Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy
(Fishbone Diagram)

2.10

Charakterystyka
2.10.1
Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy umożliwia uszeregowanie przyczyn występujących nieprawidłowości i wzajemnego powiązania tych przyczyn przy wykorzystaniu wykresu. Jego istotą jest graficzna prezentacja analizy wzajemnych powiązań
przyczyn wywołujących określony problem44. Doskonale sprawdza się w pracy zespołowej, w połączeniu z innymi narzędziami i technikami zarządzania jakością, np.
z burzą mózgów. Mówi się o nim jako o narzędziu hierarchizującym, którego zasadniczym celem jest pomoc w zlokalizowaniu przyczyn nurtującego nas problemu. Diagram
Ishikawy często nazywany jest także schematem jodełkowym lub też diagramem rybiej
ości, gdyż przypomina jej kształt.

Rysunek 13. Diagram „rybiej ości”
Przyczyny

Skutek

Źródło: Por. m.in. J Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 284.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

44

Diagram rybiej ości charakteryzuje się następującymi cechami:
kompleksowość w ujęciu danego zjawiska,
uporządkowany przekaz informacji,
prostota i przejrzystość opisu,
możliwość hierarchizacji przyczyn danych zjawisk,
łatwość ustalenia powiązań zjawisk i problemów,
nacisk na lokalizację i eliminację przyczyn problemu.

G.F. Smith, Quality Problem Solving, ASQ Quality Press, Milwaukee 1998, s. 110–112.
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Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy powinien być ciągle aktualizowany, w zależności od tego, ile i która z przyczyn obecnych błędów została usunięta bądź rozwiązana.
Problemy mogą być grupowane w oparciu o kilka zasad. Dla mniej doświadczonych
grup roboczych najpopularniejszą ze stosowanych jest zasada 5 M. Inne stosowane zasady to:
1) 5 M + 1 E,
2) 7 M,
3) 8 M,
4) normy.
Grupowanie problemów w oparciu o zasadę 5 M
Zasada 5 M polega na wykorzystaniu układu (5 M) podczas przeprowadzania analizy.
Proponuje się tutaj pięć grup przyczyn:
1) Manpower (ludzie, siła robocza) – kwalifikacje, przyzwyczajenia, zadowolenie z pracy, staż, samopoczucie itp.
2) Method (metoda) – procedury, instrukcje, zakres obowiązków, specyfikacje, normy,
prawo, reguły, know how, technologia itp.
3) Machine (maszyna) – licencja, trwałość, nowoczesność, wydajność, precyzja, bezpieczeństwo, warunki pracy itp.
4) Material (materiał) – surowce wejściowe, półfabrykaty, elementy, substytuty itd.
5) Management (zarządzanie) - struktura organizacyjna, organizacja pracy, zmianowość, warunki pracy itp.

Rysunek 14. Typowe klasyfikacje kategorii – 5 M
Metoda

Maszyna

Materiał

Skutek

Człowiek

Zarządzanie

Źródło: Por. m.in. J Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 285.

Dla doświadczonej grupy roboczej schemat jodełkowy może być bardzo pomocny
przy wyróżnieniu grup przyczyn wywołujących dany problem. Uwzględnienie tych grup
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stanowi gwarancję, że większość ważnych przyczyn znajdzie się na schemacie. Jednak
w wielu przypadkach może okazać się konieczne zmodyfikowanie powyższych grup przyczyn, pominięcie niektórych i utworzenie nowych.
Grupowanie problemów w oparciu o zasadę 5 M + 1 E
W tym przypadku diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy zostaje poszerzony
o jedną grupę przyczyn, jaką jest środowisko, czyli otoczenie (Environment).

Rysunek 15. Typowe klasyfikacje kategorii – 5 M + 1 E
Metoda

Maszyna

Materiał

Skutek

Człowiek

Zarządzanie

Środowisko

Źródło: Por. m.in. J Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 285.

Grupowanie problemów w oparciu o zasadę 7 M
Stosowanie diagramu rybiej ości w praktyce gospodarczej umożliwia wyodrębnienie,
oprócz wymienionych wcześniej sześciu grup, jeszcze jednej grupy, a mianowicie pomiaru (Measurement). Przyczyny analizowanych problemów zawarte w grupie „pomiar”
mogą dotyczyć następujących elementów:
1) nieodpowiednie oświetlenie,
2) zmienne warunki pomiaru,
3) nieprecyzyjne wskazania urządzeń pomiarowych,
4) zmęczenie osób wykonujących pomiary.
Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy wyznaczony w oparciu o zasadę 7 M przedstawiono na rysunku poniżej.
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Rysunek 16. Typowe klasyfikacje kategorii – 7 M
Metoda

Maszyna

Pomiar

Materiał

Skutek

Człowiek

Środowisko

Zarządzanie

Źródło: Por. m.in. J Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 285.

