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wiedza umożliwi podjęcie odpowiednich działań korygujących, których celem będzie 
zmniejszenie kosztów związanych ze złą jakością.

Zasady
1. Skupianie się wyłącznie na tych 20% przyczyn, które tworzą 80% problemów.
2. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników w trakcie analizy – pomogą oni 

np. w określaniu kategorii przyczyn (podczas burzy mózgów).
3. Korzystanie z programów komputerowych w trakcie budowania diagramu.
4. Przykłady zastosowania zasady Pareto100:

1) 80% niezgodności w procesach powstaje z powodu 20% przyczyn,
2) 20% działań sprzedażowych przynosi 80% dochodów firmy,
3) 80% opóźnień harmonogramu powodowane jest przez 20% przyczyn tych opóź-

nień,
4) 80% reklamacji od klientów dotyczy 20% produktów lub usług.

Diagram macierzowy (Matrix Diagram)

Charakterystyka
Celem wykorzystania diagramu macierzowego jest przedstawienie powiązań i zależ-

ności między zadaniami, czynnościami, procesami, proponowanymi rozwiązaniami prob-
lemu itd. Ukazywane są one w parach czynników rozmieszczonych w rzędach i kolum-
nach. Obecność symboli wskazuje na powiązania w danej grupie czynników i odwrotnie 
– ich brak wskazuje na niezależność elementów.

W zależności od złożoności analizowanego zagadnienia – liczby grup elementów, sto-
sowane są różne modele diagramów matrycowych, a mianowicie: L, T, Y, X, C.

Podstawowy i zarazem najczęściej stosowany jest model L służący analizie zależności 
dwóch grup czynników prezentowanych w kolumnie i rzędzie. Dobór elementów poszcze-
gólnych grup czynników (A, B, C, D) może być efektem pracy z wykorzystaniem innych 
narzędzi, np. analizy oddziaływań czy burzy mózgów. Diagram T może zostać wykorzy-
stany, kiedy w analizowanym zagadnieniu, w którym występują trzy grupy czynników, 
powiązania występują tylko w parach, czyli między przyczynami zespołów A i B oraz A 
i C. Jeżeli między wszystkimi przyczynami (czynnikami) odpowiednio pogrupowanymi 
stwierdzono zależność, można zastosować model Y w przypadku trzech grup, a model C, 
analizując nawet do dwunastu grup czynników. Diagramy macierzowe wykorzystywane 
są w szeroko rozumianej sferze zarządzania, produkcji, administracji, kadrach itd.

Zastosowanie
1. Do zrozumienia relacji między poszczególnymi grupami.
2. Do komunikowania tych relacji.

4.4.5

4.5.2

4.5

4.5.1
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Postępowanie
Budowanie diagramów macierzowych odbywa się w następujących etapach:

1) określenie grup elementów, które będą porównywane;
2) wybór odpowiedniej formy macierzy:

– jeśli badane są powiązania między dwoma grupami, stosuje się formę L.

Rysunek 99. Budowa diagramu macierzowego w formie L

4.5.3

Element 1 Element 2 Element 3 Element 4

Element A

Element B

Element C

Źródło: Opracowanie własne.

– mając do czynienia z trzema grupami i badając powiązania jedynie między 
dwoma, stosuje się formę T.

Element A

Element B

Element C

Element 1 Element 2 Element 3

Element α

Element β

Element χ

Rysunek 100. Budowa diagramu macierzowego w formie T

Źródło: Opracowanie własne.

Diagram ten umożliwia porównanie np. Elementu 1 z Elementem A i Elementem α, 
nie umożliwia jednak porównania np. Elementu A z Elementem α;

– forma Y pozwala na porównanie trzech grup elementów – każda grupa jest porów-
nywana z pozostałymi dwiema.

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Rysunek 101. Budowa diagramu macierzowego w formie Y

Źródło: J. Żuchowski, E. Łagowski, Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Poli-
techniki Radomskiej, Radom 2004, s. 102.

– do wyznaczania stopnia powiązań między poszczególnymi czynnikami może po-
służyć następujący schemat.

Rysunek 102. Istota porównania poszczególnych czynników w diagramie macierzowym 
w formie Y.

Źródło: J. Żuchowski, E. Łagowski, Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Poli-
techniki Radomskiej, Radom 2004, s. 102.
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– możliwe jest także zastosowanie bardziej przystępnej formy diagramu Y:

Rysunek 103. Budowa diagramu macierzowego w formie Y

Źródło: Opracowanie własne.

– mając do czynienia z czterema grupami i badając powiązania jednej grupy tylko
z dwiema innymi, należy stosować formę X.

Rysunek 104. Budowa diagramu macierzowego w formie X

Źródło: Opracowanie własne.

– do jednoczesnego porównania trzech grup elementów służy macierz w formie C.

Rysunek 105. Budowa diagramu macierzowego w formie C

Źródło: Opracowanie własne.
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3) narysowanie siatki formującej macierz;
4) wynotowanie elementów z każdej z grup i umieszczenie ich odpowiednio

w macierzy;
5) zdecydowanie, jakie informacje mają być przekazane za pomocą macierzy oraz za 

pomocą jakich symboli. 

Do powszechnie stosowanych symboli można zaliczyć:
● silny związek  ↓  element z lewej strony wpływa na element na dole
º średni związek  → element z góry strony wpływa na element z prawej
� słaby związek  

+ pozytywny związek
0 brak związku
– negatywny związek 
9 silne powiązanie
3 przeciętne powiązanie
1 słabe powiązanie 

6) porównanie grup element po elemencie. Wstawienie odpowiednich symboli
w miejscach przecięcia dwóch sekcji. 

