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Po przeanalizowaniu wykresu stwierdzono istnienie silnej korelacji o charakterze 
negatywnym. Badanie potwierdziło, że ze wzrostem wieku samochodu spada jego war-
tość.

Zasady
1. Jeśli dzięki zastosowaniu diagramu relacji między dwoma zmiennymi stwierdzono 

istnienie korelacji, nie można zakładać, że jedna ze zmiennych powoduje powstanie 
drugiej – na obie może mieć wpływ inny, trzeci czynnik.

2. Jeśli po zbudowaniu wykresu i naniesieniu par danych uzyskano wyraźną linię – ozna-
cza to istnienie ścisłej korelacji między tymi zmiennymi.

3. Jeśli linia jest rozmyta, używa się narzędzi statystycznych (N, Q) do stwierdzenia 
korelacji.

4. Należy być kreatywnym w posługiwaniu się diagramem.
5. Warto posługiwać się programami komputerowymi, np. arkuszami kalkulacyjnymi.
6. Diagram korelacji jest nie tylko narzędziem SPC, ale również swego rodzaju symbo-

lem pewnych grup metod statystycznych, które są wykorzystywane w zarządzaniu 
jakością.

Kaizen (KAIZEN)

Charakterystyka
Nic lepiej niż KAIZEN nie odzwierciedla kultury organizacji ukierunkowanej w całości 

(procedury, rutyna dnia pracy, motywacja pracowników) na dążenie do poprawy rea-
lizowanej drobnymi krokami, każdego dnia, w ramach wszystkich procesów. KAIZEN 
to słowo pochodzące z języka japońskiego, które oznacza stopniowe i uporządkowane 
oraz ciągłe ulepszanie, podnoszenie wartości, poprawę, postęp, udoskonalanie. Jest to 
ciągłe ulepszanie zarówno w życiu osobistym, życiu domowym, życiu społecznym, jak 
i w pracy. Ta koncepcja zarządzania wciąga wszystkich uczestników organizacji gospo-
darczej do procesu jej udoskonalania. KAIZEN koncentruje się na eliminacji strat we 
wszystkich systemach i procesach. Pracownicy zobowiązani są do doskonalenia swoich 
kwalifikacji, aby sprostać wymaganiom wysokiej jakości, niskich kosztów i dostaw na 
czas119. KAIZEN nie bazuje na nowych technologiach, rewolucyjnych i kosztownych inwe-
stycjach; w tym przypadku sukcesy osiągane są dzięki nieustannym drobnym zmianom.
U podstaw założeń filozofii wymienić należy sukcesywną ewolucję przedsiębiorstwa, któ-
ra umożliwi osiągnięcie stabilnej pozycji konkurencyjnej na rynku, na którym operuje. 
Przy zastosowaniu koncepcji KAIZEN przełomowe zmiany i sukcesy wynikają nie z grun-
townej reorganizacji przedsiębiorstwa czy z przełomowych inwestycji, lecz z synergii 
efektów – sukcesywnych drobnych przemian120. KAIZEN to ciągłe usprawnienia poprzez 
wprowadzanie małych zmian bez gwałtownych ingerencji, w przeciwieństwie do innowa-
cji, która diametralnie zmienia istniejący stan.

5.5

5.5.1

5.4.5

119 www.biznesplan.com.pl
120 K. Wach, Kaizen jako filozofia pracy wspierająca restrukturyzację przedsiębiorstwa, www.eduskrypt.pl, 2005, 
s. 2–4.
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Rysunek 127. Japońskie postrzeganie funkcji pracy

Najwyższe kierownictwo innowacje

Średni szczebel zarządzania   KAIZEN

Personel nadzoru    utrzymanie

Robotnicy 
   istniejącego stanu

Źródło: L. Wasilewski, Wartości KAIZEN, Problemy Jakości, 2/1993, s. 13.

Poprawa wykorzystania potencjału firmy następuje poprzez wyeliminowanie wszel-
kiego marnotrawstwa, czyli czynności i zjawisk zbędnych, niedających wartości dodanej 
klientowi. Dzięki wyeliminowaniu MUDA121 organizacja staje się szczuplejsza i bardziej 
elastyczna wobec wyzwań rynkowych.