Grupowanie problemów w oparciu o zasadę 8 M
Zasada 8 M stanowi modyfikację zasady 7 M i poszerza ją o kolejną grupę, jaką są
zagadnienia finansowe (Money). Szczegółowe przyczyny, które można zakwalifikować do
tej grupy, związane są z:
1) zakupem tańszych materiałów wejściowych,
2) likwidacją przeglądów technicznych maszyn,
3) brakiem szkoleń.
Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy wyznaczony w oparciu o zasadę 8 M przedstawiono na rysunku poniżej.
Rysunek 17. Typowe klasyfikacje kategorii – 8 M
Metoda

Maszyna

Materiał

Pomiar

Skutek

Człowiek

Zarządzanie

Środowisko

Finanse

Źródło: Por. m.in. J Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 285.
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1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ce
1.

2.

3.

4.

5.

Zastosowanie
2.10.2
Przy badaniu problemów o różnych przekrojach, o różnym stopniu szczegółowości.
Do rozwiązywania problemów jakościowych, w których występuje rozbudowany łańcuch przyczyn.
Pomaga grupom lub poszczególnym osobom dostrzec całą złożoność sytuacji.
Służy jako sposób rejestrowania pomysłów.
Odkrywa nieujawnione dotąd związki między poszczególnymi przyczynami.
Pomaga odkryć źródło problemu.
Analizuje spodziewane wyniki danego kierunku postępowania.
Zwraca uwagę na istotne zachodzące związki.
Stanowi plan lub mapę zagadnienia, które można umieścić na terenie zakładu lub
w biurze45.
2.10.3
Postępowanie
W budowie diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy można wskazać następująetapy działań46.
Identyfikacja problemu, badanie i rozpoznanie sytuacji oraz inicjacja prac nad diagramem.
Należy określić cel działania lub problem i umieścić go na głównej osi po prawej stronie wykresu. Następnie rozpocząć prace nad diagramem przy wykorzystaniu innych
metod i technik zarządzania.
Określenie głównych grup przyczyn.
Poprzez zastosowanie burzy mózgów należy zidentyfikować główne przyczyny. Należy starać się odpowiedzieć na pytania: co?, kto?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, jak?
Uszczegółowienie diagramu.
Do poszczególnych głównych przyczyn należy przyporządkować bardzo ważne
i przynależne do nich średnio ważne oraz mniej ważne przyczyny. Bardzo ważne przyczyny należy umieścić bliżej głównej osi, mniej ważne dalej.
Przeprowadzenie dyskusji.
Należy przeprowadzić dodatkową dyskusję w celu odszukania przyczyn uzupełniających najmniej ważnych dla każdej kategorii.
Analiza diagramu.
Ważną rolę odgrywa poprawne odczytanie diagramu. Czytając diagram od głównej
osi poziomej do najdrobniejszej osi, można uzyskać odpowiedź na pytanie: dlaczego?
Natomiast czytając w kierunku odwrotnym, uzyskuje się odpowiedź na pytanie: jaki
to przynosi skutek?

2.10.4
Przykład
W przedsiębiorstwie produkującym podzespoły komputerowe zauważono opóźnienia
w produkcji jednego z komponentów. Za pomocą przeprowadzonej burzy mózgów wytypowano przyczyny tego stanu rzeczy, a następnie dzięki zastosowaniu diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy pogrupowano je, korzystając z zasady 5 M:
S. Borkowski, Mierzenie poziomu jakości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu,
Sosnowiec 2004, s. 35.
46
C.C. Pages, op. cit., s. 97–100.
45
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W wypadku
awarii

Człowiek

Brak
procedur

Zarządzanie

Brak
odpowiedniego
nadzoru

Wilgotność

Temperatura

Zbyt wysokie
zarobki

Zbyt niskie
zarobki

Opóźnienia
w produkcji

Wadliwe
opakowania
półfabrykatów

Złe
magazynowanie

Zły system
motywacyjny

Materiał

Przestarzała
technologia

Nieodpowiedni
dostawcy

Przestój
związany
z naprawami

Maszyna

Częste
awarie

Planowane

Błędy w selekcji
pracowników

Bez winy
pracowników

Błędy ludzkie

Nieodpowiednie
szkolenie

Brak
dokładności

Źródło: Opracowanie własne.