Przykład

Zarząd pewnego przedsiębiorstwa produkcyjnego zdecydował się na pomiar kosztów 
jakości. Jednym z pierwszych etapów wdrażania rachunku kosztów jakości było wyszcze-
gólnienie poszczególnych kosztów oraz zakwalifikowanie ich do głównych grup kosztów 
jakości zgodnie z modelem Plunketta i Dale’a. Efektem tych prac jest przedstawiony 
poniżej diagram macierzowy.

Tabela 53. Diagram macierzowy – Koszty jakości

4.5.4

Koszty 
zapobiegania Koszty oceny Koszty błędów 

wewnętrznych
Koszty błędów 
zewnętrznych Inne

1 2 3 4 5 6

Szkolenia x

Kontrola
i testowanie 
produktów

x

Koszty 
złomowania x

Zarządzanie 
Systemem 
Jakości

x

Analiza i ocena 
danych
o dostawcach

x
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Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
1. Podczas porównywania poszczególnych elementów w macierzy wystarczy zaznaczyć 

znakiem „X” czy „P” fakt istnienia związku między tymi elementami. Macierz jest jed-
nak bardziej przydatna, gdy stosuje się symbole określające siłę czy znaczenie tych 
związków.

2. Diagram umożliwia tworzenie własnych symboli, które będą bardziej zrozumiałe
i czytelne zarówno dla osoby opracowującej macierz, jak i dla osób, którym będzie 
ona prezentowana.

3. Macierz w formie L jest najczęściej używaną macierzą. Może ona jednak być zbyt 
uboga, aby przedstawić dane zagadnienie. Wtedy należy rozważyć zastosowanie in-
nych form macierzy, które dadzą pełniejszy wgląd w dane zagadnienie.

1 2 3 4 5 6

Koszty przerobu 
produktów 
wadliwych

x

Kontrola jakości x

Analiza 
zadowolenia 
klienta

x

Postępowanie
z reklamacjami x

Koszty napraw x

Kontrola 
materiałów 
wejściowych

x

Certyfikacja 
materiałów x

Straty z winy 
dostawców x

Badania rynku x

Zwroty 
produktów od 
klientów

x

Wskazanie 
przyczyn 
błędów

x

Audity u 
dostawców x

Raporty 
dotyczące 
jakości

x

4.5.5
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Drzewo wymagań i wskaźników (Requirements and
Measures Tree)

Charakterystyka
Dzięki tej metodzie można przedstawić związki między klientami, wymaganiami

i wskaźnikami określającymi produkt lub usługę.

Zastosowanie
1. Podczas określania zbioru wymagań dla produktu lub usługi.
2. Podczas określania zbioru wskaźników dla produktu lub usługi.
3. Do określania związków pomiędzy zbiorami wymagań i wskaźników dla produktów 

lub usług.

Postępowanie
1. Zidentyfikowanie i zapisanie na górze tablicy elementów wyjściowych z procesu.
2. Zidentyfikowanie wszystkich klientów dla tych elementów wyjściowych. Zapisanie 

informacji o nich na tablicy poniżej elementów wyjściowych.
3. Określenie szczegółowych wymagań każdego z klientów. Zapisanie ich pod informa-

cją o nim.
4. W przypadku gdy niektóre wymagania się dublują, warto połączyć takie wymagania 

w logiczne grupy. 
5. Dla każdego wymagania (lub połączonych grup) należy przeprowadzić sesję burzy 

mózgów w celu stworzenia szerokiej listy potencjalnych wskaźników. Następnie nale-
ży zastanowić się wraz z grupą, które z nich powinny pozostać na liście. Można w tym 
miejscu zastosować diagram pokrewieństwa.

6. Identyfikacja sposobu monitorowania dla każdego ze wskaźników. 

Należy zastanowić się, jakie narzędzia będą używane, jakie dane i z jaką częstotli-
wością będą zbierane. Trzeba też określić osoby odpowiedzialne za te działania.

Przykład
Poniższy rysunek przedstawia wycinek przykładowego drzewka wymagań i wskaź-

ników dla firmy zajmującej się produkcją gładzi szpachlowej:

4.6.2

4.6.3

4.6

4.6.1

4.6.4
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Rysunek 106. Drzewo wymagań i wskaźników dla gładzi szpachlowej Extra ++

4.6.5

4.7.3

4.7.2

4.7

4.7.1

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
1. Należy pamiętać, aby do listy wymagań dołączyć również wymagania w stosunku do 

samego procesu.
2. Podczas opracowywania wskaźników trzeba uwzględnić również okres ich analizy.
3. Oprócz wspomnianych w procedurze narzędzi można posługiwać się także strukturą 

decyzyjną, głosowaniem wielokrotnym czy ograniczaniem listy.

Identyfikacja plusów, minusów i interesujących spostrzeżeń
(Plus, Minus and Interesting – PMI)

Charakterystyka
PMI porządkuje dyskusję mającą na celu identyfikację mocnych i słabych stron dane-

go pomysłu oraz szans związanych z jego wdrożeniem.

Zastosowanie
1. Podczas oceny pomysłu takiego jak proponowane rozwiązanie.
2. Kiedy grupa myśli jednotorowo, zajmując się tylko zaletami lub tylko wadami.
3. Kiedy członkowie grupy są podzieleni i skłóceni.

Postępowanie
1. Przemyślenie najważniejszych zagadnień lub problemów, które mają być przedysku-

towane. Często najlepiej wyrazić to w pytaniach „dlaczego?”, „jak?” i „co?”. Należy 
upewnić się, że cały zespół rozumie temat PMI.

