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Metoda szeregowania priorytetów
(Analytical Hierarchy Process – AHP)

Charakterystyka
Metoda szeregowania priorytetów jest narzędziem, które pomaga w podjęciu bardzo 

trudnych decyzji, kiedy istnieje wiele alternatywnych rozwiązań czy sprzecznych celów. 
Metoda polega na dogłębnym przeanalizowaniu (rozłożeniu na części) badanego zjawi-
ska, z uwzględnieniem kryteriów wybranych przez analizującego. Poprzez porównanie 
tych kryteriów decyzyjnych dochodzi się do ustępstw między celami. Efektem analizy 
jest wybranie najlepszej spośród istniejących alternatyw zgodnie z przyjętymi kryteriami 
i ich wagami.

Zastosowanie metody AHP wymaga aktywnego udziału członków zespołu. Wykorzy-
stuje się ich wiedzę i doświadczenie z zakresu badanego zjawiska, a także subiektywną 
ocenę wyodrębnionych kryteriów. Metoda szeregowania priorytetów może być z powo-
dzeniem stosowana w różnych dziedzinach gospodarki, a także w życiu codziennym 
każdego z nas.

Zastosowanie
1. Do podejmowania decyzji, gdy istnieje wiele alternatywnych rozwiązań.
2. Jest narzędziem skutecznym podczas dokonywania analizy kosztów, ryzyka oraz pod-

czas ich klasyfikowania.
3. Narzędzie wspierające zespołowe podejmowanie decyzji.
4. Pomocne, gdy konieczne jest ograniczenie forsowania przez lidera jego osobistych 

priorytetów133.
5. Pomaga w podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem czynników jakościowych i ilościo-

wych.
6. Do określania relatywnej wagi czynników.

Postępowanie
Gdy zdefiniowany jest już problem do rozwiązania, procedura tworzenia analizy eks-

perymentu zawrze się w 9 etapach134.
1. Należy zebrać i zanotować wszystkie możliwe alternatywy.
 W zależności od badanego problemu alternatywami mogą być np. różni dostawcy, 

półfabrykaty czy możliwe do wykonania projekty. 
2. Należy ustalić wartości progowe dla danych alternatyw.
 Są to minimalne wymagania dla uwzględnionych w analizie alternatyw. Za ich pomo-

cą będzie można odrzucić niektóre z alternatyw jeszcze przed rozpoczęciem właści-
wej analizy.

3. Wszystkie wynotowane alternatywy powinny być poddane przeglądowi pod kątem 
spełnienia wartości progowych.

5.9
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133 R.I. Zalewski, A. Maleszka, Statystyczna kontrola procesów, Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo AE
w Poznaniu, Poznań 2003, s. 60. 
134 E.K.R.E. Huizingh i H.C.J. Vrolijk, Decision Support for Information Systems Management: Applying Analytic 
Hierarchy Process, s. 4, www.som.eldoc.ub.rug.nl.
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 Te, które tych wartości nie spełniają, powinny być natychmiast odrzucone. Do dalszej 
analizy dopuszczone są wszystkie alternatywy spełniające postawione w punkcie dru-
gim wartości progowe.

4. Należy zdefiniować kryteria oceny.
 Zespół dokonujący analizy eksperymentu musi w tym momencie określić, pod jakim 

kątem będą porównywane alternatywy. W zależności od charakteru problemu można 
mieć tu do czynienia z wieloma różnymi kryteriami, takimi jak np. cena, stopa zwro-
tu, odległość do dostawcy, stopień ryzyka itp.

5. Należy opracować hierarchię decyzyjną.
 Hierarchia taka musi składać się z co najmniej trzech poziomów: celu, kryteriów

i alternatyw. Zasadne jest przedstawienie jej jako diagramu drzewa:

Rysunek 128. Hierarchia decyzyjna dla celu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie E.K.R.E. Huizingh i H.C.J. Vrolijk, Decision Su-
pport for Information Systems Management: Applying Analytic Hierarchy Process, s. 5, 
www.som.eldoc.ub.rug.nl.

 W tym miejscu można również przydzielić punktację każdej z alternatyw za określone 
już kryteria. Skala, jaką może przyjąć oceniający, jest dowolna, np. od 1 do 100 pkt 
lub od 1 do 10 pkt. Przydzielanie punktów powinno być dokonywane na podstawie 
wiedzy oceniającego (lub zespołu) o istniejących alternatywach czy też doświadczeń 
z przeszłości.

6. Należy porównać każdą z alternatyw względem poszczególnych kryteriów.
 Wszystkie alternatywne rozwiązania muszą zostać ze sobą porównane parami. Oso-

ba dokonująca analizy musi odpowiedzieć na pytanie: czy alternatywa A jest lepsza, 
taka sama czy gorsza pod względem danego kryterium? Jeśli jest lepsza lub gorsza 
to jak bardzo? Dla każdego z kryteriów wszystkie możliwe kombinacje istniejących 
alternatyw powinny być porównane właśnie w ten sposób. Należy jednak zwrócić 
uwagę, aby dokonując porównania względem jednego z kryteriów, nie brać pod uwa-
gę innego, co mogłoby zniekształcić nasz osąd w danej chwili.
Ocena może mieć charakter zarówno opisowy, jak i numeryczny.
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Tabela 81. Skala ocen dla porównania alternatyw

Ocena opisowa Ocena numeryczna

Jeśli wcześniej zdecydowano się na 
przydzielenie  punktacji poszczególnym 

alternatywom, należy ustalić przedziały klas 
(przykład dla przyjętej skali 1-100 pkt)

Różnice w punktacji Ocena

Równorzędnie 
preferowany 1 0-5 1

Umiarkowanie 
preferowany 3 6-10 3

Silnie preferowany 5 11-15 5

Bardzo silnie preferowany 7 16-20 7

Ekstremalnie 
preferowany 9 21-25 9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie E.K.R.E Huizingh i H.C.J. Vrolijk, Decision Su-
pport for Information Systems Management: Applying Analytic Hierarchy Process, s. 6, 
www.som.eldoc.ub.rug.nl.

