Formularz przedstawia analizę systemu pomiarowego wykonaną na urządzeniu MIKROMETR wykorzystywanym do pomiarów wysokości zacisku na plastiku i metalu przewodów ciętych na maszynach typu KOMAX.
Jak można zauważyć, wynik pomiaru jest akceptowalny i zgodny z założeniami.
Zasady
3.1.5
Prowadzenie oceny systemów pomiarowych najczęściej wsparte jest oprogramowaniem ułatwiającym wykonanie skomplikowanych obliczeń. Ze względu na możliwość
błędu przy kolejnych etapach obliczeń coraz popularniejszym wsparciem MSA staje się
arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Istnieją również specjalne dodatki ułatwiające obliczenia dla poszczególnych metod statystycznych wykorzystywanych w obszarze MSA
w postaci makr instalowanych w MS Excel. Na rynku coraz częściej spotykane są programy wspierające zarządzanie firmą, zawierające funkcje statystyki przemysłowej,
w tym właśnie MSA.

3.2

Arkusz kontrolny (Checksheet)

3.2.1
Charakterystyka
Arkusz kontrolny to uporządkowany, przygotowany formularz umożliwiający zbieranie i zestawianie danych ze źródeł historycznych lub obserwacji aktualnych zdarzeń dla
wykrycia i uwidocznienia dominujących tendencji. Może być stosowany także do potwierdzania i notowania wykonywanych poszczególnych kroków danego procesu.

1)
2)
3)
4)

3.2.2
Zastosowanie
Arkusze kontrolne stosuje się najczęściej:
przy zbieraniu danych odnoszących się do częstotliwości, problemów i wad w trakcie
procesu produkcyjnego,
przy zbieraniu danych na każdym etapie wdrażania nowego projektu,
przy obserwowaniu i zbieraniu powtarzalnych danych, np. przez tę samą osobę lub
w tej samej lokalizacji,
przy standaryzowaniu listy działań, np. przy tworzeniu listy działań prewencyjnych,
przy sprawdzaniu części wyposażenia.

3.2.3
Postępowanie
1. Podjęcie decyzji odnośnie do tego, co będzie obserwowane, oraz jasne określenie
definicji obserwowanych akcji, wydarzeń lub sytuacji.
2. Podjęcie decyzji, kto, jak długo i z jakich źródeł będzie zbierał dane.
3. Sprawdzenie, czy zbierający dane mają odpowiednią wiedzę i odpowiednio dużo czasu na ich kompletację i rejestrację.
4. Opracowanie jasnego i prostego w użyciu formularza, który będzie arkuszem kontrolnym. Do zapisu danych należy używać prostych symboli, tj. parafki, „X” lub podobnych. Do analizy należy unikać kopiowania wszystkich danych.

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

187

5. Zatytułowanie wszystkich części formularza z jasnym opisem informacji źródłowych
i notowanej treści.
6. Upewnienie się, że arkusz kontrolny zawiera wszystkie właściwe dane i że jest łatwy
w użyciu.
7. Zapisanie wszystkich zachodzących obserwacji w arkuszu.
3.2.4

Przykład
Przykad 1 – Arkusz kontrolny czynności
W tabeli 36 zaprezentowano arkusz kontrolny użyty do zbierania danych o przerwach
na telefon.
Widoczne kreski zostały dodawane przez okres kilku tygodni.
Analizując formularz, można się dowiedzieć, jakie były przyczyny odbierania telefonów oraz w jakie dni było najwięcej tego typu kontaktów.

Tabela 36. Przykład arkusza kontrolnego
Przyczyna

Dzień
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Suma

Pomyłka

Llll

Ll

l

llll

llll ll

20

Prośba
o informację

Ll

Ll

ll

ll

ll

10

Szef

Llll

Ll

llll ll

l

llll

19

Suma

12

6

10

8

13

49

Źródło: N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Milwaukee 1995, s. 46.

Przykad 2
Drugi przykład to podobny zbiór danych przedstawiający kwartalną analizę utrzymania samochodu służbowego.
Zestawianie prowadzone dla każdego pojazdu w firmie daje obraz potrzeb do odpowiedniego utrzymania pojazdu.
Jako wynik analizy kwartalnej otrzymuje się liczbę dni, w których pojazd był w użyciu
oraz liczbę dni, w których auto nie wyjechało w trasę, wraz z podaniem przyczyn.
I tak np. podając jako jedną z przyczyn „Awarię”, można dodatkowo określać awaryjność użytkowanego pojazdu.
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Tabela 37. Wykorzystanie pojazdu służbowego PO 6387K (01–04 2007)
PO 6387

Styczeń
2007

Luty
2007

Marzec
2007

Kwiecień
2007

Suma

%

Pojazd
w trasie

llll llll ll

llll llll

llll llll l

llll llll llll

47

73,4

Lll

llll l

10

15,6

L

5

7,8

2

3,2

Brak
wyjazdów
Brak
kierowcy
Awaria

L

l

l

Źródło: Opracowanie własne.

Wykorzystując tego typu arkusze, porównuje się rezultaty z planem oraz identyfikuje
się i analizuje przyczyny każdego uchybienia w procesie. Aby odpowiednio gromadzić
dane i skutecznie je analizować, należy dobrze zaprojektować arkusz kontrolny.
Przykad 3 – Arkusz kontrolny – lista sprawdzajca
Innym przykładem arkusza kontrolnego może być arkusz stworzony dla koniecznych
operacji, będących pewnym ograniczeniem w wykonywaniu pracy. Aby określić standardowe operacje, których trzeba przestrzegać, można stworzyć arkusz pytań kontrolnych, gdzie podczas realizowania procesu osoba odpowiedzialna za jego konkretny etap
dokumentuje wykonanie poszczególnych czynności. Potwierdzeniem może być podpis
pracownika, dowolny znak umowny lub, jeśli to zasadne, krótka notatka.
Jednym z przykładów tego typu arkusza kontrolnego mogą być listy sprawdzajce wykorzystywane w procesie auditowania. Poniżej przedstawiony został fragment listy pytań
kontrolnych wykorzystywanej podczas auditu systemu zarządzania jakością zgodnego
z normą ISO 9001:2000.

Tabela 38. Fragment listy pytań kontrolnych – ISO 9001:2000
Lp.