2. Przeprowadzenie burzy mózgów na temat pozytywnych aspektów pomysłu.

Metody służące do spawdzania i kontroli
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3. Przeprowadzenie burzy mózgów na temat negatywnych aspektów pomysłu.
4. Przeprowadzenie burzy mózgów na temat interesujących punktów pomysłu. Mogą to 

być aspekty neutralne, punkty do zbadania lub niezwykłe właściwości.
5. Uszeregowanie w kolejności sił napędzających (plusów), które można by wzmocnić, 

lub sił hamujących (minusów), których usunięcie zapewniłoby najbardziej dynamicz-
ny postęp w kierunku sytuacji doskonałej.

6. Należy osiągnąć jednomyślność za pomocą dyskusji lub metodą szeregującą, taką jak 
np. sumowanie ocen zespołu lub głosowanie.

Przykład
Przykład 1
Podzespół wydziału produkcyjnego szukał pomysłów na poprawę bezpieczeństwa 

produkcji. Pewnego dnia jeden z pracowników opowiedział podzespołowi o podejściu 
do kwestii bezpieczeństwa w firmie jego sąsiadki, która angażuje zmianowe koła bez-
pieczeństwa, gdzie ludzie mogą stawiać czoła niebezpiecznemu zachowaniu współpra-
cowników. Pierwsza reakcja członków zespołu była sceptyczna i niechętna, ale kierow-
nik zasugerował, by ocenili pomysł, zanim go odrzucą. Użyli PMI do zbadania różnych 
aspektów koncepcji.

Zajmując się najpierw pozytywnymi aspektami, stworzono następującą listę:
1) większa uwaga na bezpieczeństwo,
2) skupienie na zachowaniu,
3) wzrost świadomości ukierunkowanej na bezpieczne działanie,
4) wzrost bliskości i prywatności,
5) lepsza praca zespołowa,
6) uczy uczciwości wobec siebie,
7) pozytywnie wpływa na inne dziedziny życia pracowników,
8) utrzymanie w gotowości.

Następnie skupiono się na negatywnych aspektach i stworzono następującą listę:
1) zbyt osobiste!,
2) o czym będziemy mówić?,
3) ludzie nie będą mówić, co naprawdę myślą,
4) za dużo zajęć, żeby zabierać czas,
5) nie ma dobrego lidera,
6) może powodować urazy,
7) zwykli ludzie będą dominować,
8) są już przeprowadzane ćwiczenia i spotkania dotyczące bezpieczeństwa.

Później wypisano interesujące spostrzeżenia:
1) presja ze strony rówieśników ma wpływ nie tylko na dzieci,
2) gdzie przynależy własność bezpieczeństwa?,
3) chęć bycia najlepszym,
4) trzeba nauczyć się, jak to działa w firmie XYZ,

4.7.4
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5) inne od naszego podejście do bezpieczeństwa,
6) zachowanie każdej osoby ma wpływ na bezpieczeństwo innych.

Na końcu ćwiczenia grupa doszła do wniosku, że to podejście stwarza prawdziwe 
możliwości i podjęto decyzję o kontynuacji tego ćwiczenia.

Przykład 2
Identyfikacja plusów i minusów dotyczących obaw związanych z wystąpieniami pub-

licznymi.
Stan pożądany wykorzystania metody to jasne i zwięzłe wypowiadanie się przed do-

wolną grupą słuchaczy.

Tabela 54. Identyfikacja plusów i minusów na temat obaw, jakie mogą wystąpić przed 
wystąpieniami publicznymi

+ plusy (siły napędzające) – minusy (siły hamujące)

Zwiększa poczucie własnej wartości Zadawnione kompleksy/uprzednie zawstydzenia

Sprzyja awansom w pracy Strach przed popełnieniem gafy

Umożliwia przekazywanie informacji Braki wiedzy na dany temat

Wzbogaca każdą sytuację Lęk, że słuchacze wykażą obojętność

Zachęca innych do wypowiadania swych myśli Lęk przed wyśmianiem

Zwiększa energię grupową Trema, że zapomni się, co należy powiedzieć

Pomaga innym spojrzeć na sprawę z innej strony Strach przed zrażeniem słuchaczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Philips Jakości – Memory Jogger, Narzędzia stałej popra-
wy, GOAL/QPC Methuen, MA, USA 1994, s. 65.

Taka tabela może być przydatna osobom/grupom w wybieraniu obiektów planowa-
nych zmian. Zazwyczaj najlepiej koncentrować się na siłach hamujących (minusach),
a nie na napędzających (plusach). 

Korzystanie z portfelowych fiszek może na przykład zmniejszyć lęk przed „zapomnie-
niem języka” podczas wypowiedzi.

Zasady
1. Ważne jest, by zajmować się tylko jednym krokiem naraz, w określonej kolejności, 

np. nie plusami i minusami na zmianę. Przez skierowanie uwagi tylko na jedną stronę 
lub przedmiot powstanie lepszy ogląd całości.

2. Cała grupa razem powinna zajmować się każdą stroną lub kwestią. Nie należy mo-
dyfikować postępowania, przydzielając plusy jednej podgrupie, minusy drugiej,
a interesujące spostrzeżenia trzeciej. Myśląc wspólnie, ludzie mogą przyjąć założenia 
prowadzące do lepszej oceny pomysłu.

3. Interesujące spostrzeżenia mogą prowadzić do modyfikacji i adaptacji pomysłu, który 
nie jest praktykowany w obecnej formie.