Brak
umiejętności

Niedbalstwo

Pośpiech

Metoda

Rysunek 18. Diagram Ishikawy – Opóźnienia w produkcji

Zasady
2.10.5
1. Bardzo efektywnym sposobem wykorzystania schematu rybiej ości jest wystawienie
go na widok publiczny, np. w korytarzu biurowca, na przykład przed lub po wprowadzeniu przyczyn do schematu. Każda z przechodzących osób może dodawać do
diagramu swoje propozycje47. W ten sposób można uzyskać nie tylko wiele dobrych
pomysłów, ale również dać wszystkim pracownikom oraz osobom wizytującym przedsiębiorstwo możliwość uczestnictwa. Uzupełniony schemat Ishikawy jest dowodem
zaangażowania pracowników w sprawy własnego przedsiębiorstwa. Można także
przedstawić do publicznego wglądu już kompletny schemat. Wszelkie uwagi na jego
temat należy notować i uwzględniać w późniejszych analizach.
2. Samo stosowanie diagramu Ishikawy nie pozwala na szybkie rozwiązanie problemu.
Tworzenie diagramu rybiej ości ma doprowadzić do sytuacji, w której skompletuje się
możliwie wszystkie przyczyny zaistniałych błędów, by później wyeliminować po kolei
najmniej prawdopodobne.

Diagram SIPOC – dostawca, wejście, proces, wyjście, klient
(SIPOC – Supplier, Input, Process, Output, Customer)

2.11

2.11.1
Charakterystyka
Diagram SIPOC jest narzędziem używanym przez zespół do zidentyfikowania wszystkich elementów procesu przed rozpoczęciem jego realizacji zgodnie z przyjętymi zasadami i wobec uzgodnionych kryteriów. Pomaga zdefiniować całościowy projekt, który
może nie być optymalnie zdefiniowany i zazwyczaj jest stosowany w fazie pomiarowej
metody DMAIC Six Sigma. Jest podobny i powiązany z mapowaniem procesów i narzędziami In/Out Of Scope, ale zawiera także dodatkowe elementy.
Rezultat zastosowania diagramu SIPOC podpowiada zespołowi, by rozważył w procesie wpływ i zaangażowanie dostawców (Suppliers), wejść (Input) i składowych procesu (Process), nad poprawą którego pracuje zespół, rezultatów (Outputs) procesu oraz
klientów (Customers).

1.
2.
3.
4.

Zastosowanie
Gdy nie jest jasne, kto dostarcza informacje do procesu.
Gdy nie wiadomo dokładnie, jakie wymagania wiążą się z informacją wejściową.
Do określenia, kto jest faktycznym klientem procesu.
Do określenia, jakie są wymagania klientów.

2.11.2

2.11.3
Postępowanie
Diagramy SIPOC są bardzo łatwe do wypełnienia. Należy postępować w następujący
sposób:
1) stworzyć obszar, który umożliwi zespołowi umieszczanie na diagramie uzupełnień.
Powinien być przejrzysty (zaprojektowany odgórnie) w formie szablonu, np. arkusze

47

N.R. Tague, The Quality Toolbook, ASQ Quality Press, Milwaukee 1995, s. 132.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2.11.4

flipcharta z nagłówkami (S-I-P-O-C) lub nagłówki napisane na przylepnych karteczkach przyklejonych do ściany,
zacząć od procesu. Zmapuj go w czterech do pięciu etapach,
zidentyfikować uzyski procesu,
zidentyfikować klientów, którzy odbiorą uzyski procesu,
zidentyfikować wkłady wymagane dla prawidłowego funkcjonowania procesu,
zidentyfikować dostawców wymaganych w procesie wkładów,
opcjonalne – zidentyfikować wstępne wymagania klientów. Zostanie to zweryfikowane podczas późniejszego etapu fazy pomiarowej Six Sigma,
dla weryfikacji dyskutować ze sponsorem projektu, wspomagającym oraz innymi zaangażowanymi partnerami.

Przykład
Przedstawiony przykład to analiza, jaką przeprowadził dealer samochodu
w poszukiwaniu słabych stron i potencjałów doskonalenia procesu kupna-sprzedaży samochodu.

Rysunek 19. Diagram SIPOC dla procesu kupna samochodu
Dostawcy

Wejście

– producent

– samochody

– dostawca

– pakiet do
wyboru

– dostawca
części

Spotkaj się
z nowym
klientem

Sprawdź
oczekiwania
klienta

Proces
– patrz poniżej

Zaprezentuj
możliwe
warianty

Wyjście

Klienci

– nowy klient

– nabywca

– zapłata

– dealer

– umowa
serwisowa

– serwis

Dojdź do porozumienia
w zakresie możliwych
opcji, ceny i daty
odbioru auta

– wydział
komunikacji

Podpisz
umowę

Źródło: Opracowanie własne.