Wymaganie

Tak

Nie

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Czy system jakości organizacji został ustanowiony?

2.

Czy system jakości został udokumentowany?

3.

Czy system jakości został wdrożony?

4.

Czy system jakości jest utrzymywany i doskonalony?

5.

Czy zostały zidentyfikowane procesy potrzebne w systemie
jakości?

6.

Czy zostały określone sekwencje i wzajemne oddziaływania
procesów?

7.

Czy określono kryteria i metody zapewnienia przebiegu
i nadzorowania procesów?

8.

Czy zapewniono zasoby i informacje niezbędne do wspomagania
przebiegu i monitorowania procesów?

9.

Czy procesy są monitorowane, mierzone i analizowane?
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1

2

3

10.

Czy wdraża się działania niezbędne do realizacji i doskonalenia
procesów?

11.

Czy została ustanowiona polityka jakości?

12.

Czy zostały ustanowione cele dotyczące jakości?

13.

Czy opracowano księgę jakości?

14.

Czy ustanowiono udokumentowane procedury, zgodne z normą
ISO 9001?

15.

Czy zapewniono dokumenty potrzebne do skutecznego
planowania, przebiegu i nadzorowania procesów?

16.

Czy ustanowiono zapisy dotyczące jakości?

4

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie normy ISO 9001:2000.

Arkusze kontrolne mogą być przygotowywane dla pojedynczych operacji lub dla ich
zbioru – dla całego procesu. Poniżej przedstawiono krótką listę czynności konfiguracyjnych wykonywanych przed instalacją oprogramowania wspierającego modelowanie
procesów.

Tabela 39. Arkusz kontrolny czynności konfiguracyjnych oprogramowania
Czynność

Wynik

Konfiguracja systemu

£P
£N

Konfiguracja serwera www

£P
£N

Konfiguracja PHP

£P
£N

Konfiguracja serwera FTP

£P
£N

Konfiguracja serwera bazy danych

£P
£N

Instalacja oprogramowania

£P
£N

Test oprogramowania

£P
£N

Komentarz

Uwagi:
* P – wynik pozytywny, N – wynik negatywny

Źródło: Opracowanie własne.

Jak można zauważyć, arkusze kontrolne służą do opracowywania informacji łatwych
w przyswajaniu, pochodzących z prostej i ciągłej procedury umożliwiającej zastosowanie
ich wobec dowolnej sfery działania.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

Zasady
3.2.5
Przy tworzeniu spisu wydarzeń lub sytuacji, podczas obserwacji należy stworzyć
ogólną definicję akcji, np. jeżeli szukana jest przyczyna awarii, trzeba ustalić, co
oznacza „awaria”.
Przy projektowaniu formularza, tam gdzie to możliwe, należy dodać ilustracje. Dzięki temu arkusz będzie bardziej czytelny i łatwiejszy do użycia oraz będzie obrazem
wzorów podczas dalszych analiz, np. przy zbieraniu danych odnośnie do zniszczonych
paczek, można dołączyć szkic paczki i postawić X w miejscu, gdzie zbierający dane
zauważy uszkodzenie.
Należy sprawdzać, czy osoba zbierająca dane ma niezbędną wiedzę dla uzyskiwania
danych oraz czy posiada odpowiednio dużo czasu.
Dane powinny być zbierane przez okres tak długi, jaki będzie wymagany do zapewnienia odpowiedniej reprezentatywności obserwowanych danych.
Należy ustalić sposób zbierania danych i rodzaj późniejszej analizy, biorąc pod uwagę utrzymanie osobnych kart dla różnych aspektów zbierania lub analizy, np. przez
używanie osobnych arkuszy kontrolnych dla błędów transportu międzynarodowego
i krajowego, jeśli zajmują się nimi różne osoby, lub zbierania oddzielnie danych dotyczących reklamacji osób podróżujących na delegacji oraz innych podróżnych.
Trzeba wybrać odpowiednie miejsce zbierania danych, np. przy monitorowaniu rodzajów przerw telefonicznych, arkusz powinno trzymać się blisko telefonu, co pomoże
w konsekwentnym zbieraniu danych.

Ciągłość celów zespołowych (Continuum of Team Goals)

3.3

Charakterystyka
3.3.1
Ciągłość celów zespołowych wskazuje, jak ogólny lub jak szczegółowy jest cel lub
zakres działania; ułatwia pracownikom zrozumienie celów zespołowych.
Zastosowanie
3.3.2
1. W celu stymulacji i porządkowania dyskusji na temat celów zespołowych lub zakresu
zadań.
2. W komisji kierującej lub innej grupie zarządzającej, aby wyjaśnić zakres zadań przydzielonych zespołowi projektowemu.
3. Na początku projektu, kiedy członkowie zespołu mogą mieć różne pomysły na temat
zakresu zadań zespołu.
4. Podczas spotkania między zespołem a kierownictwem, by osiągnąć ogólne zrozumienie zakresu projektu, na początku projektu lub w sytuacji gdy projekt się opóźnia.
5. Przy pisaniu bądź doskonaleniu celu projektu lub zakresu zadań.
Postępowanie
1. Jeśli cel lub zakres zadań został już zdefiniowany, należy zapisać go na flipcharcie
i pokazać wszystkim uczestnikom.
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3.3.3

2. Należy narysować skalę ciągłości (rysunek 36) na flipcharcie, tak by wszyscy uczestnicy mogli ją widzieć. Każdy uczestnik powinien zdecydować, gdzie na skali umieścić
zadanie grupy, biorąc pod uwagę, czego oczekuje się od zespołu projektowego. Można to zrobić ustnie lub pisemnie.
3. Należy zaznaczyć wszystkie punkty wskazane przez uczestników. W tym celu trzeba
użyć arkusza grupy jako podstawy do dyskusji, prowadzącej do ustalenia zakresu
projektu. Ważne, aby upewnić się, czy wzięto pod uwagę, czy ten zakres jest właściwy.
4. W razie potrzeby należy skorygować cel lub zakres zadań, aby odzwierciedlić ustalony
zakres projektu.