Tabela 75. Siedem głównych rodzajów muda (marnotrawstwa)

Muda Opis

Nadprodukcja Wytwarzanie więcej, niż oczekuje klient (jest to zamrożony kapitał, zużyta 
energia, praca ludzka, koszty magazynowania); to również dostarczanie 
więcej, niż potrzebuje klient wewnętrzny (np. nadmiar informacji)

Zapasy Są na ogół wynikiem nadprodukcji – zapasy to gromadzenie wyrobów 
gotowych oraz zapasy międzyoperacyjne – zapasy w toku (WIP); zapasy 
zabierają przestrzeń, powodują konieczność transportowania

Zbędne ruchy Chodzenie, schylanie się, sięganie – ruch operatora powodujący 
wydłużenie procesu wytwarzania oraz często negatywnie wpływający na 
bezpieczeństwo i zdrowie pracownika

Zbędny transport Transport wyrobów w toku (taśmociągi), półproduktów, wyrobów 
gotowych (wózki widłowe) – powoduje koszty oraz wydłużenie procesu 
wytworzenia

Błędy w procesie produkcyjnym Zaplanowanie procesu produkcyjnego w taki sposób, że wymusza 
dodatkowe zbędne czynności, co powoduje dodatkowe koszty i wydłużenie 
procesu wytworzenia

Braki, naprawa braków Wytwarzanie braków, popełnianie błędów, organizowanie stanowisk do 
naprawy braków

Czas oczekiwania Oczekiwanie operatora na maszynę, pracownika na instrukcję, pracownika 
na decyzję, maszyny na naprawę czy czas przezbrojenia

Źródło: M. Wiśniewska, Jak – czyli KAIZEN odpowiada na potrzeby, Zarządzanie Jakością, 1/2005, 
s. 24.

121 MUDA po japońsku oznacza marnotrawstwo.
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Zastosowanie
1. Filozofia KAIZEN nadaje się do organizacji operujących na dojrzałych, ustabilizowa-

nych gospodarkach o stosunkowo wolnym tempie wzrostu, wysokich kosztach pracy, 
energii i materiałów, nadmiarze mocy wytwórczych, braku kapitałów oraz stagnacyj-
nych rynkach122.

2. Stosowana w przedsiębiorstwach produkcyjnych, coraz częściej znajduje zastosowa-
nie również w organizacjach usługowych.

3. Wykorzystywana do zniwelowania marnotrawstwa, wyszczuplenia produkcji, zorien-
towania pracowników na doskonalenie wykonywanej przez siebie pracy.

Postępowanie
Filozofia KAIZEN tworzy swoisty parasol dla licznych strategii, systemów, pojęć

i metod zarządzania, takich jak orientacja na klienta, PDCA (PWSD)123, TQM, dyscyplina 
w miejscu pracy, robotyka, automatyzacja, zero defektów, kanban, JIT, 5S, 6S, Policy 
Deployment, koła jakości, SPC, TPM, Poka-Yoke, SMED, mapowanie strumienia wartości, 
stabilizacja linii itp. 

Aby skutecznie wdrożyć strategię KAIZEN, należy w uporządkowany sposób stosować 
następujące systemy124:
1. Total Quality Control/Total Quality Management125, postrzegane jako część strategii 

KAIZEN, nie powinno być traktowane tylko jako działania kontrolujące jakość, ale 
raczej jako doskonalenie wszystkich aspektów biznesu dla podniesienia jego kon-
kurencyjności i zyskowności. Jakość jest podstawowym priorytetem, ale nie można 
zapominać również o innych celach (koszty, dostawa). TQC/TQM dotyczy pracowni-
ków wszystkich szczebli (podkreślana rola kierownictwa w procesie motywowania 
pracowników do działań), rozszerzane coraz częściej także o dostawców, handlowców 
oraz hurtowników.

 TQC/TQM zakłada zidentyfikowanie kluczowych procesów, ich kontrolowanie i uspraw-
nianie w sposób ciągły w celu poprawienia wyników.

2. System produkcyjny Just-in-Time, eliminujący pracę nieprzynoszącą wartości doda-
nej, prowadzi do zmniejszenia kosztów, poprawy terminowości produkcji i zwiększe-
nia zysków firmy. JIT jest to strategia zarządzania zapasami stosowana poprzez re-
dukcję poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanymi 
z nim kosztami. Strategia stymuluje pewne symptomy, które określają, kiedy procesy 
produkcyjne powinny zostać uruchomione (np. brak jakiegoś asortymentu).

3. Total Productve Maintenance (TPM, Kompleksowe utrzymanie ruchu) jest stosowane 
w celu wyeliminowania marnotrawstwa w procesie produkcji poprzez ograniczanie 
strat powstałych na skutek usterek oraz defektów w pracy maszyn. Celem TPM jest 
zapewnienie, że maszyny oraz wyposażenie niezbędne do produkcji jest dostępne 
w danym momencie. Poprzez poprawę jakości parku maszynowego, jego codzienną 
konserwację oraz zapobieganie serwisowaniu następuje maksymalizacja efektywno-

5.5.3

5.5.2

122 L. Wasilewski, op. cit., s. 16. 
123 Patrz rozdział I/2 Podejście PWSD w zarządzaniu jakością.
124 M. Imai, Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2006, s. 46–50.
125 Patrz rozdział I/3 Wykorzystanie metod i technik zarządzania jakością w TQM.
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ści sprzętu. Jako wstęp do TPM można uznać metodologię 5S126 (kolejne kroki właś-
ciwego utrzymania stanowiska pracy).