Diagram SIPOC może mieć dowolną formę, ale ważne jest, aby posiadał właściwe dla
siebie elementy (S – Suppliers, I – Inputs, P – Process, O – Outputs, C – Customer).
Poniżej przedstawiono przykład diagramu SIPOC w formie tabelarycznej.
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Źródło: Opracowanie własne.

Agencja ubezpieczeniowa

Upoważnieni

Samochód

Części
samochodowe

Dostawcy
części samochodowych

Właściciel
samochodu

Wejście

Dostawcy

Mapa procesu:

Proces

Zamontowanie
części

Szacowanie
kosztu
i czasu
naprawy

Klient zostawia
samochód

Jazda
próbna

Uzyskanie
zgody klienta/
/ubezpieczalni

Wybieranie
mechanika

Odbiór
samochodu
przez klienta

Zamówienie
części

Sprawdzanie
samochodu

Opis procesu: naprawa samochodu po wypadku

Tabela 15. Diagram SIPOC dla procesu naprawy samochodu

Naprawiony
samochód

Wyjście

Ubezpieczalnia

Właściciel

Klienci

2.11.5

2.12
2.12.1

Zasady
Diagram SIPOC bazuje na diagramie przebiegu procesów, wprowadza jednak przy
tym określone uporządkowanie zbierania danych i ostatecznie charakteryzuje proces.
Rezultaty prac różnych zespołów powinny być dzięki temu porównywalne.

Diagram strzałkowy (Arrow Diagram)
Charakterystyka
Diagram strzałkowy jest rozwinięciem schematu blokowego polegającym na tym, że
do każdej czynności przypisana zostaje odpowiedzialność i czas wykonania tej czynności. Jest on narzędziem bardzo prostym, a przy tym może być pomocny w planowaniu
powtarzalnych procesów. Diagram strzałkowy może być wykorzystany dla opracowania najbardziej efektywnego dziennego planu realizacji projektu i monitorowania jego
skuteczności. Ukazuje sieć powiązań wszystkich elementów wpływających na realizację
procesu wraz z czasem, jakiego wymaga ich wykonanie.
Typowy diagram strzałkowy przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 20. Idea diagramu strzałkowego

Początek

Etap 1.1

Etap 2.1

Etap 3.1

Etap 1.2

Etap 2.2

Etap 3.2

Etap 4

Koniec

Etap 2.3

Etap 3.3

Źródło: J. Żuchowski, E. Łagowski, Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004, s. 98.

Grubszymi kreskami została zaznaczona ścieżka krytyczna, czyli taka, która ma najmniejszy zapas czasowy. Czynności realizowane w poszczególnych etapach zapisywane
są według następującego schematu:
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Kto?
Jak długo?

Opis czynności

Okienko „jak długo?” można zastąpić innym pojęciem, np. „liczba osobogodzin” lub
„liczba osobodni”. Pozwoli to na bieżące monitorowanie przebiegu realizacji zadania.
Osoba nadzorująca przebieg realizowanego zadania posiada informacje, czy na wykonanie danej czynności przydzielić jedną czy też kilka osób.
Zastosowanie
2.12.2
1. Planowanie całościowego projektu lub procesu z uwzględnieniem zadań i zasobów.
2. Analiza czasu realizacji projektu; taka analiza powinna mieć zastosowanie na początku, w trakcie oraz na końcu realizacji projektu.
3. Przydzielanie zasobów (takich jak ludzie, pieniądze, czas) na realizację projektu.
4. Monitorowanie realizacji projektu.
5. Ponowne planowanie postępującego projektu przy uwzględnieniu zmian kondycyjnych firmy czy zasobów.
6. Tylko wtedy, gdy znamy poszczególne etapy projektu lub procesu i chcemy określić,
jak długo trwa każdy poszczególny etap.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