4. To narzędzie może być stosowane zarówno przez jednostki, jak i przez grupy.

4.7.5
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Strategiczna karta wyników (SKW) – Balanced Scorecard 
(BSC)

Charakterystyka
Balanced Scorecard to metoda planowania i weryfikacji skuteczności w systemie 

zarządzania, kojarząca strategie i wskaźniki z celami finansowymi. Naczelną myślą 
systemu Balanced Scorecard, często nazywanego Zrównoważoną kartą wyników, jest 
przeświadczenie, że o wszystkim decyduje wynik finansowy. Oznacza to, że wszystkie 
cele strategiczne są zawsze skojarzone z jednym lub wieloma celami finansowo-ekono-
micznymi.

Strategiczna karta wyników jest rezultatem projektu badawczego realizowanego na 
początku lat dziewięćdziesiątych pod kierunkiem Roberta S. Kaplana, profesora rachun-
kowości z Harvardu, i Davida P. Nortona, prezesa firmy doradczej Renaissance Solutions 
Inc.

Balanced Scorecard, uznawana za najciekawszą koncepcję biznesową lat dzie-
więćdziesiątych, jest narzędziem pomiaru efektywności przedsiębiorstwa w wielu per-
spektywach, pozwalającym przetłumaczyć wizję i strategię na mierzalne cele. Dzięki 
temu można powiązać codzienne działania i czynności operacyjne wszystkich działów 
przedsiębiorstwa i wszystkich pracowników ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa. 
Karta określa powiązania między inwestycjami w rozwój firmy, efektywnością procesów 
a wynikami rynkowymi i finansowymi. Jeżeli jest dobrze zbudowana, umożliwia również 
kierowanie i stymulowanie zmian potrzebnych dla powodzenia obranej strategii. 

Aby strategiczne cele przedsiębiorstwa uporządkować w określony, możliwie rzetelnie 
wyważony układ potencjałów, oraz aby umieścić je w centrum zarządzania danej orga-
nizacji, Norton i Kaplan proponują koncepcję Balanced Scorecard opartą na czterech 
perspektywach101:
1) perspektywa finansowa – jak działać wobec właścicieli, aby osiągnąć sukces,
2) perspektywa klienta – jak postępować wobec klientów, aby zrealizować wizję,
3) perspektywa procesów wewnętrznych – w których procesach trzeba być najlepszym, 

aby zadowolić właścicieli i klientów,
4) perspektywa dynamiczna – jak można rozwijać potencjał wzrostu i rozwoju, aby zre-

alizować misję.

4.8

4.8.1

101 H.R. Friedag, W. Schmidt, A. Lewandowska, M. Likierski, My Balanced Scorecard. Moja strategiczna karta 
wyników: Najnowsza koncepcja zarządzania strategicznego, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004, s. 8.

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Rysunek 107. Koncepcja Balanced Scorecard według Kaplana i Nortona

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. 
Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001, s. 159.

Zastosowanie
1. BSC pozwala na koncentrowanie wysiłków, zasobów i środków precyzyjnie na reali-

zacji celów strategicznych.
2. Pomaga w informowaniu zarządu i pracowników o efektach działania.
3. Pomaga w określeniu czynników determinujących realizację misji i celów strategicz-

nych.
4. Jest elementem integrującym działania wszystkich wydziałów.

Postępowanie
Przebieg procesu wdrażania strategicznej karty wyników może być podzielony na 

następujące fazy:
1. Formułowanie celów.
 Zdefiniowanie celów strategicznych jako część wspólna zaakceptowanej misji oraz 

sformułowanej wizji – jest najważniejszym działaniem i celem głównym.
2. Rozwój koncepcji działania.
 Aby skonkretyzować, które z działań przyczynią się do realizacji misji i wizji, należy 

określić ramy ułatwiające skonstruowanie celów strategicznych wynikających z wizji. 
Na etapie tym wykorzystuje się koncepcję czterech perspektyw.

3. Zbieranie pomysłów na realizację celów.
 Zadaniem tego etapu jest znalezienie takich działań w zakresie ustalonych wcześniej 

ram, które umożliwią osiągnięcie założonych celów.

4.8.3

4.8.2

Metody służące do spawdzania i kontroli

Perspektywa
finansowa

cele ogólne:
mierniki:
cele szczegółowe:
inicjatywy:

Perspektywa
klienta

cele ogólne:
mierniki:
cele szczegółowe:
inicjatywy:

Perspektywa
rozwoju

cele ogólne:
mierniki:
cele szczegółowe:
inicjatywy:

Perspektywa
procesów wewn.

cele ogólne:
mierniki:
cele szczegółowe:
inicjatywy:

Wizja
i strategia
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4. Powiązanie działań w strategiczne projekty i budżetowanie.
 Aby wypracowane w związku z działaniami strategicznymi pomysły skorelować

z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem, należy powiązać je w strategiczne 
projekty:
– wybrać działania o podobnych skutkach,
– opracować plan działania dla poszczególnych projektów strategicznych,
– każdemu projektowi przydzielić odpowiedni zasoby i powiązać go z budżetem.

5. Powiązanie zakresów odpowiedzialności.
 Na tym etapie należy stworzyć sieć pracowników odpowiedzialnych za efektywną 

koordynację i kierowanie, zarządzanie wskaźnikami, tworzenie wyważonego systemu 
projektów strategicznych i przełożenie celów strategicznych na codzienne działania. 
Należy powiązać wszystkie projekty w zakresie sprawozdawczości – liderzy mają in-
formować o postępach i wynikach prac zespołów powołanych dla każdego projektu.

6. Organizacja procesu uczenia się.
 Zamiast konsekwentnie i rutynowo realizować raz zdefiniowane cele, należy ciągle 

sprawdzać ich realność. Gdy okaże się, że cele nie zostały zdefiniowane dość dokład-
nie, należy je przeformułować.