4. Policy Deployment. Kierownictwo powinno ustalić jasne cele wdrażania KAIZEN. Na-
leży przygotować strategię długoterminową, podzieloną na plany średnioterminowe
i krótkoterminowe. Kierownictwo powinno określić cele, które należy przekazać i roz-
wijać w dół do kolejnych poziomów zarządzania, aż do pracowników szczebla opera-
cyjnego. Z ogólnego celu dla przedsiębiorstwa tworzyć na kolejnych szczeblach coraz 
bardziej szczegółowe, ostateczne zadania operacyjne dla pracowników liniowych. 
KAIZEN jest najbardziej efektywny, kiedy wszyscy pracują na osiągnięcie jednego 
głównego celu, a do kierownictwa należy jego wyznaczenie. KAIZEN w praktyce wy-
maga szczegółowego nadzoru nad jej wdrożeniem.

5. System Sugestii. KAIZEN bazuje na zaangażowaniu pracowników, komunikacji, pracy 
zespołowej, pomysłowości i samodyscyplinie; korzyści wynikają ze wzmocnionego 
morale i pozytywnego nastawienia pracowników do wykonywanej pracy i przedsię-
biorstwa, w którym pracują. Kierownicy odgrywają nadrzędną rolę w rozbudzaniu 
zainteresowania pracowników KAIZEN poprzez skłanianie ich do zgłaszania swoich 
pomysłów wobec obecnej organizacji, szczególnie tych drobnych, dotyczących bez-
pośredniego otoczenia ich stanowiska pracy. Oczywiście nie uzyskuje się istotnych 
zysków ekonomicznych z realizacji każdego pomysłu. Głównym celem jest pozytywne 
nastawienie pracowników oraz ukształtowanie poczucia ich odpowiedzialności za wy-
konywaną przez siebie pracę.

6. Praca w Małych Grupach. Grupy powinny być nieformalne, małe, ochotnicze, mię-
dzywydziałowe, organizowane do wykonania specyficznych zadań. Zazwyczaj są to 
koła jakości. Podczas swoich spotkań rozwiązują bieżące problemy, nie tylko natury 
jakościowej, ale również związane z bezpieczeństwem, produktywnością i kosztami.

 Rola kierownictwa powinna się ograniczać do inicjowania tworzenia kół, przygotowy-
wania możliwie najlepszych warunków do pracy, przedstawiania problemów, które 
należy rozpatrzyć, oraz do ustalania terminów ich rozwiązania. Kierownictwo odgry-
wa ukrytą, ale istotną rolę we wspieraniu działań.

7. Jakość, Koszt, Dostawa (JKD) – ostateczny cel strategii KAIZEN. Jakość rozumia-
na w kontekście wyrobów i usług, ale również jakość procesów, koszt – całkowity 
koszt projektu, produkcji, sprzedaży i serwisowania produktu lub świadczenia usługi, 
dostawa – wymaganej ilości produktu w ustalonym czasie. Gdy te warunki zostają 
spełnione, klient jest usatysfakcjonowany. Kierownictwo odpowiada za ocenę obecnej 
sytuacji organizacji w odniesieniu do JKD i ustalenie priorytetów w polityce doskona-
lenia. Należy jednak pamiętać, że jakość zawsze będzie miała znaczenie prioryteto-
we, jeśli organizacja pragnie być konkurencyjna na rynku.

Poprawie funkcjonowania firmy najwięcej uwagi poświęcają pracownicy najwyższych 
szczebli, jednak każdy, nawet szeregowy pracownik po opanowaniu instrukcji i uzyska-
niu biegłości w swej pracy zaczyna myśleć o sposobach jej udoskonalenia.

126 Patrz rozdział 4.14 Praktyka 5S.
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Tabela 76. Struktura wprowadzania KAIZEN

Naczelne
kierownictwo

Średni szczebel 
zarządzania Personel nadzoru Robotnicy 

Decyzja dotycząca 
wprowadzenia KAIZEN 
jako strategii firmy

Konkretyzacja i 
realizacja celów KAIZEN 
określonych przez 
naczelne kierownictwo 
poprzez zdezagregowanie 
polityki oraz zarządzanie

Stosowanie KAIZEN
w wypełnianiu swych 
funkcji

Zaangażowanie się
w ruch KAIZEN poprzez 
wysuwanie wniosków 
oraz działalność
w małych grupach