Porównania istniejących alternatyw pod względem przyjętych kryteriów dokonuje się 
w macierzy. Ponieważ alternatywy porównywane są tylko raz (względem danego kryte-
rium), macierz nie jest pełna. Należy wtedy ją uzupełnić poprzez dodanie „lustrzanego 
odbicia” stworzonej części macierzy. Przekątna macierzy ma zawsze wartość „jeden”, 
ponieważ alternatywa jest zawsze sobie równa. Należy pamiętać o zastosowaniu lo-
gicznego podejścia do oceny alternatyw – jeśli Alternatywa A jest dwa razy bardziej 
preferowana od Alternatywy B, a Alternatywa B dwa razy bardziej od C, to logiczne jest, 
że Alternatywa A jest cztery razy bardziej preferowana od Alternatywy C. Przykładowe 
porównanie alternatyw znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 82. Macierz oceny alternatyw względem kryterium

Kryterium 1 Alternatywa A Alternatywa B Alternatywa C

Alternatywa A 1 3 7

Alternatywa B 1/3 1 5

Alternatywa C 1/7 1/5 1

Suma 31/21 21/5 13

Źródło: Opracowanie własne.

W przedstawionym przykładzie Alternatywa A jest umiarkowanie bardziej preferowa-
na od Alternatywy B oraz bardzo silnie preferowana w porównaniu z Alternatywą C. Al-
ternatywa B jest znacznie bardziej preferowana od Alternatywy C. Należy w tym miejscu 
ponownie podkreślić, że porównanie odnosi się wyłącznie do Kryterium 1.

Następnym krokiem jest podzielenie każdej wartości z macierzy przez obliczoną 
sumę kolumn oraz uśrednieniu uzyskanych wartości w rzędach w celu uzyskania względ-
nej wartości kryterium zgodnie z tabelą 83.
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Tabela 83. Macierz względnej wartości kryterium

Kryterium 1 Alternatywa A Alternatywa B Alternatywa C
Względna 
wartość 

kryterium

Alternatywa A 0,68 0,71 0,54 0,64

Alternatywa B 0,23 0,24 0,38 0,28

Alternatywa C 0,10 0,05 0,08 0,07

Suma 1 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

Wartość sumy w tej tabeli zawsze powinna być równa 1. Jeśli tak nie jest – oznacza 
to, że popełniono błąd w obliczeniach.

Opisany wyżej schemat postępowania powinien zostać powielony dla każdego z przy-
jętych kryteriów oceny alternatyw. Efektem tego działania jest tabela zbierająca wszyst-
kie względne wartości kryteriów dla poszczególnych alternatyw (tabela 84).

Tabela 84. Zbiorcze zestawienie względnych wartości kryteriów dla poszczególnych al-
ternatyw

Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3

Alternatywa A 0,64 0,52 0,45

Alternatywa B 0,25 0,21 0,28

Alternatywa C 0,07 0,27 0,27

Suma 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

7. Należy porównać ze sobą wszystkie kryteria w celu określenia ich wagi
 Porównania tego dokonuje się w identyczny sposób jak wcześniejszego porównania 

alternatyw, pamiętając o logicznym podejściu do oceny. Teraz zadaniem oceniającego 
jest wskazanie, które kryteria są dla niego bardzo ważne, a które mniej ważne. Musi 
on wskazać na różnice w wadze kryteriów. Efektem tych działań jest tabela zawiera-
jąca względne wagi kryteriów, przedstawionych w tabeli 85.

Tabela 85. Względne wagi kryteriów

Kryterium Względna waga

Kryterium 1 0,54

Kryterium 2 0,14

Kryterium 3 0,32

Suma 1

Źródło: Opracowanie własne.
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8. Należy dokonać obliczenia ostatecznej macierzy wyboru alternatywy.
 Otrzymuje się ją poprzez obliczenie iloczynu dwóch macierzy: ze względnymi wartoś-

ciami kryteriów dla poszczególnych alternatyw oraz względnymi wagami kryteriów.
Dla przykładu dokonano obliczeń dla Alternatywy A:

0,64 ∗ 0,54 + 0,52 ∗ 0,14 + 0, 45 ∗ 0,32 = 0,56

 Z iloczynu macierzy wynika, że Alternatywa B uzyskała wynik => 0,27, natomiast 
Alternatywa C => 0,16.

 Przeprowadzona Metoda szeregowania priorytetów dowiodła, że najkorzystniejszy 
jest wybór Alternatywy A.

9. Ostatnim etapem analizy eksperymentu może być, lecz nie musi, analiza czułości.
 Przeprowadza się ją najczęściej przy wykorzystaniu technik informatycznych w celu 

stwierdzenia, w jakim stopniu uszeregowane za pomocą metody AHP alternatywy są 
podatne na zmiany wag kryteriów. Oczywiście im stabilniejszy jest uzyskany wynik, 
tym łatwiej o ostateczną decyzję o wdrożeniu wybranej alternatywy.

Przykład 
Przedsiębiorstwo Handlowe „QWERTY” zajmuje się importem i obrotem zabawkami. 

Zarząd firmy postanowił wykorzystać analizę eksperymentu do wyboru najlepszego do-
stawcy nowego asortymentu. 

Spośród wielu dostawców z krajów azjatyckich zdecydowano się wziąć pod uwagę 
jedynie pięciu. Reszta nie została dopuszczona do analizy ze względu na niespełnienie 
podstawowych wymogów (wartości progowych), którymi były posiadanie oznakowania 
CE oraz dokumentacji dotyczącej badań z tym związanych.