Rysunek 36. Ciągłość celów zespołowych
Poprawa
wszystkich
usług i działań

Poprawa
usług

Poprawa
procesu

Poprawa
produktu

Rozwiązanie
problemu

Wdrożenie
planu

Zadania bardziej skoncentrowane

Zadania mniej skoncentrowane

Rozwiązania znane
lub przyjęte

Rozwiązania nieznane

Wiele założeń

Kilka założeń

Źródło: N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Miliwaukee 1995, s. 80.

3.3.4

Przykład
Następujące zadanie jest umieszczone na schemacie, po lewej stronie od „Poprawy
wszystkich usług i działań”, ponieważ zawiera wszystkie aspekty wydziału.
Wydział Inżynierii służy jednostkom biznesowym, Wydziałowi Produkcji i klientom
poprzez najlepsze projektowanie i konstruowanie bezpiecznych, odpowiedzialnych środowiskowo, łatwych w użyciu i utrzymaniu urządzeń – lepiej, szybciej i po niższych
kosztach niż ktokolwiek inny.

Każde zadanie wyznaczone do opisu celu organizacji należy umieścić po lewej stronie
schematu.
Oto zadanie zespołu ds. zadowolenia klienta w Parisian Experience Restaurant:
Zespół PERCS określi możliwości zwiększenia zadowolenia klienta restauracji i opracuje oraz zaleci działania, które przełożą te możliwości na wartości dla klientów i firmy.
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Przedstawione oświadczenie lokuje się między „poprawą wszystkich usług i działań”
a „poprawą usług” (w miejscu, gdzie skala jest ciągła, cele mogą wpadać między kreski).
Podczas gdy wiele usług może być sprawdzonych przez zespół (np. wyrafinowane jedzenie i luksus), niektóre działania restauracji, takie jak kupowanie składników czy zatrudnianie pracowników, nie będą brane pod uwagę, ponieważ nie wpływają bezpośrednio
na zadowolenie klienta.
Można założyć, że niektóre przykłady podążają za celami innych zespołów zajmujących się restauracją. Żaden nie jest zły lub dobry. Najlepsze cele zależą od tego, czego
potrzebuje zespół, by je osiągnąć, oraz wcześniejszych prac, które zostały wykonane
przez różne grupy.
Poprawienie usługi: „Umożliwić szybki, wygodny dla każdego sposób płatności”.
Uznanie „umożliwienia zapłaty” za usługę może wydawać się dziwne, ale ułatwienie
klientowi odbioru tej nieprzyjemnej konieczności jako „bezbolesnej” jest istotnie usługą.
Cel ten skupia zespół na poprawie wspomnianej usługi w jakikolwiek, byleby skuteczny
sposób, używając metod, jakie pracownik sam sobie opracuje. Zespół ma wolną rękę
w poprawie ogólnego procesu lub w wypracowaniu całkowicie nowego rozwiązania.

Poprawić proces: „Usprawnić proces wystawiania rachunku i pobierania zapłaty”. Tym
razem zespół jest zobowiązany do ulepszenia tego procesu. Nowe metody płatności nie
mogą zostać całkowicie wprowadzone.

Poprawić produkt: „Poprawić układ rachunku”. To zadanie jest nawet bardziej skoncentrowane, a zespół bardziej ograniczony, nie tylko do ogólnego procesu, ale do obecnego produktu: kawałka papieru funkcjonującego jako rachunek. Mimo że zespół może
całkowicie zmienić jego formę, rozwiązanie powinno nadal dotyczyć kawałka papieru
funkcjonującego jako rachunek. Należy zauważyć, że w tym zadaniu nie jest zdefiniowany konkretny problem.

Rozwiązać problem: „Forma rachunku ma być czytelniejsza dla klienta”. Tym razem
problem jest ukryty: rachunek w obecnej formie jest dla klienta trudny do odczytania.
Zespół nie ma wprowadzać żadnych zmian w rachunku poza poprawą ogólnego wyglądu.
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Wdrożenie planu: „Wyszkolić personel po wprowadzeniu nowej formy rachunku”. To
zadanie jest najbardziej skoncentrowane. Zespół nie ma tworzyć żadnych zmian czy
ulepszeń, a jedynie wykonać zadanie zidentyfikowane przez innych.

Przykładem niejasnego sformułowania celu jest „Poprawić usługi pocztowe przy obniżeniu kosztów”.

Pomieszane zostały tu dwa zadania – poprawa usługi (poczta) oraz rozwiązanie
problemu (koszt). Czy zespół ma się skupić na ogólnej poprawie usług pocztowych przy
obciętych kosztach? Czy na zredukowaniu kosztów? Odpowiedź nie jest jasna, trzeba
zatem podjąć dyskusję, by sprecyzować intencję, a zadanie powinno być ponownie
określone. Zdefiniowane powinny być dwa oddzielne cele w różnych częściach wykresu,
dopóki oba nie będą oddzielne i jasne dla każdego: „Poprawić usługi pocztowe; jako
część tej poprawy zredukować ich koszt”. To stwierdzenie wskazuje, że celem podstawowym jest „poprawa usług”, ale istnieje szczególny problem, który wszyscy widzą i chcą
rozwiązać.
Ostatni przykład jest zadaniem, które oddaje ideę ciągłości – poprawa przygotowania
do raportu poprzez przegląd kroków procesu.
Wydaje się to dobrym przykładem „poprawy procesu”. Po kilku miesiącach członkowie
zespołu sądzili, że ich praca jest zakończona. Udoskonalili proces. Kierownictwo orzekło,
że jest zbyt wcześnie, by zakończyć działania, a zespół nie rozumiał dlaczego.
Konflikt wywiązał się na początku projektu i odmiennego rozumienia zadania zespołu.
Wczesny raport daje wskazówkę: „Zespół powołano do zarekomendowania zmian w opisanym raporcie procesu IHS, które zredukują czas wprowadzenia raportu z przeglądu”.
To brzmi jak „rozwiązać problem”, a nie „udoskonalić proces”. Pomimo istotnych ulepszeń zespół nie zredukował czasu tak, jak tego oczekiwało kierownictwo.
Kiedy zespół i komisja kierownicza dyskutowali, gdzie na wykresie leży zadanie zespołu, ale oczekiwania były różne. Wczesna dyskusja o oczekiwaniach przy użyciu wykresu pozwoli uniknąć konfliktów.
3.3.5