Zapewnienie wsparcia 
oraz ukierunkowanie 
KAIZEN poprzez alokację 
środków

Stosowanie KAIZEN
w wypełnianiu swych 
funkcji

Formułowanie planów 
KAIZEN i zapewnianie 
kierowania robotnikami

Przestrzeganie dyscypliny 
w miejscu pracy

Ustalenie polityki 
KAIZEN oraz celów 
międzyfunkcjonalnych 
(międzydziałowych)

Ustalenie, utrzymanie
i podwyższanie norm

Poprawa sposobów 
porozumiewania się
z robotnikami
i podtrzymywanie ich 
zaangażowania

Zaangażowanie 
się w ciągły proces 
doskonalenia 
zawodowego, by lepiej 
rozwiązywać problemy

Realizacja celów KAIZEN 
poprzez agregację 
polityki firmy oraz 
przeglądy

Uwrażliwienie 
pracowników na KAIZEN 
poprzez intensywne 
programy szkolenia

Wspieranie aktywności 
małych grup (np. 
kół jakości) oraz 
zaangażowanie
w wysuwaniu wniosków

Podwyższanie 
umiejętności oraz 
doświadczenia 
zawodowego

Pomoc pracownikom
w rozwijaniu umiejętności 
zawodowych i narządzi 
rozwiązywania 
problemów

Wprowadzanie dyscypliny 
w miejscu pracy

Zapewnienie 
wykorzystania wniosków

Źródło: L. Wasilewski, Wartości KAIZEN, Problemy Jakości nr 2/1993, s. 13. 

Przykład
Przykład 1127

W pewnym przedsiębiorstwie pracownicy do wykonywania pracy potrzebują dwóch 
części – typu A i typu B, przy czym obie części są bardzo do siebie podobne i umiesz-
czone w jednym pudle. 

Ostrzeżenie pracowników, aby uważnie dobierali elementy, nie jest wystarczające. 
Używając KAIZEN, pracownicy zdecydowali się przykryć odpowiednie części pudła pla-
kietkami z oznaczeniami A oraz B. Teraz, gdy wyjmują część A, część pudła z elementa-
mi typu B jest przykryta i oznaczona, dlatego nie można już popełnić błędu.

Przykład 2128

Przykład bardzo małej modyfikacji typu KAIZEN. W hotelu, w którym przebywają
goście różnych narodowości, instrukcja obsługi klimatyzatora jest udostępniana w dwóch 
językach – angielskim i japońskim. Dopilnowanie, aby w każdym pokoju znajdowały się 
dwa arkusze instrukcji, sprawiało obsłudze problem. Rozwiązaniem było nadrukowanie 
instrukcji w dwóch językach po przeciwnych stronach kartki – tym sposobem ułatwiono 
pracę załodze.

127 Przykład zaczerpnięty z http://www.stufbangkok.net.
128 Przykład zaczerpnięty z http://www.stufbangkok.net.
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Przykład 3129

Zmiana ustawienia pięciu maszyn z liniowego na kształt litery U umożliwiła ograni-
czenie liczby obsługujących je operatorów z 3 do 2 (co w rezultacie przyniosło znaczne 
oszczędności organizacji).

Przykład 4130

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest zastosowanie KAIZEN w przedsię-
biorstwie Toyota. Zadaniem pracownika produkcyjnego było malowanie znaku w postaci 
małego papierosa na zapalniczce samochodowej. Pewnego dnia pracownik zasugerował, 
że jest to zupełnie zbędne, ponieważ każdy wie, że jest to zapalniczka. Zaprzestano 
malowania oznaczenia i zaoszczędzono miliony dolarów (nie wiadomo, czy wspomniany 
pracownik znalazł inne zajęcie). 

Zasady
1. „Jakość przede wszystkim”.
2. „Rób dobrze za pierwszym razem”.
3. Uczestnictwo wszystkich pracowników.
4. Utrzymywanie istniejącego stanu oraz udoskonalanie.
5. Powolna ewolucja, ciągłe niewielkie zmiany.
6. Przywiązywanie wagi do szczegółów.
7. Bazowanie na istniejących technologiach.

Indeks wydajności (Performance Index)

Charakterystyka
Każdy proces składa się z wielu czynników, które wywierają na niego wpływ. Ich 

przebieg może być rejestrowany nawet za pomocą kilkuset parametrów131. Badanie 
wydajności procesów może zatem w niektórych przypadkach nastręczać trudności. Po-
mocne jest tu jednak narzędzie zarządzania jakością – indeks wydajności, umożliwia-
jące monitorowanie wydajności procesu z uwzględnieniem wielu różnych parametrów. 
Efektem analizy jest indeks obrazujący wydajność procesu z uwzględnieniem wszystkich 
parametrów oceny.