Zatem do dalszego etapu zostali dopuszczeni:

D1 ====> Dostawca nr 1

D2 ====> Dostawca nr 2

D3 ====> Dostawca nr 3

D4 ====> Dostawca nr 4

D5 ====> Dostawca nr 5

Członkowie zarządu określili, że dostawcy będą oceniani według następujących kry-
teriów:
1) cena,
2) jakość,
3) terminowość,
4) solidność,
5) dostępność dokumentacji,
6) warunki finansowania,
7) elastyczność.

5.9.4
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Opracowano schemat hierarchii decyzji, który przedstawiono na rysunku 129.

Rysunek 129. Hierarchia decyzyjna dla wyboru najlepszego dostawcy zabawek

Źródło: Opracowanie własne. 

Zespół zdecydował się na przydzielenie punktacji poszczególnym dostawcom przy 
zastosowaniu skali 1–100 pkt. 

Tabela 86. Ocena punktowa dostawców zabawek

Oceny za 
poszczególne 

kryteria
(1-100)

Cena Jakość Termi-
nowość Solidność Dostępność 

dokumentacji

Warunki 
finanso-
wania

Elasty-
czność 

D1 80 85 95 95 80 87 76

D2 60 91 98 78 90 93 86

D3 77 95 80 85 97 77 70

D4 68 89 75 85 88 99 94

D5 88 99 90 75 95 75 78

Źródło: Opracowanie własne.

Dokonano szeregu porównań alternatywnych dostawców pod względem przyjętych 
kryteriów. Do analizy posłużono się skalą ocen, zamieszczoną w tabeli 87.
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D 1
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D 1

D 2
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Tabela 87. Skala ocen dla wyboru najlepszego dostawcy zabawek

Różnice w punktacji Ocena

0–5 1

6–10 3

11–15 5

16–20 7

21–25 9

Źródło: Opracowanie własne.

Jednocześnie obliczono względne wartości kryteriów dla poszczególnych dostawców.

Tabela 88. Obliczenia dla kryterium: CENA

Cena D1 D2 D3 D4 D5

D1 1 7 1 5 1/3

D2  1/7 1 1/7 1/3 1/5

D3 1 7 1 2 1/3

D4  1/5 3 1/2 1 1/5

D5 3 5 3 5 1

Suma 5 1/3 23 5 2/3 13 1/3 2

Cena D1 D2 D3 D4 D5
Względna 
wartość 

kryterium

D1 0,19 0,30 0,18 0,38 0,16 0,24

D2 0,03 0,04 0,03 0,03 0,10 0,04

D3 0,19 0,30 0,18 0,15 0,16 0,20

D4 0,04 0,13 0,09 0,08 0,10 0,09

D5 0,56 0,22 0,53 0,38 0,48 0,43

Suma 1 1 1 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 89. Obliczenia dla kryterium: JAKOŚĆ

Jakość D1 D2 D3 D4 D5

D1 1 1/3 1/3 1 1/5

D2 3 1 1 1 1

D3 3 1 1 1 1

D4 1 1 1 1 1/3

D5 5 1 1 3 1

Suma 13 4 1/3 4 1/3 7 3 1/2

Metody wykonywane na etapie oceny działań
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Jakość D1 D2 D3 D4 D5
Względna 
wartość 

kryterium

D1 0,08 0,08 0,08 0,14 0,06 0,09

D2 0,23 0,23 0,23 0,14 0,28 0,22

D3 0,23 0,23 0,23 0,14 0,28 0,22

D4 0,08 0,23 0,23 0,14 0,09 0,16

D5 0,38 0,23 0,23 0,43 0,28 0,31

Suma 1 1 1 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 90. Obliczenia dla kryterium: TERMINOWOŚĆ

Terminowość D1 D2 D3 D4 D5

D1 1 1 5 7 1

D2 1 1 7 9 1/3

D3 1/5 1/7 1 1 1/3

D4 1/7 1/9 1 1 1/5

D5 1 3 3 5 1

Suma 3 1/3 5 1/4 17 23 2 6/7

Terminowość D1 D2 D3 D4 D5
Względna 
wartość 

kryterium

D1 0,30 0,19 0,29 0,30 0,35 0,29

D2 0,30 0,19 0,41 0,39 0,12 0,28

D3 0,06 0,03 0,06 0,04 0,12 0,06

D4 0,04 0,02 0,06 0,04 0,07 0,05

D5 0,30 0,57 0,18 0,22 0,35 0,32

Suma 1 1 1 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 91. Obliczenia dla kryterium: SOLIDNOŚĆ

Solidność D1 D2 D3 D4 D5

D1 1 7 3    3    7    

D2 1/7 1  1/3  1/3 1    

D3 1/3 3 1    1    3    

D4 1/3 3 1    1    3    

D5 1/7 1  1/3  1/3 1    

Suma 2 15 5 2/3 5 2/3 15

Metody wykonywane na etapie oceny działań
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Solidność D1 D2 D3 D4 D5
Względna 
wartość 

kryterium

D1 0,51 0,47 0,53 0,53 0,47 0,50

D2 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06

D3 0,17 0,20 0,18 0,18 0,20 0,18

D4 0,17 0,20 0,18 0,18 0,20 0,18

D5 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06

SUMA 1 1 1 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 92. Obliczenia dla kryterium: DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTACJI

Dostępność 
dokumentacji D1 D2 D3 D4 D5

D1 1 1/3 1/7 1/3 1/5

D2 3 1 1/3 1 5

D3 7 3 1 3 1

D4 3 1 1/3 1 1/3

D5 5 1/5 1 3 1

Suma 19 5 1/2 2 4/5 8 1/3 7 1/2

Dostępność 
dokumentacji D1 D2 D3 D4 D5

Względna 
wartość 

kryterium

D1 0,05 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05

D2 0,16 0,18 0,12 0,12 0,66 0,25

D3 0,37 0,54 0,36 0,36 0,13 0,35

D4 0,16 0,18 0,12 0,12 0,04 0,12

D5 0,26 0,04 0,36 0,36 0,13 0,23

SUMA 1 1 1 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 93. Obliczenia dla kryterium: WARUNKI FINANSOWANIA