2.12.3
Postępowanie
Praca z diagramem strzałkowym przebiega w następujących etapach.
Definiowanie projektu lub procesu, jaki ma zostać zaplanowany.
Powołanie zespołu roboczego. Zespół ma z autopsji znać czynności składowe analizowanego projektu lub procesu.
Ustalenie w indywidualnej pracy działań niezbędnych w procesie. Członkowie zespołu
zapisują je na pojedynczych kartkach wraz z czasem potrzebnym do ich wykonania.
Można w tym celu wykorzystać burzę mózgów lub wykres współzależności.
Umieszczenie przygotowanych przez pracowników kart na tablicy w kolejności realizacji etapów, z uwzględnieniem tego, czy są to czynności poprzedzające, następujące
po sobie czy realizowane równocześnie. Zbędne działania są wykreślane, a pominięte
uzupełniane.
Postawienie sobie pytania: które czynności mogą być wykonane wspólnie z czynnością rozpoczynającą działanie? Należy powtarzać to pytanie z każdą kolejną czynnością aż do ich przyporządkowania.
Ponumerowanie czynności.
Uzupełnienie wykresu strzałkami (linia ciągła) – w przypadku gdy realizacja danego
etapu wymaga czasu i strzałkami (linia przerywana) – w przypadku działań niezabierających czasu.
Należy oszacować czas realizacji każdej czynności w oparciu o doświadczenie
z realizacją podobnych działań. Zapisanie ponad strzałkami rodzaju wykonywanej
pracy wraz z czasem, jakiego wymaga. W ten sposób zaplanować można realizację
każdego projektu lub dzienny rozkład pracy.
Po oszacowaniu czasu poszczególnych czynności, znając przewidziany termin rozpoczęcia pierwszej czynności i wymagany termin zakończenia zadania, należy określić
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zapasy czasowe dla poszczególnych czynności. Ścieżka, dla której mamy najkrótszy
zapas czasu, nazywana jest ścieżką krytyczną.
10. Mając informacje o zapasach czasowych, powiązaniach i zagrożeniach, należy przeanalizować, jakich środków trzeba użyć dla realizacji zadania w terminie.
2.12.4

Przykład
W zakładzie produkcyjnym „X” podjęto decyzję o zakupie nowej linii technologicznej.
Wybrano kontrahenta na dostawę i montaż tej linii. Przedsiębiorstwo, które podpisało
umowę na dostawę i montaż linii produkcyjnej w zakładzie „X”, postanowiło przeanalizować przebieg prac, aby cały czas mieć kontrolę nad procesem realizacji kontraktu.
Założono, że w realizacji kontraktu występować będą dwie fazy: faza projektowania oraz
faza wykonawstwa i montażu.

Rysunek 21. Diagram strzałkowy ukazujący proces realizacji kontraktu w fazie projektowania
Pr

Lipiec 2006

12

Podpisanie
umowy

Pr
26

Projektowanie
konstrukcji
mechanicznej

Pr
26

Pr
35

Wytypowanie
napędów
specjalnych

Detalowanie
zespołów

Projektowanie
instalacji
elektrycznej

Za
60

Pd
52

El
26

Pr
16

Zakup
napędów
specjalnych

Wykonanie
konstrukcji
mechanicznej

Komplementowanie
instalacji elektrycznej

Projektowanie
instalacji
sterowniczej

Legenda:
Pr – Dział Projektowania
Za – Dział Zakupów
Pd – Dział Produkcji
El – Dział Elektryczny

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 22. Diagram strzałkowy ukazujący proces realizacji kontraktu w fazie wykonawstwa i montażu
Listopad 2006
Odbiór
frontu
robót

Luty 2007
M1
52

M2
26

M3
26

Montaż
konstrukcji
mechanicznej

M1
26

Regulacje
i próby
pomontażowe

M1
13

Odbiór
teczniczny

Przekazanie do
użytku

Montaż
instalacji
elektrycznej

Montaż
instalacji
sterowniczej

Legenda:
M – Dział Montażu
M1 – Dział Montażu Mechanicznego
M2 – Dział Montażu Elektrycznego
M3 – Dział Montażu Sterowniczego

Źródło: Opracowanie własne.