Zastosowanie
1. Do analizy wydajności procesu, gdy na proces wpływa wiele czynników.
2. W celu monitorowania wielu informacji.

Postępowanie
1. Na wstępie jasno zdefiniować, co ma być monitorowane.

5.6.3

5.6.2

5.5.5

5.6

5.6.1

129 Przykład zaczerpnięty z http://membres.lycos.fr.
130 Przykład zaczerpnięty z http://www.kaizen-everything2.com.
131 R.I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004,
s. 121.
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 Może to być proces, ale równie dobrze cele i zadania, system lub pojedyncza wyko-
nywana czynność.

2. Zdecydować, jakie czynniki procesu chcemy wziąć pod uwagę w analizie.
 Można posłużyć się innymi technikami w celu określenia tych czynników i posłuchać 

opinii swoich klientów na ten temat.
3. Opracować tabelę, w której będą zapisywane wyniki pomiarów.

Poniżej zaprezentowano przykładową tabelę wyników pomiarów.

Tabela 77. Indeks wydajności

Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5 Czynnik 6 Kryteria oceny

←
Wydajność

Punktacja
↓

(Tu wpisuje się długofalowe cele dla poszczególnych czynników) 10

9

8

7

6

5

4

(Tu wpisuje się aktualne wartości poszczególnych czynników) 3

2

1

0

← Wynik

← Waga czynnika

← Wartość

Indeks wydajności →

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wpisać w odpowiednie pola wybrane kryteria oceny (w górnej części tabeli).
5. Na podstawie historycznych informacji o każdym z czynników ustalić, na jakim pozio-

mie znajdują się one obecnie. 
 Wartości te wpisać w tabelę na wysokości punktu 3.
6. Ustalić długofalowe cele dla każdego z czynników.
 Cele powinny być realistyczne, możliwe do osiągnięcia. Należy podać okres, np. rok. 

Cele dla poszczególnych czynników wpisać na wysokości punktu 10.
7. Ustanowić cele krótkofalowe dla każdego z czynników.
 Cele krótkofalowe (tzw. minicele) umieścić w tabelce na wysokości punktu od 4 do 9.
8. Ustalić minimalne wartości dla każdego z czynników.
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 Minimalne wartości dla każdego z czynników oznaczają sytuację najniższego wyob-
rażalnego poziomu wydajności każdego czynnika. Zapisać te wartości na wysokości 
punktu 0.

9. Określić wartości poszczególnych czynników do umieszczenia na wysokości punktu
1 i 2.

 Są to wartości, które mogą być odnotowane w okresach przestoju czy kryzysu.
10. Każdemu z czynników przyznać relatywną wagę (poziom znaczenia).
 Suma wag musi być równa 100. Wagi wpisać w odpowiednie pole w tabeli.
11. Tak sporządzona tabela jest już gotowa do mierzenia wydajności procesu. Można ją 

skopiować, aby móc użyć jej za każdym razem, kiedy mierzona jest wydajność.
12. Ustalić częstotliwość dokonywania pomiarów.
 W zależności od potrzeb może to być pomiar codzienny, tygodniowy czy też mie-

sięczny.
13. Dokonać pomiaru wydajności każdego z czynników. 
 Wyniki pomiaru umieścić w tabeli w odpowiednim polu.
14. Zakreślić aktualny poziom wydajności każdego z czynników. 
 Jeśli minicel nie został osiągnięty, zakreślić minicel znajdujący się o jedną ocenę ni-

żej. 
15. Dla każdego z czynników określić liczbę zdobytych punktów. 
 Wpisać ją w odpowiednie pole w rzędzie „Wynik”.
16. Pomnożyć każdy wynik przez wagę czynnika, aby uzyskać „Wartość”.
17. Dodać wszystkie wartości, by otrzymać indeks wydajności procesu.
18. W celu lepszego zaprezentowania osiągniętych wyników można zdecydować się na 

naniesienie ich na wykres tendencji.

Uwaga! Celem jest osiągnięcie indeksu wydajności procesu o wartości = 1000! Nale-
ży zatem wdrażać działania mające na celu jego ciągłe doskonalenie.