Warunki 
finansowania D1 D2 D3 D4 D5

D1 1 1/3 3 1/5 5

D2 3 1 7 1/3 7

D3 1/3 1/7 1 1/9 1

D4 5 3 9 1 9

D5 1/5 1/7 1 1/9 1

Suma 9 1/2 4 5/8 21 1 3/4 23
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Warunki 
finansowania D1 D2 D3 D4 D5

Względna 
wartość 

kryterium

D1 0,10 0,07 0,14 0,11 0,22 0,13

D2 0,31 0,22 0,33 0,19 0,30 0,27

D3 0,03 0,03 0,05 0,06 0,04 0,04

D4 0,52 0,65 0,43 0,57 0,39 0,51

D5 0,02 0,03 0,05 0,06 0,04 0,04

SUMA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 94. Obliczenia dla kryterium: ELASTYCZNOŚĆ

Elastyczność D1 D2 D3 D4 D5

D1 1 1/3 3 1/7 1

D2 3 1 7 1/3 3

D3 1/3 1/7 1 1/9 1/3

D4 7 3 9 1 7

D5 1 1/3 3 1/7 1

Suma 12 1/3 4 4/5 23 1 3/4 12 1/3

Elastyczność D1 D2 D3 D4 D5
Względna 
wartość 

kryterium

D1 0,08 0,07 0,13 0,08 0,08 0,09

D2 0,24 0,21 0,30 0,19 0,24 0,24

D3 0,03 0,03 0,04 0,06 0,03 0,04

D4 0,57 0,62 0,39 0,58 0,57 0,55

D5 0,08 0,07 0,13 0,08 0,08 0,09

Suma 1 1 1 1 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie dokonano porównania zdefiniowanych na wstępie kryteriów. Posłużono się 
oceną opisową, a następnie przekształcono ją na skalę numeryczną.
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Tabela 95. Skala porównania kryteriów oceny dostawców zabawek

Ocena opisowa Ocena numeryczna

Równorzędnie preferowany 1

Umiarkowanie preferowany 3

Silnie preferowany 5

Bardzo silnie preferowany 7

Ekstremalnie preferowany 9

Źródło: Opracowanie własne.

W ten sposób dokonano ważenia kryteriów. 

Tabela 96. Porównanie kryteriów oceny dostawców zabawek

Kryteria Cena Jakość Termi-
nowość Solidność

Dostępność 
dokumen-

tacji

Warunki 
finanso-
wania

Elastyczność

Cena 1 1 1    1 9 5 5

Jakość 1 1 1    1 5 5 1

Terminowość 1 1 1    1 9 1 5

Solidność 1 1 1      1    1    5    5    

Dostępność 
dokumentacji 1/9 1/5 1/9 1      1     1/5 1    

Warunki 
finansowania 1/5 1/5 1      1/5 5      1    1    

Elastyczność 1/5 1      1/5 1/5 1      1      1    

Suma 4 1/2 5 2/5 5 1/3 5 2/5 31    18 1/5 19

Kryteria Cena Jakość Termi-
nowość Solidność

Dostępność 
dokumen-

tacji

Warunki 
finanso-
wania

Elastycz-
ność

Ogólna waga 
kryterium

Cena 0,22 0,19 0,19 0,19 0,29 0,27 0,26 0,23

Jakość 0,22 0,19 0,19 0,19 0,16 0,27 0,05 0,18

Terminowość 0,22 0,19 0,19 0,19 0,29 0,05 0,26 0,20

Solidność 0,22 0,19 0,19 0,19 0,03 0,27 0,26 0,19

Dostępność 
dokumentacji 0,02 0,04 0,02 0,19 0,03 0,01 0,05 0,05

Warunki 
finansowania 0,04 0,04 0,19 0,04 0,16 0,05 0,05 0,08

Elastyczność 0,04 0,19 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,06

Suma 1    1    1    1    1    1    1    1,00

Źródło: Opracowanie własne.
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W tabeli zbiorczej zebrano wszystkie uzyskane względne wartości kryteriów:

Tabela 97. Zebrane względne wartości kryteriów

Zebrane 
względne 
wartości 
kryteriów

Cena Jakość Termi-
nowość Solidność Dostępność 

dokumentacji

Warunki 
finanso-
wania

Elasty-
czność 

D1 0,24 0,09 0,29 0,50 0,05 0,13 0,09

D2 0,04 0,22 0,28 0,06 0,25 0,27 0,24

D3 0,20 0,22 0,06 0,18 0,35 0,04 0,04

D4 0,09 0,16 0,05 0,18 0,12 0,51 0,55

D5 0,43 0,31 0,32 0,06 0,23 0,04 0,09

Źródło: Opracowanie własne.

Ostateczny ranking dostawców otrzymano dzięki obliczeniu iloczynu macierzy ze 
względnymi wartościami kryteriów dla poszczególnych alternatyw oraz względnymi wa-
gami kryteriów:

Tabela 98. Ranking dostawców

Dostawca Uzyskany wynik

D1 0,243

D2 0,169

D3 0,158

D4 0,176

D5 0,254

Źródło: Opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy eksperymentu wynika, że najlepszym dostawcą jest do-
stawca z numerem 5.

Zarząd nie zdecydował się na przeprowadzenie kolejnego etapu analizy jakim byłaby 
analiza czułości.

Zasady
1. W pracy należy się wspomagać narzędziami informatycznymi (arkuszami kalkulacyj-

nymi) lub specjalistycznymi programami komputerowymi, szczególnie w przypadku 
bardzo złożonych modeli.

2. Do kryteriów oceny zalicza się zarówno czynniki ilościowe, jak i jakościowe.
3. Na wstępie analizy odrzuca się te alternatywy, które nie spełniają wartości progowych 

– ułatwi to pracę w dalszych etapach.
4. Do oceny wykorzystuje się swoje doświadczenia z danym zagadnieniem.