Dzięki wykorzystaniu diagramu strzałkowego firma może nadzorować codzienną
realizację projektu. Jest w stanie przeprowadzić analizę, w sytuacji gdy np. zmieniłby
się czas oczekiwania na dostawę lub montaż instalacji trwałby dłużej. Należy wówczas
przeanalizować, jak zmieni się czas realizacji poszczególnych ścieżek, czy i gdzie należy
przyspieszyć, czy być może należy zmienić warunki kontraktu, gdzie np. zwiększyć liczebność grup montażowych, aby w ten sposób skrócić czas poszczególnych pozostałych
operacji, jeśli będzie to możliwe i nie wpłynie negatywnie na jakość procesu.
2.12.5
Zasady
1. Jeżeli żadne z zadań ze ścieżki krytycznej nie zostało opóźnione, wszystkie zadania ze
ścieżki krytycznej powinny być zrealizowane w terminie. Jeżeli nie ma zaplanowanych
rezerw czasowych w całym projekcie, projekt będzie opóźniony.
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2. Czas realizacji zadań mających możliwe rezerwy czasowe może zostać oceniony
przez realizujących te zadania, jeśli tylko nie opóźnią oni wykonania zadania o czas
przekraczający zaplanowany margines czasowy.
3. Kiedy zadania bez zaplanowanych możliwych rezerw są opóźnione lub przyspieszone,
czas i rezerwy dla wszystkich kolejnych prac powinny być skalkulowane ponownie.
4. Nie należy planować rezerw czasowych na wyrost.
5. W celu przyspieszenia wykonania projektu należy szukać sposobów uzyskania dodatkowych zasobów lub zmniejszenia zakresu działań znajdujących się wyłącznie
na ścieżce krytycznej. Przyspieszanie pozostałych działań nie przyniesie korzyści
w postaci wykonania projektu w zaplanowanym czasie. Jeśli to możliwe, należy przesuwać zasoby z mniej ważnych działań w kierunku tych, które znajdują się na ścieżce
krytycznej.
6. Należy szukać sposobów skrócenia czasu wykonania projektu – zastanowić się nad
zmianą kolejności działań na ścieżce krytycznej. Czasami możliwe jest także wykonywanie niektórych działań jednocześnie.
7. Do tworzenia diagramu strzałkowego powinna być zaangażowana grupa ludzi
o szerokiej wiedzy na temat zagadnienia.
8. W przypadku bardzo skomplikowanych projektów zasadne jest wykorzystanie wsparcia informatycznego.

2.13

Głosowanie wielokrotne (Multivoting)

2.13.1

Charakterystyka
Dzięki wielokrotnemu głosowaniu można zawęzić obszerną listę możliwości do mniejszego zbioru rozwiązań. Multivoting jest metodą preferowaną w przypadku prostego
głosowania, ponieważ umożliwia wyłonienie tych pozycji, które wymieniane są przez
wszystkich, choć nie na pierwszym miejscu.

2.13.2

Zastosowanie
1. W celu zawężenia listy elementów do tych kilku krytycznych, którymi trzeba się zająć
w pierwszej kolejności.
2. Po sesji burzy mózgów.
3. W celu wyłonienia problemów, którymi należy się zająć, powodów, którymi należy się
kierować oraz rozwiązań, które należy wdrożyć.
4. Gdy decyzję musi podjąć grupa ludzi – głosowanie wielokrotne sprawia, że każdy
członek grupy ma jednakowy wkład w podjętą decyzję.

2.13.3

Postępowanie
W ramach realizacji postępowania wielokrotnego głosowania wyróżnia się następujące etapy działań.
1. Przeprowadzić burzę mózgów na temat listy możliwych rozwiązań. Połączyć powtarzające się elementy. W celu weryfikacji dużej liczby pomysłów i wyeliminowania
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

elementów powtarzających się i pokrywających zastosować można diagram podobieństw.
Ponumerować wszystkie pozycje (lub przypisać im litery).
Zadecydować, ile głosów może oddać każdy z członków zespołu.
Liczba głosów powinna odpowiadać około jednej trzeciej liczby pozycji na liście.
Każdy uczestnik spotkania zapisuje numerki (lub litery) przyporządkowane elementom, na które chce oddać głos.
Przeliczyć oddane głosy. Gdy wymagana jest dyskrecja, należy zebrać kartki
i przygotować zestawienie. Jeśli nie, należy wywoływać poszczególne pozycje i prosić
uczestników o głosowanie przez podniesienie ręki.
Wyeliminować z listy pozycje, które otrzymały najmniejszą liczbę głosów. Czasami
różnica między kilkoma najpopularniejszymi i całą resztą mniej popularnych jest
oczywista. Jeśli jednak jest inaczej, należy posłużyć się regułą kciuka w celu wskazania pozycji do wyeliminowania, zależnie od wielkości grupy:
– pięciu lub mniej członków – usunąć pozycje bez głosu, z jednym lub dwoma głosami,
– sześciu do piętnastu członków – usunąć pozycje z trzema lub mniej głosami,
– powyżej piętnastu członków – usunąć pozycje z czterema lub mniej głosami.
Powtórzyć kroki 3 do 6 w stosunku do zredukowanej listy pozycji. Kontynuować aż
do wyłonienia konkretnego elementu – „faworyta”. Jeśli lista zredukowana zostanie
do zaledwie kilku pozycji bez wyraźnego faworyta, należy zaprzestać kolejnych głosowań i przedyskutować decyzję w zespole.