Przykład
Indeks wydajności został wykorzystany do monitorowania procesu produkcji w fir-

mie zajmującej się szyciem garniturów. Zidentyfikowano główne kryteria oceny procesu
i umieszczono je w tabeli. Określono również parametry dla każdego z tych kryteriów 
oraz ich wagi. Po skonstruowaniu tabeli dokonano pierwszego pomiaru wydajności. Wy-
niki pomiaru zostały przedstawione w tabeli 78.
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Tabela 78. Indeks wydajności dla procesu produkcji garniturów

Pomiar wydajności procesu w miesiącu lutym 2005

Liczba sztuk 
wyrobu na 

roboczogodzinę

% udział sztuk 
wadliwych

Zużycie energii 
elektrycznej na 
sztukę wyrobu 

(w Wh)

Waga odpadów 
z produkcji na 
sztukę wyrobu

Kryteria oceny

27 2,9 376 433 ←
Wydajność

Punktacja ↓

32 1,8 335 350 10

31 2,0 336 360 9

30 2,2 338 375 8

29 2,4 342 400 7

28 2,6 354 417 6

27 2,8 365 430 5

26 3,0 375 440 4

25 3,2 385 450 2

22 4,0 400 520 3

21 4,5 425 560 1

20 5,0 450 600 0

5 4 3 4 ← Wynik

40 40 15 25 ← Waga czynnika

200 160 45 100 ← Wartość

Indeks wydajności → 505

Źródło: Opracowanie własne.

Pomiar wydajności procesu za pomocą indeksu był kontynuowany przez kolejny rok. 
Zastosowanie wykresu tendencji pozwoliło na przedstawienie wzrostu wydajności pro-
cesu produkcyjnego.

Zasady
1. Nie można zmieniać wartości znajdujących się w tabeli w trakcie monitorowanego 

okresu. Jeśli się to stanie, porównywanie wyników nie będzie miało sensu.
2. Można zdecydować się na rewizję zawartych w tabeli czynników w odstępach rocz-

nych lub dłuższych. Trzeba się jednak zastanowić, czy któryś ze wskaźników nie jest 
już potrzebny, a może jakiegoś brakuje? Czy określone długofalowe cele są nadal 
aktualne? Być może istnieje konieczność ustalenia nowych.

3. Nawet jeśli ogólny wskaźnik wydajności procesu jest wysoki, trzeba zwracać uwagę
i działać, w sytuacji gdy któryś z czynników kuleje.

4. Należy zaangażować klientów do określenia czynników i celów, wartości minimalnych 
oraz wag.
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Matryca plan-rezultaty (Plan-Results Matrix)

Charakterystyka
Rezultaty zazwyczaj ocenia się w skali jednowymiarowej – czy odniesiono sukces czy 

nie? Rozpatrywanie tego w dwóch wymiarach jest bardziej użyteczne. 
1. Czy zrealizowano opracowany plan?
2. Czy osiągnięto pożądane rezultaty?

Matryca plan-rezultaty wykorzystuje oba wymiary. Jest to narzędzie analityczne po-
magające analizować wyniki projektu, określać na tej podstawie analizy działania dla 
kolejnych jego etapów oraz wyciągać wnioski dla kolejnych projektów.

Zastosowanie
1. Kiedy cały projekt jest zakończony lub kolejny etap jego realizacji jest zakończony.
2. Kiedy projekt jest zagrożony – jest bliski przerwania lub już został przerwany.

Postępowanie
1. Należy pomyśleć o planie/rozwiązaniach, które zespół opracował i zrealizował/

/wdrożył. Czy zakończyły się sukcesem? Czy zdołano osiągnąć to, co było zaplanowa-
ne? Wybiera się opcję „niezrealizowany” lub „zrealizowany” dla „Planu” (tabela 79).

2. Trzeba zastanowić się nad rezultatami, które miały być wynikiem planu. Czy zostały 
one osiągnięte? Wybiera się opcję „nieosiągnięte” lub „osiągnięte” dla „Rezultatów”.

3. Dwa punkty, które wybrano na dwóch krawędziach tabeli, prowadzą do jednej z czte-
rech kratek. Słowa w kratce dostarczają wskazówek na temat sposobu rozpatrywania 
rezultatów i następnych działań:
– rezultaty osiągnięte, plan zrealizowany – to sytuacja idealna; wszystko wydaje się 

działać jak należy; przechodzi się stąd do kolejnego etapu procesu doskonalenia,
– rezultaty nieosiągnięte, plan zrealizowany – coś było nie tak z planem. Mógł być 

nieefektywny lub niewłaściwie opracowany. Mógł też nie mieć zastosowania do 
faktycznej przyczyny źródłowej problemu. W tym przypadku analiza wskaże,
w czym problem i czy jest potrzeba powrotu do założonych rozwiązań lub zdefi-
niowanych przyczyn problemu,

– rezultaty nieosiągnięte, plan niezrealizowany – w tej sytuacji nie wiadomo, czy 
problem leży w sposobie realizacji planu, czy w samym planie. Zazwyczaj powin-
no się najpierw cofnąć i skorygować plan. W przypadku stwierdzenia, że plan jest 
niewłaściwie opracowany, należy przygotować nowy plan lub ponownie przeanali-
zować przyczyny źródłowe powstałego problemu,

– rezultaty osiągnięte, plan niezrealizowany – należy określić, co wpłynęło na suk-
ces. Analizowanie wskaźników procesów, a nie tylko samych rezultatów może 
pomóc wskazać, co się dzieje. Jeśli okaże się, że rezultaty są tymczasowe, trzeba 
ponownie przeanalizować sytuację, wrócić do wdrożenia skorygowanego planu, 
wyboru lepszego rozwiązania lub szukać prawdziwej przyczyny źródłowej.