Zasady
1. Jeśli ciągłość jest dla uczestników nowością, prowadzący spotkanie powinien zacząć
od wyjaśnienia ciągłości, np. na przykładzie restauracji.
2. Jeśli różni ludzie umieszczają projekt w różnych punktach continuum, pytanie brzmi
nie: „Kto ma rację?”, ale: „Co jest racją?” Odpowiedni zakres projektu musi być określony, a następnie wyjaśniony, tak by wszyscy pojmowali go tak samo, a sam projekt
powinien zostać wspólnie przeanalizowany, by wszyscy wiedzieli, czego oczekuje się
od zespołu.
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3. To, gdzie na wykresie ciągłości leży zakres zadań, zależy nie od rezultatów zakończonego zadania, ale od dowolności lub ograniczeń, które zadanie narzuca zespołowi.
Przykładowo zadanie „Zainstalować nowy software XYZ na wszystkich PC-tach” może
skutkować poprawą działania komputerów, jednakże to zadanie nie umożliwia zespołowi rozważenia i wybrania najlepszej drogi poprawy działania. Zespół jest proszony
o wdrożenie konkretnego planu.
4. Jeśli wyznaczone cele nie wynikają logicznie z pracy, która już została wykonana,
zespół powinien rozważyć, czy jego zasięg powinien zostać rozszerzony do punktu leżącego bardziej po lewej continuum. Trzeba myśleć szerzej niż o bieżącym problemie
lub bieżącym sposobie działania mającym na celu wykreowanie alternatywy, która
wyeliminuje problem, zamiast go naprawić.
5. Kiedy określi się, czy zakres jest odpowiedni, należy wziąć pod uwagę również założenia budżetowe czy możliwości czasowe.
6. Cele zespołu i kierownictwa muszą być dopasowane, tak by wysiłki zespołu wspierały całościową strategię organizacji, a rozwiązania były chętnie akceptowane
i wspierane.

3.4

Diagram możliwych wypadków (Contingency Diagram)

3.4.1
Charakterystyka
Diagram możliwych wypadków identyfikuje i obrazuje, co w planie, harmonogramie
lub procesie może się nie udać, ze wskazaniem sposobów uniknięcia tych problemów.
3.4.2

Zastosowanie
1. Przy identyfikowaniu przyczyn.
2. Podczas planowania wdrożenia fazy projektu, zwłaszcza rozwiązania.
3. Przed wprowadzeniem zmiany.

3.4.3
Postępowanie
1. Wyrażenie sytuacji (problemu lub działania) i zapisanie go na środku strony flipcharta, wewnątrz owalu.
2. Przedyskutowanie działań, które spowodowały porażkę. Oto pewne pytania, które
zainicjować mogą analizowanie sytuacji.
Dla problemu:
1. Jak można było dopuścić do powstania problemu?
2. Co sprawi, że problem wciąż będzie istniał lub nastąpi pogorszenie?
Dla planu lub działania:
1. Co mogłoby uniemożliwić działania zaplanowane przez zespół?
2. Jakie przyjęte przez nas założenia mogą się nie sprawdzić?
Należy narysować strzałki skierowane ku owalowi i każdą myśl zapisywać przy strzałce.
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3. Opisanie przy każdym działaniu akcji, które mogłyby mu zapobiec. Należy zapisać je
innym kolorem obok lub pod problematycznymi działaniami.
3.4.4

Przykład
Przykład 1 – Diagram możliwych wypadków przy zmianach produkcyjnych
Na rysunku 37 zaprezentowano diagram możliwych wypadków użyty do rozwiązania problemu – utrata informacji między dzienną a nocną zmianą produkcji. Jednym
z możliwych powodów jest „Brak określonego miejsca na zapisywanie informacji”, dla
którego rozwiązaniem jest „Utrzymanie szczegółowego dziennika, w którym będą zbierane potrzebne informacje”. „Brak świadomości pracowników w zakresie ważności poszczególnych informacji” jest przyczyną, której można uniknąć przez „Wyjaśnienie pracownikom, dlaczego i jakie informacje są ważne” itd. Oczywiście osoby, których dotyczy
problem, mogą zidentyfikować ich więcej.
Rysunek 37. Przykładowy diagram możliwych wypadków
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Źródło: Opracowanie własne.

na
1)
2)
3)
4)

Po zdefiniowaniu możliwych zdarzeń należy przygotować listę prewencyjną mającą
celu wyeliminowanie powstania problemów:
należy utrzymać szczegółowy dziennik, w którym będą zbierane potrzebne informacje,
powinno się organizować spotkania pracowników różnych zmian,
z każdej zmiany trzeba wyznaczyć osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość,
wyjaśnić, dlaczego i jaka informacja jest ważna.
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8–9

10

WYSOKA

EKSTREMALNA

Zablokowany
system
informatyczny

Niemożliwość
dostawy

Zakupy

Dostawcy

Opis błędu

6–7

UMIARKOWANA

Faza procesu

4–5

SŁABA

Faza krytyczna
(jeśli tak
użyj X)

2–3

1

Ważność błędu (G)

17.06.2007

LEDWO DOSTRZEGALNA

ŻADNA

Data emisji

Brak
dyspozycyjności
maszyn/
/sprzętu/środków
transportu
Zdolność
produkcyjna (np.:
nieobecność)
Zdarzenia
naturalne

7

7

Hardware/
software

Hardware/
software

Przyczyna błędu

7

7

Niemożliwość
wydania
zamówień
Niemożliwość
produkcji/
/dostawy do
klienta

7

G

Niemożliwość
obliczenia
zapotrzebowania

Skutek błędu

BARDZO WYSOKA

WYSOKA

UMIARKOWANA

NISKA

PROJECT/CODE:
PLAN DZIAŁANIA

1

2

1

2

2

P

N.A.

LQF/Kwalifikacja
dostawców/
/Okresowe audyty

LQF/Kwalifikacja
dostawców/
/Okresowe audyty

Dzienna kontrola
wysłanych
zamówień

N.A.