2.13.4
Przykład
Przykład 148
Zespół z Wydziału Wsparcia Technicznego musi stworzyć listę kluczowych klientów
do badania. Najpierw członkowie przeprowadzili burzę mózgów dla ustalenia możliwych
nazwisk. Ponieważ chcieli mieć reprezentację klientów zajmujących się produkcją, marketingiem i R&D, podzielili listę na trzy grupy. W każdej grupie zastosowali głosowanie
wielokrotne, aby ustalić czterech najważniejszych klientów do badania.
Zespół na liście ponumerował 15 nazwisk. Każdy członek miał 1/3 x 15 = 5 głosów
w pierwszej rundzie głosowania. Poniżej przedstawiono głosy każdego członka oraz listę
nazwisk związanych z produkcją (nazwiska fikcyjne, wszelkie podobieństwo do osób
prawdziwych jest przypadkowe):

48

Głosy Rhondy:

2

4

8

9

12

Głosy Terry’ego:

6

9

10

12

15

Głosy Peta:

2

4

6

9

14

Głosy Marthy:

8

10

11

12

15

Głosy Ala:

4

6

8

10

11

Przykład zaczerpnięty z N.R. Taque, op. cit., s. 196.
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Uzyskane wyniki głosowania zostały umieszczone w tabeli poniżej:
1.

Buddy Ellis

2.

Susan Legrand

3.

Barry Williams

4.

Lisa Galmon

5.

Steve Garland

6.

Albert Stevens

7.

Greg Burges

8.

Joan McPherson

III

9.

Donald Jordan

III

II

III

III

10. Sam Hayes

III

11. Mike Frost

II

12. Luke Domingez

III

13. Joe Modjeski
14. Paul Moneaux

I

15. Chad Rush

II

Grupa zawęziła listę do sześciu nazwisk, które zebrały po trzy głosy: Lisa, Albert,
Joan, Donald, Sam oraz Luke. Ponieważ ostatecznie potrzebowali czterech wyborów,
zdecydowali, że zamiast ponownie głosować, przedyskutują to.
Szybko osiągnęli porozumienie, że opinie na temat Lisy, Alberta i Sama są zgodne.
Istniała pewna rozbieżność opinii co do pozostałych trzech wyborów i jedynie Al miał
zdecydowany pogląd. Nalegał, że należy włączyć Joan ze względu na jej szczególne
zaangażowanie w projekty leżące w obszarze Ala. Ponieważ nikt inny nie miał tak zdecydowanej opinii, grupa zgodziła się na Joan jako czwarty wybór.
Przykład 2 – odmiana: głosowanie wielokrotne NGT lub głosowanie 3-2-1
Przykładowy zespół badawczy użył odmiany metody podstawowej, zwanej głosowaniem wielokrotnym NGT lub głosowaniem 3-2-1. Po wykonaniu czynności zawartych
w punkcie 1 i 2 podstawowej procedury należy przydzielić każdemu uczestnikowi określoną liczbę głosów do rozdysponowania.
Można użyć poniższej wskazówki:
Dla liczby elementów:
Głosuj na tyle wyborów:
do 10
2
10–15
3
15–25
4
20–35
6
powyżej 35
8
Dla zilustrowania tej metody przeprowadzono symulację głosowania nad problemem
z przykładu pierwszego. Tym razem każdemu uczestnikowi pozwolono na dokonanie
pięciu wyborów. Każdy członek daje 5 punktów pierwszemu wyborowi, 4 drugiemu itd.
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Głosy i spis wyglądałby w ten sposób:
Głosy Rhondy:

4

9

12

2

8

Głosy Terry’ego:

6

10

12

9

15

Głosy Peta:

2

9

14

4

6

10

8

15

12

11

8

6

11

10

4

Głosy Marthy:
Głosy Ala:

Należy pamiętać, że jeśli wymagana jest tajność, trzeba zebrać kartki. Jeśli nie, obchodzi się pomieszczenie i pyta każdego członka, ile punktów dał każdemu wyborowi.
Łatwiejsze od zapisywania jest stawianie znaczków przy każdym wyborze.
Zatem zespół roboczy zebrał głosy i policzył przydzielone punkty:
1.

Buddy Ellis

2.

Susan Legrand

3.

Barry Williams

4.

Lisa Galmon

5.

Steve Garland

6.

Albert Stevens

7.

Greg Burges

8.
9.