5.7.3
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Tabela 79. Matryca plan – rezultaty

Źródło: N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Milwaukee 1995, s. 221.

Przykład
W firmie występował ciągły problem z pocztą, którą doręczano późno lub wcale. 

Zespół Pony Express opracował nowy system zbierania, sortowania i dostarczania prze-
syłek. Członkowie zespołu przygotowali i przeprowadzili zajęcia szkoleniowe dla pracow-
ników poczty, by przedstawić nowy system. 

Przypadek A: Zajęcia szkoleniowe i wprowadzenie nowego systemu przebiegło bez 
problemów. Miesiąc później dane wykazały, że poczta wciąż dostarczana jest za późno 
lub ginie.

Analiza: Rezultaty niezrealizowane, plan zrealizowany (tab. 80). Coś było nie tak
z planem. Być może szkolenie nie było efektywne, a może nowy system nie jest ukierun-
kowany na eliminację odpowiednich problemów.

Przypadek B: Rezultaty testu zarządzonego po szkoleniu osiągnęły średnio 58% po-
prawności, a wyrywkowe sprawdzanie wykazało, że nowy system nie działa. Jednak, ku 
ogólnemu zaskoczeniu, po miesiącu okazało się, że zagubień lub zbyt późnych doręczeń 
poczty jest dużo mniej.

Analiza: Rezultaty zrealizowane, plan niezrealizowany. Być może zachodzi tu efekt 
Hawthorne’a: dużo uwagi skupiało się na poprawnym doręczaniu poczty. Ale czy te re-
zultaty utrzymają się, gdy przestanie się na to uważać? Zespół być może będzie musiał 
powtórzyć szkolenie lub zmienić system, tak by był bardziej przyjazny dla użytkownika.
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Tabela 80. Przykładowa matryca plan – rezultaty

Źródło: N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Milwaukee 1995, s. 222.

Przypadek C: Podczas szkolenia pojawiło się wiele skarg, że nowy system trudniej 
jest zrozumieć i zastosować od starego. Poczta wciąż ginie lub jest doręczana zbyt póź-
no.

Analiza: Rezultaty niezrealizowane, plan niezrealizowany. Problemem może być wy-
konanie: słabe wdrożenie nowego systemu. Być może potrzebne jest lepsze szkolenie.
A być może jest tak, że nowy system faktycznie nie jest lepszy od starego, a zespoły 
Pony Express muszą zastanowić się nad nowym rozwiązaniem.

Zasady
1. Nie należy się zniechęcać, jeśli rezultaty nie są zrealizowane. Przede wszystkim nie 

wolno rezygnować. Można użyć narzędzi analitycznych, aby zrozumieć przyczyny nie-
powodzeń. Narzędzia analizowania przyczyn mogą być szczególnie użyteczne.

2. Początkowe niepowodzenia mogą być ważnymi lekcjami, które spowodują, że drugie 
podejście będzie udane.

3. Kiedy rezultaty są zrealizowane, a plan nie – często bywa tak, że po osiągnięciu suk-
cesu nie zastanawiamy się, co tak naprawdę do niego doprowadziło. Należy pomyśleć 
o tym, co spowodowało dobre rezultaty. Czy jest to jakaś szczególna przyczyna, 
czynniki, które wpłynęły na sukces?
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4. Wiele grup chce osiągać sukces za sukcesem, realizować projekty w jak najkrótszym 
czasie, nie analizując projektów zrealizowanych z pozytywnym wynikiem. Zrozumie-
nie, co jest przyczyną osiągniętych rezultatów, jest ważne dla powodzenia pozosta-
łych projektów (w przypadku gdy projekt jest rozliczany etapowo) oraz projektów 
przyszłych.

Zabezpieczenie przed błędami
(Poka-Yoke – Mistake Proofing)

Charakterystyka 
Zasada Poka-Yoke jest niezbędnym elementem systemu zarządzania jakością w aspek-

tach zapewnienia prawidłowości wykonywania określonych czynności. Wśród dostawców 
dla rynku motoryzacyjnego urasta wręcz do filozofii zapewnienia klientów o pełnym za-
bezpieczeniu jakości w odniesieniu do parametrów krytycznych. Wskazuje na możliwość 
unikania błędów już u potencjalnego źródła ich powstawania. Podstawą Poka-Yoke jest 
założenie, że popełnianie błędów leży w naturze ludzkiej. Zamiast namawiać do jeszcze 
większej uwagi, trzeba postąpić na odwrót – eliminować konieczność uwagi. 