5.9.5
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Struktura występowania-niewystępowania
(Is – Is Not Matrix)

Charakterystyka
Struktura występowania-niewystępowania, stworzona przez Kepnera-Tregoe identy-

fikuje, gdzie należy rozpocząć poszukiwanie przyczyn danego zjawiska. Poprzez identy-
fikację zdarzenia pod kątem: kto?, co?, kiedy? i gdzie?, zawęża poszukiwanie przyczyn 
danego zdarzenia do tych, które faktycznie mają na nie istotny wpływ, eliminując jedno-
cześnie czynniki nieistotne.

Zastosowanie
1. Podczas poszukiwania przyczyn problemów lub zdarzeń.
2. W czasie próby wskazania tych czynników, które mają wpływ na sytuację, i tych, 

które go nie mają.
3. Kiedy szuka się wzoru w okolicznościach otaczających sytuację.

Postępowanie
1. Opisać zdarzenie, tak by wszyscy zrozumieli problem. 
2. Używając w tabeli kolumny „Jest”, opisać, co się zdarzyło lub zdarza.
 Z maksymalną dokładnością należy określić:

– czynniki wpływające na dane zdarzenie i samo zdarzenie,
– miejsce występowania zdarzenia. Może to być lokalizacja geograficzna (np. Ho-

uston), fizyczna (np. wydział analizowania danych lub maszyna 1) albo zadanie. 
Może to być także kombinacja powyższych określeń,

– czas występowania zdarzenia. Kiedy zdarzyło się po raz pierwszy? Od kiedy wy-
stępuje? Jakie wzory występowania zauważono? Data, czas, dzień i pora roku 
mogą być ważne dla rozwiązania, a także kiedy zdarzenie zachodzi w powiązaniu 
z innymi zdarzeniami (przed, po, w czasie). To może być znaczące,

– zasięg problemu. Jak wiele obiektów ma problemy? Ile problemów? Jak bardzo są 
poważne?,

– kto jest zaangażowany w zdarzenie. Do kogo, przez kogo, obok kogo zachodzi? 
Jednakże ta analiza nigdy nie powinna być używana do określania winy – jedynie 
do określania przyczyn.

3. Użyć kolumny „Nie ma” do zidentyfikowania okoliczności, w których to dane zdarze-
nie mogłoby zajść, ale nie zaszło. Używać pytań co, gdzie, kiedy, zasięg i kto.

4. Przestudiować obie kolumny, aby określić różnice pomiędzy sytuacją, w której prob-
lem występuje, a sytuacją w której go nie ma. Następnie przeanalizować: co zaska-
kuje? jakie zaszły zmiany? Spisać swoje przemyślenia w kolumnie „różnice”.

5. Przestudiować różnice i poszukać powiązań z oryginalnym problemem.

Przykład
W oddziale produkcyjnym ZZ-400 podzespół próbuje dociec pochodzenia żelaza

w produkcie. Ten problem, pojawiający się periodycznie, powodował, że czystość pro-
duktu spadała poniżej wytycznych. Zespół na podstawie diagramu warstwowego roz-
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rzutu dowiedział się, że problem występuje tylko w reaktorach 2 i 3, nie w reaktorze 1. 
Diagram występowania – niewystępowania ma zbierać wszystko, czego zespół się do-
wiedział o sytuacji na podstawie różnych narzędzi analitycznych, historycznych danych 
oraz profesjonalnej wiedzy pracowników.

Jeden z techników zauważył, że śledzenie kalendarza w momencie występowania 
problemu wygląda tak, jak terminarz konserwacji pomp. Wobec tego zespół na diagra-
mie występowania – niewystępowania zaznaczył „często w tym samym tygodniu, co 
konserwacja pomp” oraz „Technik przeprowadzający konserwację pomp”. Członkowie 
zespołu zaczęli sprawdzać, co się dzieje podczas konserwacji pomp i czym się różni kon-
serwacja pomp reaktora 1. Odkryli, że zawsze podczas serwisu głównej pompy włączano 
pompy zapasowe. Pompa P-584C była używana tylko w reaktorach 2 i 3; inna natomiast 
była używana w reaktorze 1. Z dość dużą pewnością zespół mógł połączyć przypadki 
występowania dużej ilości żelaza z pracą pompy P-584C.

Pompa P-584C okazała się zrobiona ze stali węglowej zamiast ze stali nierdzewnej 
koniecznej do tej cieczy. Najwyraźniej została tam umieszczona wiele lat temu w sytuacji 
awaryjnej i już tam została. Kiedy ją usunięto i zainstalowano pompę ze stali nierdzew-
nej, przypadki z wysoką zawartością żelaza zniknęły.

Zasady
1. Im większy jest poziom szczegółowości w opisywaniu występowania i niewystępowa-

nia zdarzeń, tym większe prawdopodobieństwo wskazania przyczyny.
2. Przykłady szczegółowych opisów występowania: „Raport AIC zaczął się i zatrzymał

w pętli trzeciej”; „Zgrzytający dźwięk dochodzący z silnika zwolnił do 20 mil/h i za-
trzymał po dwóch milach”.

3. Przykłady szczegółowych opisów okoliczności, które mogły zajść, ale nie zaszły: „To 
nie zdarza się w lokalizacji Pittsburga”; „To nie zdarza się w weekendy ani w nocy”; 
„Problem nie pojawia się podczas drukowania dziennych raportów”; „To nie zachodzi 
w Zespole A”.

BPMS – System zarządzania procesami biznesowymi
(Business Process Management System)

Charakterystyka
BPMS warunkuje możliwości tworzenia, pracy, przeprowadzania, analizowania i op-

tymalizowania procesów biznesowych od początku do końca. BPMS koordynuje prze-
pływ zadań, dostęp do zasobów i wymianę informacji między pracownikami, klientami 
i partnerami. Dostarcza także informacji o działaniu procesu, by umożliwić ciągłą jego 
poprawę.