Rysunek 108. Przebieg procesu wdrażania koncepcji Balanced Scorecard

Źródło: H.R. Friedag, W. Schmidt, A. Lewandowska, M. Likierski, My Balanced Scorecard. Moja 
strategiczna karta wyników: Najnowsza koncepcja zarządzania strategicznego, Wydawnictwo C.H. 
BECK, Warszawa 2004, s. 17.

Metody służące do spawdzania i kontroli

VI. Zorganizowanie
procesu uczenia się

V. Powiązanie zakresów
odpowiedzialności
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II. Rozwinięcie ram
procesu strategicznego

III. Zebranie pomysłów,
wypełnienie ram
strategicznych

konkretnmi działaniami

IV. Powiązanie działań
w konkretne projekty

strategiczne
i budżetowanie

Komunikacja
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Przykład

Tabela 55. Strategiczna karta wyników – przykład opracowany dla Banku

4.8.4

Cele strategiczne
Mierniki strategiczne

Wskaźniki przeszłości Wskaźniki przyszłości

Perspektywa finansowa
F1 – Zwiększyć zwrot z kapitału
F2 – Zróżnicować strukturę 
przychodów
F3 – Zredukować koszty

Stopa zwrotu z inwestycji
Wzrost przychodów
Redukcja kosztów obsługi 
depozytów

Struktura przychodów

Perspektywa klienta
K1 – Zwiększyć stopień 
zadowolenia  klientów z naszych 
produktów i pracowników
K2 – Zwiększyć stopień 
zadowolenia „po sprzedaży”

Udział w segmencie rynku
Lojalność klientów

Intensywność relacji z klientami
Badania stopnia zadowolenia

Perspektywa procesów 
wewnętrznych
W1 – Zrozumieć potrzeby klientów
W2 – Rozwijać innowacyjne 
produkty
W3 – Rozwijać sprzedaż wzajemną 
W4 – Przesunąć klientów do mniej 
kosztownych kanałów dystrybucji
W5 – Zminimalizować błędy 
operacyjne 
W6 – Zwiększyć szybkość obsługi

Przychody z nowych produktów
Wskaźnik sprzedaży wzajemnej
Zmiana struktury dystrybucji
Wskaźnik błędów obsługi
Czas realizacji wniosku

Cykl rozwoju produktów
Licza godzin spędzonych z klientami

Perspektywa rozwoju
U1 – Rozwijać strategiczne 
umiejętności
U2 – Zapewnić dostęp do 
informacji strategicznych
U3 – Uzgodnić cele osobiste
z celami organizacji

Zadowolenie pracowników
Przychody na pracownika

Wskaźnik obsady strategicznych 
stanowisk
Wskaźnik dostępu do informacji 
strategicznych
Zbieżność celów osobistych
z celami organizacji (%)

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 56. Strategiczna karta wyników – przykład dla firmy ubezpieczeniowej

Cele strategiczne
Mierniki strategiczne

Wskaźniki przeszłości Wskaźniki przyszłości

1 2 3

Perspektywa finansowa
F1 – Spełnić oczekiwania 
akcjonariuszy
F2 – Poprawić efektywność 
operacyjną
F3 – Osiągnąć wzrost, zachowując 
wymaganą rentowność
F4 – Zredukować ryzyko 
akcjonariuszy

Stopa zwrotu z kapitału
Wskaźnik kompleksowy
Struktura portfela
Szkody katastroficzne

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
1. Strategiczna karta wyników może być stosowana zarówno w sposób ciągły, jak też 

jednorazowo, np. w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zaletą strategicznej 
karty wyników jest możliwość szerokiej implementacji w różnych przedsiębiorstwach, 
natomiast wadą są trudności we wskazaniu dopuszczalnych wartości odchyleń mię-
dzy wielkościami planowanymi a rzeczywistymi. 

2. Dzięki Balanced Scorecard wizja staje się sprawdzalną rzeczywistością. Widać wyraź-
nie, że bez wskaźników jest to tylko papierowa strategia, wyrażająca to, co ewentu-
alnie można by zrobić. Za pomocą wskaźników można kontrolować wzrost. Można też 
w porę zmienić mierzalne cele dotyczące jakości. 

3. Dzięki temu pracownicy poznają kierunek, w jakim zmierza przedsiębiorstwo, i dzięki 
wskaźnikom będą wiedzieć, jakie są efekty wspólnej strategii. Jeżeli będzie trzeba 
zmienić strategię w sensie pozytywnym lub negatywnym, pracownicy to zrozumieją
i zaakceptują. 

4. Istnieje szereg aplikacji analitycznych wspomagających Balanced Scorecard, takich 
jak np. Hyperion Performance Scorecard, Oracle Balanced Scorecard, CorVu Balance 
Scorecard i wiele innych.

Test ACORN (ACORN Test)

Charakterystyka
Test ACORN to narzędzie wykorzystywane dla sprawdzenia zakresu zdefiniowanych 

zadań, w celu upewnienia się, że zadanie jest w pełni zrozumiałe.