Kontrola

9–10

7–8

4–6

2–3

1

Częstotliwość wystąpienia błędu (P)
BARDZO NISKA

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Zespół:

Tabela 40. Diagram możliwych wypadków – przykład

Przykład 2

9

4

7

1

1

R

63

56

56

14

14

IPR

Pierwsze wydanie

Informacje o modyfikacji

Plan działania

1

10

8–9

6–7

4–5

2–3

Zapasowi dostawcy/Akceptacja w odstępstwie z klientem/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientami

Zapasowi dostawcy/Akceptacja w odstępstwie z klientem/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientami

Zapasowi dostawcy/Akceptacja w odstępstwie z klientem/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientami

Back-up files/Back-up hardware (server)/back softwares

Back-up files/Back-up hardware (server)/back softwares

PRAWIE NIEMOŻLIWE

BARDZO NISKIE

NISKIE

WYSOKIE

Data
Czerwiec 2007

Prawdopodobieństwo wykrycia błędu (R)

BARDZO WYSOKIE

PEWNE

3⁄4

Rewizja
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Niemożliwość
automatycznego
planowania
Niemożliwość
przestrzegania
dostaw do
klientów
Niemożliwość
przestrzegania
dostaw do
klientów

Zablokowany
system
informatyczny

Środki transportu
(wypadek)

Brak dyspozycji
środków
transportu
(awarie)

Wysyłka

Naturalne
zdarzenia
Brak dostarczenia
usług

7
7

Brak wykonania
utrzymania ruchu

Nieprzewidziane
zdarzenie

7

N.A.

Hardware/
/software

Komponenty/
/materiały
niezgodne

Niezgodne
produkty

7

7

7

7

7

Hardware/
/software

Zdolność
produkcyjna (np:
nieobecność)

7

7

Brak
dyspozycyjności
maszyn/
/sprzętu/środków
transportu

7

Brak dostarczenia
usług

1

1

1

2

3

3

2

1

1

2

2

1

N.A.

Plany utrzymania
ruchu

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Planowanie
produkcji
programowanie
maszyn. Plany
utrzymania ruchu

Planowanie
produkcji
i programowanie
maszyn/
/transportu. Plany
utrzymania ruchu

N.A.

5

5

7

1

2

2

1

7

9

2

2

7

35

35

49

14

42

42

14

49

63

28

28

49

Zapasowi transporterzy

Zapasowi transporterzy

Transporterzy zapasowi. Specjalny plan z działem
planowania/poddostawcami

Wydanie dokumentacji przy ręcznym zarządzaniu

Specjalny plan z dostawcą

Specyficzny plan z działem planowania/Poddostawcami/Zakładami
Grupy [Węgry/Polska/Meksyk/Chiny]

Poddostawcy/Zakłady Grupy [Węgry/Polska/Meksyk/Chiny]/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientem + back-up danych

Poddostawcy/Zakłady Grupy [Węgry/Polska/Meksyk/Chiny]/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientem

Poddostawcy/Zakłady Grupy [Węgry/Polska/Meksyk/Chiny]/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientem

Poddostawcy/Zakłady Grupy [Węgry/Polska/Meksyk/Chiny]/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientem

Poddostawcy/Zakłady Grupy [Węgry/Polska/Meksyk/Chiny]/
/Zapasy bezpieczeństwa uzgodnione z klientem

Zapasowi dostawcy/Akceptacja w odstępstwie z klientem/Zapasy
bezpieczeństwa uzgodnione z klientami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych firmy produkującej wiązki elektryczne.
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7

Przykład ukazuje kolejne kroki w procesie dostarczenia wyrobu gotowego do klienta.
W trakcie wykonywania kolejnych etapów realizacji wyrobu zespół zdefiniował potencjalne zagrożenia.
Począwszy od procesu zakupów, poprzez dostawców, kontrolę wejściową, kontrolę
wyjściową i wysyłki określono zagrożenia, które mogą mieć bezpośredni wpływ na brak
realizacji zamówienia do klienta.
Na kolejnych etapach, po zdefiniowaniu problemu, ustalono plan awaryjny, który na
wypadek wystąpienia któregoś z zagrożeń eliminuje problem i nie wytrzymuje dalszego
przeprowadzenia procesu.
Metodę Diagramu możliwych wypadków wykorzystuje się również jako plany kontynuacji biznesu. Duże firmy coraz częściej opracowują plany awaryjne na wypadek wystąpienia potencjalnych zagrożeń.
Wnioski
Przeprowadzona analiza wykazała, że spośród potencjalnych wydarzeń, które mogą
zakłócić pracę fabryki lub zagrozić obiektowi, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim
przerwy w dostawie energii elektrycznej, ryzyko związane z pobliskimi terenami przemysłowymi, pożary.

Tabela 41. Fragment planu kontynuacji biznesu w fabryce branży elektronicznej – szacowanie ryzyk wystpowania określonych zagrożeń
Zagrożenie
Lokalne burze
Pioruny
Intensywne opady śniegu
Mróz, gołoledź
Niebezpieczeństwa związane z transportem

Ryzyko wystąpienia
Znaczne
wiosna-jesień
Znaczne
zima
Małe

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Znaczne

Uwolnienie niebezpiecznych materiałów

Małe

Ryzyko związane z pobliskimi terenami przemysłowymi

Znaczne

Pożary

Znaczne

Napady i ataki terrorystyczne
Ładunki wybuchowe, bioterroryzm

Małe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów firmy branży elektronicznej.

Zarówno zdarzenia pochodzenia naturalnego, jak i technologicznego są w większości
nieprzewidywalne, ale szybkie i stanowcze działania mogą znacznie zmniejszyć rozmiary
poniesionych strat. Opracowanie i stała aktualizacja planu reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych, zawierającego jasne procedury postępowania, umożliwi właściwe przygotowanie i odpowiednie reagowanie w sytuacji zagrożenia.
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Powołany zespół z Koordynatorem ds. nadzwyczajnych na czele zdefiniował potencjalne zagrożenia, które trzeba wziąć pod uwagę podczas normalnej pracy fabryki. Określono również stopień ryzyka, na jaki trzeba się przygotować w momencie wystąpienia
zdarzenia.
Kolejne rozdziały przywołują plany awaryjne wraz z przepływem informacji i zakresem odpowiedzialności w zależności od zdarzenia.
3.4.5

3.5
3.5.1

Zasady
1. Dobrze jest połączyć to narzędzie z zasadami i technikami burzy mózgów.
2. Po pierwsze należy stworzyć wiele możliwości działań, które mogą się nie powieść,
zanim grupa wyczerpie pomysły, by następnie cofnąć się i zidentyfikować możliwe
sposoby zapobiegawcze.
3. Jeśli wymyślono kilka środków zapobiegawczych, należy je wszystkie spisać.
4. Do tworzenia planów działania trzeba włączyć wszystkie osoby zaangażowane
w proces, w którym może wystąpić wypadek.