Terminem „proces biznesowy” można określić praktycznie wszystkie działania w or-
ganizacji – od złożonego procesu produkcyjnego do obiegu faktur, czy realizacji zgłoszeń 
serwisowych. Istotne jest, aby była to seria powtarzalnych i zdefiniowanych (lub moż-
liwych do zdefiniowania) kroków, ze znanymi elementami na początku i na końcu pro-
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cesu. Inaczej mówiąc, proces biznesowy to seria powtarzalnych kroków wykonywanych 
przez organizację w celu uzyskania pożądanego efektu. 

Z kolei zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management) polega 
na definiowaniu i wprowadzaniu dobrych praktyk oraz eliminowaniu nieprawidłowych. 
Oznacza to zdefiniowanie, jaki powinien być proces biznesowy; następnie wdrożenie 
tego procesu; analizę akcji oraz ich rezultatów. 

Zarządzanie procesami rozumiane jest jako systematyczne podejście do analizy, cią-
głego usprawniania i kontroli działań w celu poprawy skuteczności procesów oraz zwięk-
szenia jakości produktów i usług. 

W tak rozumianym zarządzaniu procesami biznesowymi obowiązują następujące 
zasady: 
1) podstawowe procesy firmy są udokumentowane i poddane analizie,
2) powiązania wewnątrz procesów analizowane są przez pryzmat potrzeb klientów,
3) powtarzalność i jakość rezultatów procesów zapewniają udokumentowane procedu-

ry,
4) podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów jest pomiar działań,
5) zarządzanie procesami opiera się na ich ciągłym doskonaleniu, a zarządzanie proce-

sami polega przede wszystkim na zmianie kultury firmy. 

W zarządzaniu procesami biznesowymi główny nacisk położony jest na współdziałanie 
i koordynację zadań wykonywanych w różnych departamentach, pionach funkcjonalnych 
i jednostkach organizacyjnych. Duże znaczenie mają także mierniki efektywności dzia-
łań, od których zależna jest realizacja celów strategicznych, zwłaszcza finansowych. 

Zarządzanie procesami usprawnia działanie firmy i sprawia, że działa ona wydajniej. 
Udokumentowane procesy wymuszają wysoką jakość i powtarzalność działań, a ciągłe 
analizowanie procesów i udoskonalanie ich wzmacnia konkurencyjną pozycję firmy. 

Mapowanie procesów (tworzenie schematów i budowanie hierarchii), dokumento-
wanie wszystkich informacji o procesie, analiza procesów (symulacja, mierniki) oraz 
rozpowszechnianie zgromadzonych informacji do odbiorców prowadzone jest za pomocą 
specjalnych programów komputerowych. 

Wyzwania współczesnego rynku zmuszają większość firm do skoncentrowania uwagi 
na najważniejszych dla ich specyfiki procesach. Odpowiednie modelowanie kluczowych 
dla przedsiębiorstwa procesów, dokumentowanie ich przebiegu, a następnie konsekwen-
tne ich analizowanie i doskonalenie umożliwiają osiągnięcie wielu korzyści i zdobycie 
znaczącej pozycji na rynku. Skuteczne zastosowanie takiego podejścia, będącego istotą 
procesowego modelu organizacji przedsiębiorstwa, jest możliwe przy wykorzystaniu 
systemu informatycznego klasy BPM. Narzędzia informatyczne zapewniają właściwy 
opis procesów, umożliwiają prowadzenie analiz i stałe doskonalenie procesów, a tym 
samym skuteczną realizację wszystkich wymagań stawianych organizacji zorientowa-
nej procesowo. Gwarantują, że podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów 
są wskaźniki ich skuteczności. System informatyczny pozwala zarządzać całym cyklem 
życia procesu, począwszy od jego zaprojektowania, poprzez wdrożenie, eksploatację, 
pomiary, zmiany i ponowne wdrożenie.

Metody wykonywane na etapie oceny działań
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Wdrożenie nowych rozwiązań wykorzystujących technologie informatyczne to kosz-
towne inwestycje, których pełne wykorzystanie jest istotnym źródłem korzyści dla fir-
my. Rozwiązania te wspierają realizację prowadzonych działań w zakresie określonych 
obszarów działalności firmy, wpływając na ich przebieg. Poprzez te obszary przebiegają 
główne procesy związane z podstawową działalnością firmy, zapewniające realizację jej 
celów. Optymalizacja i właściwe zarządzanie tymi procesami to kierunek działań umożli-
wiających poprawę efektywności firmy i źródło przewagi konkurencyjnej. Kształtowanie 
przebiegu procesów przy skutecznym wykorzystaniu posiadanych zasobów, obejmu-
jących wykorzystywane oprogramowanie, aplikacje, infrastrukturę oraz ludzi zgodnie
z podejściem BPM (Business Process Management), a także traktowanie tych działań 
jako swego rodzaju odrębnej warstwy organizacji pozwala na pełne wykorzystanie 
możliwości tkwiących w dostępnych systemach informatycznych, poprawę skuteczności
i efektywności całego przedsiębiorstwa. Narzędziem umożliwiającym skuteczne wdroże-
nie podejścia BPM jest system informatyczny.

Zastosowanie
1. W celu doskonalenia skuteczności procesów.
2. Dla poprawy produktywności.
3. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów.
4. Dla zapewnienia standaryzacji procesów.
5. W celu doskonalenia procesów kontrolnych.

Systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPMS) wspierają fazy cyklu życia 
procesów:
1) definiowania procesów,
2) wykonywania i kontroli procesów,
3) monitorowania i doskonalenia procesów.

Każda nowoczesna organizacja dąży do usprawnienia posiadanego systemu zarzą-
dzania poprzez wdrożenie systemów informatycznych wspomagających proces zarzą-
dzania.