1 2 3

Perspektywa klienta
K1 – Usprawnienie działania 
agentów
K2 – Zadowolenie docelowych 
klientów

Liczba nowych klientów w relacji 
do liczby stałych klientów 
(w stosunku do planu)
Liczba nowych klientów w relacji 
do liczby stałych klientów (analiza 
segmentowa)

Wyniki agentów (w stosunku
do planu)
Badanie zadowolenia klientów

Perspektywa procesów 
wewnętrznych
W1 – Rozwój rynków docelowych
W2 – Rentowność zawieranych 
umów
W3 – Usprawnienie likwidacji 
szkód
W4 – Zwiększenie produktywności

Struktura portfela 
(w poszczególnych segmentach)
Wskaźnik szkodowości
Częstotliwość szkód 
Wskaźnik wielkości pojedynczej 
szkody
Wskaźnik kosztów działalności 
ubezpieczeniowej

Rozwój portfela 
(w odniesieniu do planu)
Analiza jakości umów
Audyt jakości procesu likwidacji 
szkód
Wskaźnik rotacji
Program zarządzania wydatkami

Perspektywa rozwoju
U1 – Podnoszenie kwalifikacji 
personelu 
U2 – Dostęp do informacji 
strategicznych

Produktywność pracowników Nakłady na rozwój personelu
(w odniesieniu do planu) 
Dostęp do technologii 
informatycznych 
(w odniesieniu do planu)

4.9

4.9.1

4.8.5

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Zastosowanie
1. Podczas opracowywania zakresu zadań, by wskazywać ich postęp.
2. Kiedy zakres zadań jest zakończony, by sprawdzić jego jakość.
3. Przy przypisywaniu zadania zarówno organizacji, jak i zespołowi projektowemu.

Postępowanie
Należy zadać następujące pytania dotyczące zadania:

A – Accomplishment (wykonanie): 
1. Czy zadanie opisuje raczej rezultaty niż zachowania? 
2. Czy zadanie mogłoby być zweryfikowane, jeśli obecni ludzie nie byliby za nie od-

powiedzialni?
C – Control (kontrola):

1. Czy działania grupy określają wykonanie zadania? 
2. Czy wykonanie zadań jest zależne od działań innych?

O – Only Objective (tylko cele): 
1. Jeżeli to i tylko to zostało zakończone, czy to wystarczy? 
2. Jeśli wymagane jest także coś innego, to rozpoznane zostaną cele, a nie rzeczy-

wiste zadanie (cele nie muszą przechodzić części O testu).
R – Reconciliation (zgodność): 

1. Jeśli zadanie jest wykonane, czy uniemożliwi to innym zespołom w organizacji 
zakończenie ich zadań? 

2. Czy inna grupa zajmuje się tym samym zadaniem? 
Do pracy nad tym samym zadaniem bądź zadaniami stojącymi w konflikcie nie po-
winny być wyznaczane dwie grupy (cele nie muszą przechodzić części R testu).

N – Numbers (liczby):
1. Czy zadanie może być zmierzone? 

  W praktyce w celu zapewnienia rentowności danych zmierzenie zadania musi być 
 możliwe. Pomiary wskażą, czy zadanie zostało wykonane, czy nie.

Przykład
Przykład 1 – Wydział Inżynierii stworzył następującą misję102.
Wydział Inżynierii obsługuje jednostki gospodarcze, oddziały produkcyjne oraz na-

szych klientów poprzez bycie najlepszym w bezpiecznym projektowaniu i budowaniu, 
przyjaznym środowisku, łatwo dostępnym oraz łatwo działającym – lepiej, szybciej
i taniej niż ktokolwiek inny.

Wydział sprawdza to zgodnie z testem ACORN.
A – Wydział Inżynierii wyraźnie zakończył zadanie, kiedy misja została wypełniona.
C – Wydział Inżynierii ma wyraźną kontrolę nad swymi projektami, jakkolwiek R&D, 
zakłady produkcyjne i jednostki gospodarcze również wnoszą swój wkład i mają prawo 
veta.

4.9.4

4.9.3

4.9.2

102 Przykład zaczerpnięty z: N.R. Tague, op. cit., s. 44.

Metody służące do spawdzania i kontroli
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O – Jedyną funkcją Wydziału Inżynierii jest projektowanie i zarządzanie budową nowych 
rozwiązań.
R – Jako, że nikt inny nie realizuje tej misji, zadania nie kolidują z innymi.
N – Liczby dla planu i kosztów projektu są dostępne na bieżąco, podobnie odnośnie do 
bezpieczeństwa, środowiska oraz wykonawstwa. Zespół zdecydował, że potrzebny jest 
rozwój definicji i wskaźników operacyjnych dla „bycia lepszym”, które każdy zrozumie 
intuicyjnie, aby oznaczyć najlepsze technologie i metody.

Przykład 2
Zespół ds. Zadowolenia Klienta w Parisian Experience Restaurant przy podejmowaniu 

pracy spisał następującą deklarację: „Zespół poprawi stopień zadowolenia klientów na-
szej restauracji o 20%”. 

Gdy zespół zastosował do deklaracji test ACORN, deklaracja okazała się błędna. 
Członkowie zespołu uświadomili sobie, że nie mają kontroli nad oceną zadowolenia 
klientów – każdy kelner, kucharz, kasjer i menedżer odgrywa w tym pewną rolę. Spró-
bowali zatem ponownie z następującą deklaracją: „Zespół poprowadzi i wesprze ciągły 
wzrost zadowolenia klientów restauracji”.

Ta deklaracja również nie przeszła testu ACORN. Tym razem deklaracja opisywała 
zachowania („prowadzić i wspierać”), a nie wykonanie. Co faktycznie zrobi zespół? Wróci 
do wersji, która przeszła test. Zespół określi możliwości wzrostu zadowolenia klienta 
naszej restauracji i opracuje oraz zaleci plany, które przełożą te możliwości na wartości 
dla naszych klientów i naszej firmy.

Zasady
1. Jeśli zadanie nie przejdzie testu ACORN, faktycznie może znajdować się w konflikcie 

z celami całej firmy lub instytucji.
2. Ogólny zakres zadań musi przejść wszystkie pięć części testu ACORN. Cel nigdy nie 

przejdzie części O testu. Może również nie przejść części R, jeśli cel powinien być 
zrównoważony z innym. Musi jednak przejść część A, C oraz N.