Diagram przepływu działań ludzkich (Deployment Flowchart)
Charakterystyka
Diagram przepływu działań ludzkich pokazuje krok po kroku działania ludzi (lub grup
ludzi) w danym procesie.
Przykładowo diagram ten może przyjąć następującą postać:
Rysunek 38. Schemat diagramu przepływu działań ludzkich
Osoba 1

Etap 1

Czynność

Czynność

Czynność

Etap 4

Etap 5

Osoba 3

Czynność

Etap 2

Etap 3

Osoba 2

Czynność

Czynność

Czynność

Źródło: Opracowanie własne.
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Zastosowanie
3.5.2
1. Narzędzie pomocne, gdy proces jest prowadzony przez różne jednostki lub grupy
ludzi.
2. Do określenia problemów w komunikacji między poszczególnymi osobami w zachodzącym procesie.
3. W celu określenia odpowiedzialności za poszczególne etapy procesu.
Postępowanie
3.5.3
1. Zdefiniowanie, jaki proces będzie poddawany analizie.
2. Określenie, jakie są poszczególne etapy realizacji tego procesu. Zapisanie ich na karteczkach.
3. Określenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań w danym procesie. Zapisanie
ich na tablicy.
4. Przyporządkowanie określonym wcześniej osobom poszczególnych etapów, idąc krok
po kroku od początku procesu.
5. Jeśli jedna czynność jest realizowana przez dwie osoby, przygotowanie dwóch kartek,
np.:
– dokument przekazany przez osobę 1 do osoby 2,
– otrzymanie dokumentu przez osobę 2 od osoby 1.
6. Jeśli czynności zachodzą w tym samym czasie lub ich kolejność nie ma znaczenia,
można umieścić je na tym samym poziomie.
7. Narysowanie strzałki łączącej poszczególne etapy w celu pokazania przepływu działań.
3.5.4
Przykład
Firma zajmująca się produkcją wyrobów z drewna opracowała diagram przepływu
działań ludzkich w procesie planowania produkcji.
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Rysunek 39. Diagram przepływu działań ludzkich w firmie zajmującej się produkcją wyrobów z drewna
Kierownik produkcji
Etap 1

Mistrz

Kontroler jakości

Opracowanie
rysunku
Przesłanie rysunku
do mistrza

Etap 2

Odbiór rysunku
od kierownika

Etap 3

Wykonanie modelu
wyrobu gotowego
Przekazanie modelu
do kontrolera

Etap 4

Etap 5

Odbiór modelu
od mistrza
Dokonanie kontroli
jakości
Przesłanie wyników

Etap 6

Odbiór wyników
badania

Etap 7

Podjęcie decyzji
o produkcji seryjnej

Etap 8

Przekazanie decyzji
o podjęciu
produkcji seryjnej

Odbiór wyników
badania

Odbiór decyzji
o podjęciu
produkcji

Źródło: Opracowanie własne.

3.5.5

3.6
3.6.1

Zasady
1. Można zdecydować się na opracowanie najpierw diagramu przepływu, a dopiero potem diagramu przepływu działań ludzkich.
2. Odpowiedzialność za daną czynność można przypisać więcej niż jednej osobie poprzez umieszczenie tej czynności z odpowiedzialnością dwóch osób.

Diagram przepływu pracy (Workflow Diagram)
Charakterystyka
Diagram przepływu pracy jest narzędziem, które graficznie obrazuje zachodzące
w procesie działania (przepływy). Diagram analizuje nie tylko przepływ pracy ludzi, ale
także ruch materiałów czy informacji. Diagram przedstawia mapę obszaru, w którym
zachodzi proces, oraz linie obrazujące wszystkie zachodzące w nim przepływy.
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Zastosowanie
1. W celu wykazania przepływów nieprzynoszących wartości dodanej w procesie.
2. W celu wyeliminowania nieefektywnego działania.
3. W celu pokazania przepływu pracy ludzkiej, informacji i materiałów.

3.6.2

Postępowanie
3.6.3
1. Podjęcie decyzji odnośnie do tego, jaki proces chce się analizować, i określenie, jakie
są w nim przepływy.
2. Opracowanie procedury opisującej proces krok po kroku. Można skorzystać także
z diagramu przepływu.
3. Narysowanie mapy obszaru, w którym zachodzi proces – np. budynki firmy, biura
wraz z magazynem itp.
4. Narysowanie linii obrazującej poszczególne przepływy.
5. Dokonanie analizy diagramu.
6. W razie zauważenia zbędnych przepływów, które nie przynoszą wartości dodanej należy wdrożyć działania w celu ich wyeliminowania, a następnie ponownie opracować
diagram.
Przykład
3.6.4
Dla przykładu przedstawiono diagram przepływu pracy firmy produkcyjno-handlowej
dla procesu realizacji zamówienia klienta.
Etapy procedury
1. Przesłanie zamówienia do działu handlowego przez przedstawiciela handlowego po
jego zebraniu.
2. Sprawdzenie przez dział handlowy, czy klient nie zalega z płatnościami.
3. Przekazanie zamówienia wraz z informacją o zadłużeniu/braku zadłużenia do kierownika działu handlowego, który dokonuje jego akceptacji.
4. Przesłanie poprzez program sprzedażowy zapotrzebowania na produkcję określonej
partii wyrobów przez kierownika działu handlowego. Jednocześnie wysyłanie zamówienia do księgowości.
5. Wydanie polecenia produkcji partii wyrobów przez kierownika produkcji.
6. Przyjęcie wyprodukowanych wyrobów na stan magazynu dokumentem PWG.
7. Poinformowanie przedstawiciela handlowego o gotowości wysłania wyrobów przez
magazyn.
8. Potwierdzenie terminu wysyłki przez przedstawiciela.
9. Przygotowanie towaru do wysyłki przez magazyn i przesłanie do księgowości kopii
dokumentu WZ w celu wygenerowania faktury handlowej.
10. Przesłanie faktury handlowej z księgowości do magazynu.
11. Wysłanie wyrobu do klienta przez magazyn.
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Rysunek 40. Diagram przepływu pracy dla procesu realizacji zamówienia klienta
Proces realizacji zamówienia klienta

Przedstawiciel
handlowy

Księgowość

Dział handlowy

Magazyn

Kierownik działu
handlowego

Kierownik
działu
produkcji

Dział produkcji

Źródło: Opracowanie własne.