Systemy klasy Business Process Management (BPM) dostarczają narzędzia, metodo-
logię i techniki umożliwiające kontrolę nad całym cyklem zarządzania procesami bizne-
sowymi. Wdrożenie rozwiązania klasy BPM zapewni: 
1) zautomatyzowanie przekazywania zadań i dokumentów,
2) wprowadzenie elektronicznych wersji formularzy, dzięki czemu zminimalizuje się 

obieg dokumentów papierowych,
3) aktualność procedur realizowanych przez pracowników,
4) powszechny dostęp do statusu procesu oraz dostęp do listy zadań oczekujących na 

wykonanie,
5) zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów,
6) optymalizację czasu wykonania zadań,
7) pełną kontrolę kierowników i administratorów nad przebiegiem procesu – sygnalizo-

wanie zagrożeń i sytuacji wyjątkowych,

5.11.2
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8) usprawnienie współpracy między pracownikami a systemami informatycznymi,
9) możliwość podejmowania decyzji w oparciu o dane historyczne,
10) wzrost produktywności i zadowolenia pracowników, co wpływa na lepszą jakość 

usług i produktów. 

Postępowanie
Paradygmat BPMS (System zarządzania procesami biznesowymi) tworzy ramy dla 

całościowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, od poziomu po-
szczególnych procesów do strategicznego kierowania całym przedsiębiorstwem. 

Zarządzanie Procesami Biznesowymi podzielone jest na pięć etapów.
1. Strategic Decision Process (proces decyzji strategicznych) – definiowane są cele 

przedsiębiorstwa, kryteria zapewnienia jakości oraz wytyczne dla produktów i proce-
sów biznesowych;

2. Reengineering Process (proces restrukturyzacji) – planowanie, projektowanie i opty-
malizacja procesów biznesowych; 

3. Resource Allocation Process (proces alokacji zasobów) – organizacyjna i techniczna 
implementacja procesów biznesowych stworzonych w procesie restrukturyzacji;

4. Workflow Process (proces przepływu pracy) – przeprowadzanie procesów bizneso-
wych w warunkach rzeczywistych; 

5. Performance Evaluation Process (proces oceny i kontroli) – po przeanalizowaniu do-
świadczeń i informacji z przeprowadzonych procesów biznesowych następuje prze-
pływ danych do procesu decyzyjnego oraz procesu restrukturyzacji, a w rezultacie 
powstaje cykl powtarzających się ulepszeń.

Modelowanie w systemie zorientowanym na procesy135:
1) skupić się na metodzie top-down (od ogółu do szczegółu, z góry w dół firmy) – mode-

lować firmę od góry, w trakcie modelowania przyporządkowywać zasoby do każdego 
procesu, po zakończeniu modelowania sprawdzić, czy i jakie zasoby (komórki organi-
zacyjne) nam „zostały”, 

2) jeżeli coś „zostało”, należy zidentyfikować przyczynę i doprowadzić do sytuacji, gdzie 
nie ma „niepotrzebnych zasobów”, 

3) otrzymany model zoptymalizować 
4) zdefiniować „produkty” i „zamówienia” na wejściach i wyjściach procesów, zdefinio-

wać ich miary, 
5) wprowadzić etapami w życie tak opisany model.

Przykład
Wykorzystanie wsparcia informatycznego dla wsparcia procesów na przykładzie 

dużej firmy produkcyjnej – dostawcy komponentów dla przemysłu samochodowego 
zatrudniającego ok. 70 tys. osób w 23 krajach. Firma powstała w 1998 r. i posiada po-
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nad 100 fabryk dostarczających produkty do wszystkich największych przedsiębiorstw 
motoryzacyjnych świata. Do roku 2000 należała do Ford Motor Company, a obecnie jest 
niezależną firmą. Pierwsze lata w korporacji to gruntowne zmiany i wielomilionowe in-
westycje. Aktualnie produkuje ona sprężyny, odlewy aluminiowe, pompy wody i oleju, 
układy hamulcowe i półosie. Klientami są m.in. Ford, VW, BMW, Citroen, GM. Istotnym 
wydarzeniem było podpisanie globalnej umowy o współpracy z IBM w roku 2003 i wyni-
kająca stąd decyzja o outsourcingu IT.

Z chwilą uzyskania nowych możliwości firma rozpoczęła ujednolicanie standardów, 
procesów i systemów. System informatyczny MFG/PRO firmy QAD jest użytkowany od 
początku 2001 r. W roku 2002 nastąpiło jego uaktualnienie. Jednym z pierwszych działań 
zarządu było spotkanie z dostawcą systemu, aby wspólnie opisać działania mające na 
celu diagnostykę systemu pod względem jego aktualności i gotowości do przystosowania 
dla istniejących systemów zarządzania jakością oraz nowo wdrażanych korporacyjnych 
systemów zarządzania biznesem. Z systemowego punktu widzenia najważniejsze było 
pytanie: czy model zarządzania procesowego jest wykonywany właściwie za pomocą 
MFG/PRO i czy klienci, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni, są zadowoleni z dostęp-
nych narzędzi i wyników pracy; co, jak szybko i jakimi środkami należy usprawnić. Naj-
ważniejsze zidentyfikowane wyzwania techniczne to:
1) EDI – różne specyficzne wymagania klientów (takich jak Ford, PSA, GM, Fiat),
2) rozbieżność między raportami wymaganymi przez organizacje i różne wdrożone już 

systemy zarządzania,
3) kompatybilność z systemami korporacyjnymi,
4) zarządzanie przepływem informacji,
5) dokumenty wyjściowe: różne języki, specyficzne formaty oczekiwane przez klientów 

i prawne aspekty dokumentów,
6) możliwość zarządzania dostawami za pomocą Internetu,
7) oszczędność zgodnie z zasadami Lean Manufacturing – ze szczególnym uwzględnie-

niem Kanban.

Najważniejsze zidentyfikowane wyzwania organizacyjne:
1) wyważanie zamówień klientów i ustalanie optymalnych harmonogramów produkcji,
2) gotowość systemu ERP do wspierania przemiany zarządzania funkcyjnego w zarzą-

dzanie procesowe, szczególnie dla ciągłego przepływu materiałów,
3) najbardziej efektywne wykorzystanie strategicznej współpracy z IBM/QAD,
4) uwzględnienie potrzeb wielojęzycznej komunikacji z klientami i dostawcami.