Przykład
Dwa cele Wydziału Inżynierii – budować zakłady szybko i budować je tak, by były 
łatwe w utrzymaniu, mogą nie być całkowicie ze sobą zgodne. Można dodać czas na 
fazę projektu, by osiągnąć wkład z utrzymywania. Te dwa cele szczegółowe muszą 
być zrównoważone, aby wydział zrealizował swoje zadanie.

3. Kiedy zadanie organizacji jest zrozumiałe zgodnie z testem ACORN, można przystąpić 
do oceny wykonania w zależności od zadania.

4.9.5

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Wykres normalnego prawdopodobieństwa (Normal
Probability Plot)

Charakterystyka
Dzięki tej metodzie zespół analizujący może stwierdzić, czy zbiór danych przybiera 

postać rozkładu normalnego. Metoda polega na nanoszeniu zbioru danych na wykres
w celu porównania z teoretycznym modelem rozkładu normalnego. Jeśli uzyskany wy-
kres przyjmuje postać linii prostej, oznacza to, że analizowane dane mają cechy rozkła-
du normalnego.

Po dokonaniu pewnej modyfikacji metoda ta pozwala również na określenie, czy ba-
dane zjawisko przyjmuje postać jakiegokolwiek znanego rozkładu, takiego jak rozkład 
binominalny lub rozkład Poissona.

Zastosowanie
1. W celu sprawdzenia, czy zbiór danych przybiera cechy rozkładu normalnego.
2. Aby ocenić jaka jest natura odejścia (odstępstw) danych od rozkładu normalnego.
3. Przed ustaleniem listy jednostek w celu sprawdzenia, czy ta lista jest właściwa dla 

konkretnych danych.
4. Podczas wyboru wielkości podgrup dla tabeli X i R, aby sprawdzić, czy wielkość pod-

grup jest wystarczająco duża dla zapewnienia normalnego rozkładu średnich danych 
podgrup.

5. W celu uzyskania lepszych rezultatów w przypadku posiadania więcej niż 50 punktów 
danych.

Postępowanie
1. Należy rozpocząć od uporządkowania danych.
 Dane porządkuje się od najniższej do najwyższej pod względem wartości i numeruje 

od 1 do n. Najniższą wartość nazywa się x(1) i tak kolejno aż do najwyższej wartości 
x(n).

2. Kolejnym krokiem jest obliczenie kwantyla dla każdej z wartości.
 Kwantyl oblicza się na podstawie wzoru:

4.10.2

4.10.3

4.10

4.10.1

Metody służące do spawdzania i kontroli

kwantyl = 
i – 0,5

n

3. Odszukanie wartości rozkładu normalnego do obliczonego kwantyla. Wartość roz-
kładu normalnego, która pasuje do każdego kwantyla, można odszukać w poniższej 
tabeli.
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Tabela 57. Powierzchnia pod krzywą rozkładu normalnego

Z 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08

0,0 0,5000 0,4920 0,4840 0,4761 0,4681

0,1 0,4602 0,4552 0,4443 0,4364 0,4286

0,2 0,4207 0,4129 0,4052 0,3974 0,3897

0,3 0,3821 0,3745 0,3669 0,3594 0,3520

0,4 0,3446 0,3372 0,3300 0,3228 0,3156

0,5 0,3085 0,3015 0,2946 0,2877 0,2810

0,6 0,2743 0,2676 0,2611 0,2546 0,2483

0,7 0,2420 0,2358 0,2296 0,2236 0,2177

0,8 0,2119 0,2061 0,2005 0,1949 0,1894

0,9 0,1841 0,1788 0,1736 0,1685 0,1635

1,0 0,1587 0,1539 0,1492 0,1446 0,1401

1,1 0,1357 0,1314 0,1271 0,1230 0,1190

1,2 0,1157 0,1112 0,1075 0,1038 0,1003

1,3 0,0968 0,0934 0,0901 0,0869 0,0838

1,4 0,0808 0,0778 0,0749 0,0721 0,0694

1,5 0,0668 0,0643 0,0618 0,0594 0,0571

1,6 0,0548 0,0526 0,0505 0,0485 0,0465

1,7 0,0446 0,0427 0,0409 0,0392 0,0375

1,8 0,0359 0,0344 0,0329 0,0314 0,0301

1,9 0,0287 0,0274 0,0262 0,0250 0,0239

2,0 0,0228 0,0216 0,0206 0,0197 0,0187

2,1 0,0179 0,0170 0,0161 0,0153 0,0146

2,2 0,0139 0,0132 0,0125 0,0119 0,0113

2,3 0,0107 0,0101 0,0096 0,0091 0,0086

2,4 0,0082 0,0077 0,0073 0,0069 0,0065

2,5 0,0062 0,0058 0,0055 0,0052 0,0049

2,6 0,0046 0,0044 0,0041 0,0039 0,0036

2,7 0,0034 0,0032 0,0030 0,0028 0,0027

2,8 0,0025 0,0024 0,0022 0,0021 0,0019

2,9 0,0018 0,0017 0,0016 0,0015 0,0014

3,0 0,0013

3,2 0,006

3,4 0,003

3,6 0,0015

3,8 0,0007

4,0 0,0003

Źródło: R. I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 
Poznań 2002, s. 423.
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 Uwaga: W tym miejscu należy użyć tabeli w odwrotny sposób. Odszukać kwantyl
w środku zbioru danych i znaleźć wartość Z na jego krańcach.