Po przeprowadzeniu analizy diagramu zespół roboczy nie stwierdził istnienia zbędnych przepływów pracy w danym procesie.
Zasady
Diagramem należy posługiwać się w celu wyeliminowania zbędnych etapów procesu.

3.6.5

3.7
3.7.1

Zarządzanie wyszczuplające (Lean Management)
Charakterystyka
Idea „szczupłego” przedsiębiorstwa narodziła się w Japonii, kiedy to Eiji Toyota ze
swoim współpracownikiem Taiidzi Ohno doszli do wniosku, że w ich kraju masowa produkcja samochodów nie ma racji bytu73.
Tak narodził się model produkcji zwany Toyota Production System (TPS), który potem
zmienił się w koncepcję „szczupłej produkcji”. Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywana szczególnie w procesie restrukturyzacji.
Istotą Zarządzania wyszczuplającego jest „wysmuklanie” przedsiębiorstwa poprzez
wprowadzenie znaczących zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku firmy,

73

J.K. Likker, The Toyota Way, Mc Graw – Hill, Nowy Jork 2004, s. 1–51.
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sposobie organizacji oraz w dziedzinie zarządzania personelem, jak również kształtowanie zachowań i postaw pracowników firmy.
Lean Management jest koncepcją, której podstawowym przesłaniem jest unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa drogą ciągłego procesu racjonalizacji całego
przedsiębiorstwa oraz jego relacji z otoczeniem, polegającą na redukowaniu zakresu
wewnętrznych funkcji przedsiębiorstwa do działań absolutnie niezbędnych. Jest to koncepcja polegająca na eliminacji czynności niedodających wartości produktowi, czyli tych
czynności, za które klient nie chce płacić.
Zastosowanie
3.7.2
Proces zmian skupia się na ustawicznej racjonalizacji działań podmiotu oraz weryfikacji jego relacji z otoczeniem. Koncepcja Lean Managementu zmierza do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów przy maksymalnym usprawnieniu organizacji
wszelkich procesów pracy. Lean Management skupia się na realizacji czterech wzajemnie
powiązanych celów, którymi są:
1) krótki cykl produkcyjny, wysoka integracja procesu produkcyjnego,
2) terminowość dostaw, partnerska współpraca z dostawcami,
3) minimalne zapasy,
4) maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
Restrukturyzacja według idei Lean Management to także zmiany w sposobie myślenia
pracowników i kadry zarządzającej. Postulowana jest praca zespołowa, wspólne podejmowanie decyzji, pełne zaangażowanie w pracę, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie. Lean Management kładzie nacisk na kształtowanie odpowiednich,
bezpośrednich kontaktów i wymagań wobec dostawców i odbiorców.
3.7.3
Postępowanie
Paradygmaty szczupłego zarządzania są następujące
1. Podstawą zarządzania jest efekt synergii, generowany w procesie wytwarzania wyrobu lub usługi. Wartość dodaną definiuje klient nabywający w określonym czasie
produkt lub usługę, która spełnia jego oczekiwania związane z zaproponowaną mu
ceną.
2. Dla sprawnego zarządzania potrzebne jest zdefiniowanie łańcucha wartości obejmującego trzy podstawowe ogniwa:
– proces projektowania produktu (usług) i program prowadzenia odpowiednich
prób,
– proces planowania i programowania produkcji od momentu wpłynięcia zamówienia aż do czasu dostarczenia produktu (usługi) klientowi,
– proces wykonawczy produktu lub usługi.
Podstawowe etapy zarządzania wyszczuplającego
1. Zidentyfikowanie, co tworzy wartość dodaną dla klienta
Określenie, które cechy produktu tworzą wartość dodaną z punktu widzenia klienta,
tj. za co klient jest gotów zapłacić. Określone produkty lub usługi są porównywane co
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do cech wnoszących efekt synergii. Produkty lub usługi powstają w procesie produkcyjnym. Wartość dodaną określa się z punktu widzenia użytkownika końcowego lub
następnego w kolejności procesu.
Określenie ciągu operacji określonych jako strumień wartości
Po określeniu wartości ustalenie tych czynności, które wpływają na efekt synergii. Taki ciąg czynności nosi nazwę strumienia wartości. Następnie określenie, czy
w strumieniu wartości występują czynności, które nie wpływają dodatnio na wartość dodaną. Ustala się, czy są one w rzeczywistości niezbędne. Czynnościami,
które nic nie wnoszą z punktu widzenia wartości dodanej, stanowią marnotrastwo,
a klient końcowy nie jest gotów za nie zapłacić – mogą być np. czynności porządkowe
w magazynach, prowadzenie rozległej, nic niewnoszącej ewidencji „na wszelki wypadek” itp. Czynności niebędące wartością dodaną, które jako niezbędne są wymagane
do poprzedzania innych czynności, również tworzących wartość dodaną, muszą być
wprowadzone do strumienia. Przykładem może być rozliczenie płac, ponieważ trzeba
wypłacać wynagrodzenia, lub prowadzenie księgowości, bez której nie można prowadzić firmy. W wyniku takiej analizy sprawdza się czynności niestanowiące wartości
dodanej do minimum. Pozostałe tego typu czynności uwzględnia się poza procesem
podstawowym i usprawnia oddzielnie.
Utworzenie przepływu działań – operacji
Po określeniu, które czynności wnoszą wartości oraz które muszą być realizowane z niewnoszących wartości, należy spróbować usprawnić przepływ strumienia
przedmiotów lub komponentów usług przez system. Przepływ jest to nieprzerwany
ruch produktów lub usług w systemie w kierunku użytkownika końcowego. Zamiast
użytkownika końcowego może wystąpić następny z kolei procesu wytwarzania
w strumieniu wartości.
Głównymi czynnikami przeszkadzającymi w ciągłości i rytmiczności przepływu są
kolejki prac w toku, obróbka partiowa lub wsadowa oraz transport. Te bufory zwiększają cykl produkcyjny – czas pomiędzy zainicjowaniem produkcji lub rozpoczęciem
obsługi a dostawą do klienta. Bufory pochłaniają środki finansowe, które mogłyby być
wykorzystane w innym miejscu w przedsiębiorstwie, oraz zamazują wpływ niedoskonałości, rozrzutności i ograniczeń w prowadzeniu procesu.
Pozwolenie klientowi na „wyciąganie” wyrobów lub usług z procesu
Po usunięciu zbędnych elementów i ustabilizowaniu przepływu ukierunkowuje się działania na umożliwienie klientowi sterowania realizacją jego potrzeb, „wyciąganie” z procesu przydatnych mu produktów lub usług. Przedsiębiorstwo musi tak usprawnić proces,
aby był on wrażliwy na oczekiwania klientów, dostarczając produkty lub usługi wtedy
i tylko wtedy, gdy klient tego sobie życzy – ani wcześniej, ani później.
Usprawnienie procesu
Tę działalność prowadzi się w sposób ciągły, tak aby usunąć czynności niewnoszące
wartości, poprawić płynność przepływu oraz sprawniej realizować potrzeby klientów.
Dodatkowo uzyskane efekty to poprawa jakości produkcji. Produkt jest krócej
w procesie produkcji, zmniejszając możliwość uszkodzeń lub wytworzenia produktów
według nieaktualnej dokumentacji. Następuje uproszczenie procesu, a także zmniejszenie odchyleń od standardów wytwarzania wartości normatywnych. Ponieważ we-
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ryfikowane są wszelkie czynności w procesie, w efekcie usuwane są ograniczenia,
zwykle tzw. wąskie gardła, i zwiększa się przepustowość procesu.
3.7.4
Przykład
Opracowany niżej schemat usprawniania przedsiębiorstwa zakłada realizację zmian
w pięciu fazach.
1. Przygotowanie – obejmuje diagnozowanie stanu obecnego, pozwala zaplanować proces „odchudzania” przedsiębiorstwa.
2. Proces próbny – ma na celu przekonanie pracowników o konieczności zastosowania
technik Lean Management poprzez ich wdrożenie w wybranym obszarze przedsiębiorstwa. Wyniki analiz powinny dać wskazówki do transformacji kolejnych obszarów
przedsiębiorstwa.
3. Wdrożenie właściwe – na tę fazę składa się transformacja pozostałych obszarów
przedsiębiorstwa oraz ujednolicanie przebiegu działań we wszystkich procesach.
4. Integracja – integracja produkcji poprzez analizę i korektę istniejących systemów lub
wdrożenie kolejnych, takich jak np. ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie
zasobów przedsiębiorstwa), CIM (Computer Integrated Manufacturing – Zintegrowany komputerowo system zarządzania produkcją), TPM (Total Productivity Manufacturig – Kompleksowe zarządzanie produktywnością), TQM (Total Quality Management
– Kompleksowe zarządzanie jakością) oraz integracja produktu z działaniami przedsiębiorstwa.
5. Doskonalenie – nieustanne doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji metod
pracy oraz funkcjonowania w zmiennym otoczeniu.