Klienci często posiadają własne specyficzne wymagania – począwszy od formy za-
mówienia, a kończąc na formacie etykiety wyrobu. Elektroniczna instrukcja o wielkości 
i terminie dostaw, zawartość faktury handlowej, lead time, zapasy bezpieczne, pełna 
informacja o zdolności produkcyjnej, status dostawy wyrobu, dostawy sekwencyjne
i Just In Time to normalne oczekiwania. Na tle tych danych konieczne było opracowanie 
najlepszych metod współpracy ze spedytorami dostarczającymi wyroby do Europy, USA, 
Rosji, także w innych kierunkach. 
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Kolejne rygory to sprostanie wymogom korporacji. Opisywana firma produkcyjna 
posiada własne unikatowe systemy prowadzenia biznesu i prowadzenia procesu produk-
cyjnego. Systemy te są jednakowe we wszystkich ponad stu dwudziestu zakładach na 
świecie. Wprowadzają jednakowe procedury, mierniki procesów i sposoby raportowania 
ich statusu. 

Produkty przedsiębiorstwa odpowiadają za bezpieczeństwo wyrobów końcowych 
– samochodów i ich pasażerów. Podstawowym wymaganiem klientów jest zgodność 
techniczna wyrobów, ich jakość, a w efekcie ich identyfikacja i możliwość śledzenia życia 
wyrobu – od momentu gdy był na przykład surówką w hucie stali. Codzienna odpowie-
dzialność to dostawy na czas, w oczekiwanej sekwencji i ilości. Groźba zatrzymania linii 
produkcji samochodów (z powodu jakichś wad bądź nieterminowych dostaw) jest nocną 
zmorą wszystkich, którzy zetknęli się z produkcją dla motoryzacji – czasami może stać 
się „być, albo nie być” dla dostawcy. System ERP jest nie tylko narzędziem, ale i syste-
mem krytycznym dla istnienia przedsiębiorstwa. Podobnie jest z procedurami nowych 
uruchomień. Wymagania klientów wnoszą wczesne planowanie jakości, a system ERP 
jest przedmiotem szczegółowych lustracji (audytów) prowadzonych przez klienta lub fir-
my trzecie, mających na celu stwierdzenie, że współpraca będzie odbywać się płynnie.

Wszystkie opisane procesy muszą być zmierzone, trendy i wyniki ocenione na pod-
stawie raportów z systemu, a dane muszą być przechowywane przez długi okres (czasa-
mi 10 lat i dłużej). Wdrożony system MFG/PRO sprostał tym zadaniom.

Firma nie wyobraża sobie dzisiaj pracy bez sytemu ERP. Nie tylko sprostanie wyma-
ganiom klientów odnośnie do terminowości i dokładności dostaw, ale również sprostanie 
celom korporacji wynikającym z konkurencyjności i poziomu kosztów nie byłoby możliwe 
bez ERP. Zarządzanie zapasami, dynamiczna rachunkowość zarządcza i płynne reagowa-
nie na zmienny rynek to podstawowe cechy codziennej pracy. 

Zasady
1. Podstawowe procesy firmy są udokumentowane i poddane analizie.
2. Powiązania wewnątrz procesów analizowane są przez pryzmat potrzeb klientów.
3. Powtarzalność i jakość rezultatów procesów zapewniają udokumentowane procedu-

ry.
4. Podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów jest pomiar działań.
5. Zarządzanie procesami opiera się na ich ciągłym doskonaleniu.
6. Zarządzanie procesami polega przede wszystkim na zmianie kultury firmy.

Dziesięć podstawowych cech BPMS:
1) model procesu,
2) uruchomienie i manipulacja,
3) zarządzanie stanem,
4) wyjątki i reguły czasowe,
5) monitorowanie i analiza,
6) zagnieżdżenie procesów,
7) współbieżność procesów,
8) standardy,
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9) skalowalność,
10) niezawodność.

Skuteczne wdrożenie systemów klasy BPM w zakresie zarządzania procesami umoż-
liwi przedsiębiorstwu odniesienie wielu korzyści, pozwalając na obniżenie kosztów, 
zwiększenie przychodów oraz zapewniając kadrze zarządzającej dostęp do informacji 
umożliwiających doskonalenie procesów. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć: 
1) wzrost skuteczności realizacji procesów handlowych i obsługi klienta poprzez zapew-

nienie zorientowania całego przedsiębiorstwa na stałe dążenie do spełnienia wyma-
gań klienta i podnoszenia jego satysfakcji, 

2) wzrost skuteczności realizowanych procesów poprzez zapewnienie strukturalnego
i zgodnego z normami podejścia wszystkich pracowników do wykonywanych zadań, 

3) poprawa organizacji firmy poprzez możliwość skutecznej identyfikacji i klasyfikacji 
obszarów wymagających usprawnień, 

4) wzrost wydajności i efektywności pracy dzięki możliwości skutecznego nadzorowania 
i analizowania wydajności pracowników i zespołów roboczych, 

5) poprawa organizacji firmy poprzez udokumentowanie jednolitego opisu działania 
całego przedsiębiorstwa, 

6) poprawa organizacji firmy poprzez możliwość wykonywania analiz przestrzegania 
przyjętych w przedsiębiorstwie optymalnych scenariuszy procesów, 

7) poprawa sprawności organizacyjnej i obniżenie kosztów organizacji poprzez uspraw-
nienie komunikacji z klientami, jak również wymiany informacji wewnątrz przedsię-
biorstwa, 

8) obniżenie kosztów organizacji poprzez gromadzenie i udostępnianie wiarygodnych 
danych dla wszystkich uprawnionych pracowników firmy, pozwalających na podej-
mowanie racjonalnych decyzji. 
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