Zastosowanie 
Celem metody Poka-Yoke jest eliminowanie bądź minimalizowanie ludzkich błędów 

w procesach wytwarzania i zarządzania, a wynikających z niedoskonałości psychicznej 
i fizycznej człowieka. Celem metody jest zatem zapobieganie przyczynom, które mogą 
skutkować błędami i wykorzystaniem względnie taniej kontroli dla określenia zgodności 
produktu z wzorcem.

Postępowanie
Wyróżnia się cztery fundamentalne zasady koncepcji Poka-Yoke:

1) skoncentrowanie na kontroli u źródeł,
2) stosowanie 100% kontroli przez zastosowanie prostej kontroli wizualnej lub prostych 

urządzeń,
3) wbudowanie kontroli w proces i uznanie jej za jego część,
4) zrozumienie, że ludzie nie są nieomylni i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń 

Poka-Yoke.

Podstawowe zasady unikania błędów według metody Poka-Yoke.
1. Wszystkie błędy i usterki można eliminować.
2. Wprowadzenie jakości w procesie produkcyjnym i codziennym działaniu.
3. Zaprzestanie robienia źle.
4. Trzeba zacząć robić dobrze, ale od zaraz, a nie od jutra.
5. Nie należy myśleć o tym, jak tłumaczyć się z błędów, nie wolno przerzucać błędów na 

kolegów.
6. Myślenie, jak pracować dobrze. Nawet niewielka częściowa poprawa jest pożyteczna 

dla samopoczucia i przynosi korzyści przedsiębiorstwu.
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7. Korzystanie z uwag współpracowników.
8. Co dwie głowy to nie jedna.
9. Jeżeli wszyscy podejmą działanie naprawcze, to osiągnie się lepsze wyniki w szyb-

szym tempie.
10. Szukanie prawdziwych przyczyn błędów, a nie ograniczanie swej analizy tylko do 

skutków.
11. Podzielenie się rozwiązaniami ze współpracownikami, a nawet ze zwierzchnikami.

Wyróżnia się trzy podstawowe metody zapobiegania błędom i zabezpieczenia przed 
wadami.
1. Metoda kontaktowa – metoda, w której urządzenia wykrywają nieprawidłowości

w kształcie produktu lub jego wymiarach poprzez kontakt lub też jego brak między 
produktem a czujnikiem urządzenia.

2. Metoda utrzymania stałej wartości – w tej metodzie nieprawidłowości są wykrywane 
poprzez sprawdzenie sprecyzowanej liczby ruchów, jeśli operacja musiała być po-
wtórzona określoną liczbę razy.

3. Metoda ruchu krokowego – to metoda, w której nieprawidłowości są wykrywane 
poprzez sprawdzenie błędów typowych ruchów, jeśli operacja musiała być wykonana
w określonych ruchach. 

Przykład
Firma ABC miała problem z nieszczelnością układu cieczy chłodzącej. Pracownik nie 

mógł stwierdzić, w którym momencie nastąpiło rozszczelnienie układu i odpowiednio
w takiej sytuacji zareagować. Pociągało to za sobą o tyle poważne konsekwencje, że 
ciecz chłodzona była cieczą spożywczą i wyciek cieczy chłodzącej (samej w sobie szkod-
liwej dla zdrowia ludzkiego) powodował jej zanieczyszczenie. W wyniku zmieszania się 
obu cieczy powstawały związki, które w dużych ilościach są niebezpieczne dla zdrowia 
człowieka. 

W ramach koncepcji Poka-Yoke zastosowano prostą metodę kontroli poziomu cieczy 
chłodzącej. W odpowiednim miejscu w układzie wstawiono fragment przezroczystej rur-
ki, która umożliwiała pracownikowi bieżącą kontrolę poziomu cieczy chłodzącej, dzięki 
czemu wiadomo było, kiedy nastąpił ewentualny wyciek do cieczy chłodzonej.

Zasady
Postuluje się stosowanie w procesach urządzeń technicznych tak skonstruowanych, 

wyposażonych w takie czujniki i systemy przetwarzania, aby nie było możliwości np. 
nieprawidłowego zamocowania przedmiotu w uchwycie obrabiarki. Podobne wymaganie 
można postawić procedurom kontrolnym, które muszą być tak opracowane, aby podczas 
przeprowadzenia kontroli była wykluczona możliwość popełnienia pomyłki132.
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132 J. Sęp, A. Pacana, Metody i narzędzia zarządzania jakością, OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001,
s. 67.
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