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania

207

3.7.5

Zasady
1. Transformacja Lean Management wymaga włączenia w istniejącą strukturę organizacyjną Lidera Głównego planu wdrożenia (GPW), Championa (nadzorującego działania
Lean) oraz Experta (wykonawcę projektów).
2. Bardzo ważną rolę w transformacji Lean odgrywają pracownicy bezpośrednio produkcyjni, bowiem to oni mają najlepszą wiedzę dotyczącą szczegółów przebiegu procesów. Dlatego bardzo ważne są szkolenia prowadzone przez kadrę Lean, ułatwiające
samodzielną realizację wprowadzonych zasad.
3. Dla oceny efektów transformacji Lean wykorzystać można różnorodne wskaźniki ekonomiczne.

Tabela 42. Wskaźniki analizy finansowej najczęściej stosowane w ocenie efektywności
ekonomicznej transformacji Lean
Wskaźnik
Nazwa

Budowa

Efektywność kosztów pracy

Przychody ze sprzedaży/koszty pracy okresu wraz
z narzutami

Rentowność zatrudnienia

Zysk netto/przeciętny stan zatrudnienia realnego

Wartość dodana na 1 zatrudnionego

Wartość dodana/liczba zatrudnionych

Rentowność kapitału własnego

Zysk w okresie/kapitał własny

Wskaźnik obrotu zapasów

Sprzedaż/zapasy

Wskaźnik obrotu środków trwałych

Sprzedaż/środki trwałe

Źródło: J. Czerska, Koncepcja Lean wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, www.lean.info.pl.

3.8
3.8.1

Diagram przepływu (Flowchart)
Charakterystyka
Diagram przepływu, nazywany również schematem blokowym, algorytmem lub blokowym schematem powiązań, służy do wizualnej prezentacji procesu.
Jego zastosowanie umożliwia rozpoznanie właściwego toku lub sekwencji zdarzeń
poszczególnych etapów przebiegu procesu zaprezentowanych w logicznej sekwencji
kroków.
Nie ma ograniczeń w wykorzystaniu diagramu przepływów. Mogą być one stosowane
w procesach produkcyjnych, usługach czy administracji. Dlatego też, zależnie od potrzeb
i od celu, jaki chcemy uzyskać, schematy blokowe mogą być nośnikiem różnych informacji – od drogi przebytej przez fakturę lub przepływu komponentów produkcyjnych do
etapów procesu sprzedaży czy procesu naprawy wyrobów.
Diagram przepływów może być prostą prezentacją informacji, wystarczającą dla
uzyskania najogólniejszego pojęcia o procesie, lub wielopoziomowym rozwinięciem
wszystkich szczegółowych czynności i momentów decyzyjnych. Dlatego niejednokrotnie
diagramy przepływów są tylko ilustracją przebiegu procesu, którego celem jest wówczas
pokazanie kolejności etapów, a nieraz przedstawieniem szczegółowych informacji doty-
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