4. Każdą wartość należy połączyć z odpowiednim Zi. Umieścić wartości danych na osi Y 
i normalne rozkłady Z na osi X. W ten sposób stworzonych zostanie n par.

5. Następnie rysuje się linię pokrywającą większość danych. Jeżeli dane odpowiadają 
idealnemu rozkładowi normalnemu, to punkty stworzą idealną prostą linę. Należy 
sprawdzić kształt, który tworzy zbiór punktów w odniesieniu do narysowanej linii,
w celu stwierdzenia, jak rozkład danych ma się do rozkładu normalnego. Jeśli ob-
serwuje się odstępstwa od rozkładu normalnego, należy sprawdzić, czy nie przypo-
minają one swoim wyglądem przedstawionych poniżej. Są to typowe odstępstwa od 
rozkładu normalnego:

Rysunek 109. Typowe odstępstwa od rozkładu normalnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nancy R. Taque, The Quality Toolbox, Second Edition, 
ASQ Quality Press, Milwaukee 2005, s. 206.

Konieczne jest sprawdzenie, czy otrzymany wykres nie posiada następujących cech:
1) krótki ogon: jeżeli ogon jest krótszy niż normalnie, kształt punktów zakręca ponad 

linią po lewej stronie i poniżej linii po prawej stronie w kształcie litery S, kiedy głowa 
przechylona jest w prawą stronę,

2) długi ogon: jeżeli ogon jest dłuższy niż normalnie, to kształt punktów zakręca 
poniżej linii po lewej stronie i ponad linią po prawej stronie – kształt odwróconej
cyfry 5,
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3) prawoskrętny: krótki ogon z lewej strony i długi z prawej. Dlatego kształt punktów 
przyjmuje postać wznoszącego się łuku lub 17 w stosunku do linii,

4) lewoskrętny: krótki ogon po prawej stronie i długi po lewej. Dlatego kształt wyzna-
czony przez punkty formuje opadający łuk w stosunku do linii prostej.

Przykład
Podczas badań nad pewnym zjawiskiem zanotowano pomiary, które zostały przedsta-

wione w tabeli poniżej: 

Tabela 58. Uzyskane wyniki pomiarów

4.10.4

Numer 
pomiaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pomiar 114 116 116 118 119 121 121 122 124 127

Numer 
pomiaru 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pomiar 128 131 133 135 136 138 141 142 145 148

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowano sprawdzić, czy uzyskane wyniki pomiarów mają charakter rozkładu 
normalnego.

Obliczono kwantyle dla każdego pomiaru oraz odpowiadające im wartości Z:

Tabela 59. Kwantyle dla pomiaru oraz odpowiadające im wartości Z

Numer 
pomiaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kwantyl 0,025 0,075 0,125 0,175 0,225 0,275 0,325 0,375 0,425 0,475

Z -1,96 -1,44 -1,15 -0,95 -0,75 -0,59 -0,45 -0,32 -0,19 -0,06

Numer 
pomiaru 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kwantyl 0,525 0,575 0,625 0,675 0,725 0,775 0,825 0,875 0,925 0,975

Z 0,06 0,19 0,32 0,45 0,59 0,75 0,95 1,15 1,44 1,96

Źródło: Opracowanie własne.

Uwaga 1: W przypadku gdy obliczony kwantyl leży między dwoma wartościami Z, 
należy dokonać interpolacji wartości Z.

Uwaga 2: Trzeba pamiętać, że kwantyl o wartości 0,5 znajduje się w centrum rozkła-
du normalnego i dzieli go na dwie części – z ujemnymi i dodatnimi wartościami Z. Jeżeli 
zatem obliczony kwantyl ma wartość mniejszą niż 0,5, oznacza to, że znajduje się po 
lewej stronie rozkładu normalnego. Po odczytaniu wartości Z z tabeli powierzchni pod 
rozkładem normalnym należy zmienić znak na ujemny. Przykładowo kwantyl dla pomia-
ru pierwszego wynosi 0,025, a odczytana wartość Z wynosi 1,96. Kwantyl ten znajduje 
się po lewej stronie rozkładu normalnego, zatem wartość Z jest ujemna i wynosi -1,96.
W ten sam sposób należy postępować z każdym kwantylem o wartości poniżej 0,5.
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Po przekształceniu danych zawartych w tabeli otrzymano następujący wykres.

Rysunek 110. Wykres rozkładu normalnego

Źródło: Opracowanie własne.

Z analizy wykresu wynika, że uzyskane wyniki pomiarów mają charakter rozkładu 
normalnego. Można zauważyć, że wykres w małym stopniu odbiega od idealnej linii pro-
stej i przybiera postać krótkiego ogona.

Zasady
1. Jeżeli analizowany proces przyjmuje postać rozkładu normalnego, można mieć zaufa-

nie do uzyskiwanych wskaźników zdolności procesu. 
2. Jeśli proces nie przyjmuje postaci rozkładu normalnego, może nie być on tak wydaj-

ny, jak wskazywałyby na to uzyskiwane wskaźniki zdolności.
3. W trakcie tej analizy warto wspomagać się narzędziami informatycznymi, zwłaszcza 

gdy ma się do czynienia z dużą ilością danych.
4. Aby uzyskane wyniki były przekonujące, analizowany proces musi być pod kontrolą.

Wykres programowy procesu decyzji (Process
Decision Programme Chart – PDPC chart)

Charakterystyka
Wykres programowy procesu decyzji, zwany także kartą planowania procesu lub 

diagramem planowania procesu decyzyjnego103, jest bardzo pomocnym narzędziem

4.11

4.11.1

4.10.5

103 A. Hamrol, W. Mantura, op. cit., s. 227.
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