2 pkt

5 pkt

5 pkt

2 pkt

1 pkt

5 pkt

1 pkt

4 pkt

Joan McPherson

1 pkt

4 pkt

5 pkt

Donald Jordan

4 pkt

2 pkt

4 pkt

10. Sam Hayes

4 pkt

5 pkt

2 pkt

11. Mike Frost

1 pkt

3 pkt

12. Luke Domingez

3 pkt

3 pkt

2 pkt

13. Joe Modjeski
14. Paul Moneaux

3 pkt

15. Chad Rush

1 pkt

3 pkt

Istnieje odseparowanie siedmiu najważniejszych wyborów: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Jest
to ten sam układ, co wcześniej, plus wybór nr 2. Numer 2 stoi najniżej z siódemki, ale
z siedmioma głosami wyraźnie należy do grupy najważniejszych wyborów. Następny
najniższy wybór ma tylko trzy głosy. Grupa może przystąpić do dyskusji nad tymi wyborami i osiągnąć porozumienie lub głosować ponownie.
Przykład 3 – odmiana: głosowanie ważone
Kolejną odmianą metody wielokrotnego głosowania jest metoda głosowania ważonego. Punkty 1, 2 i 3 podstawowej procedury pozostają bez zmian.
Następnie każdy z uczestników otrzymuje liczbę punktów do rozdysponowania wśród
elementów równą liczbie tych elementów lub półtora razy większą. Każdy z uczestników
według własnego uznania przydziela punkty wybranym elementom. Może zdecydować
się na przydzielenie wszystkich punktów jednemu elementowi lub odpowiednio je rozdysponować.
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Problem
Zespół roboczy wdrażający system zarządzania jakością w pewnym przedsiębiorstwie
z województwa lubuskiego zajmującego się produkcją układów elektronicznych napotkał
poważne problemy podczas realizacji tego etapu. Za pomocą metody techniki grupy nominalnej postanowiono określić przyczyny tego stanu rzeczy.
Problem był dobrze znany członkom zespołu, dlatego zabrali się oni od razu do pracy,
czego efektem była szybko sporządzona lista przyczyn problemów:
1) brak zaangażowania najwyższego kierownictwa,
2) opór załogi,
3) brak odpowiedniego przeszkolenia personelu,
4) zła organizacja pracy przy wdrażaniu SZJ,
5) pośpiech przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością,
6) zbyt skomplikowana dokumentacja systemowa,
7) specyfika firmy,
8) brak komunikacji między członkami zespołu wdrożeniowego,
9) rozległa struktura organizacyjna firmy.
Po prezentacji stworzonych pomysłów dokonano ich oceny. Każdy członek zespołu
przydzielił punkty od 1 do 9 każdemu z elementów (najważniejszy element otrzymuje 9,
a najmniej ważny – 1), a wyniki zebrano w tabeli.

Tabela 16. Głosowanie ważone
Pan
Janusz

Pani
Justyna

Pan
Dawid

Pani
Alina

Pan
Jacek

Suma

Waga
przyczyny

Brak zaangażowania
najwyższego
kierownictwa

7

8

5

9

6

35

2

Opór załogi

8

6

8

6

5

33

3

Brak odpowiedniego
przeszkolenia
personelu

5

5

9

7

4

31

4

Zła organizacja pracy
przy wdrażaniu

6

4

6

4

1

21

5

Pośpiech przy
wdrażaniu systemu

4

7

2

3

2

18

7

Zbyt skomplikowana
dokumentacja
systemowa

9

9

7

8

9

42

1

Specyfika firmy

1

2

3

2

3

11

9

Brak komunikacji
pomiędzy członkami
zespołu wdrożeniowego

2

1

4

1

8

16

8

Rozległa struktura
organizacyjna firmy

3

3

1

5

7

19

6

Źródło: Opracowanie własne.
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Po przedstawieniu uzyskanych wyników przeprowadzono dyskusję. Efektem dyskusji
była decyzja o „odchudzeniu” dokumentów systemowych oraz o ponownym przeprowadzeniu szkoleń z zakresu SZJ zarówno dla najwyższego kierownictwa, jak i dla pracowników szczebla podstawowego i średniego.
2.13.5
Zasady
1. Oceniający musi być neutralny, nie może wykazywać uprzedzenia do któregokolwiek
z elementów poddawanych głosowaniu.
2. Proces głosowania wielokrotnego daje każdemu członkowi zespołu taką samą władzę.
3. Nie jest wymagane żadne szczególne wyposażenie – wystarczy tablica (lub flipchart)
i marker.
4. Zastosowanie tej metody nie gwarantuje jednak osiągnięcia konsensusu. Konsensusem nie jest podporządkowanie się woli większości. Wszyscy muszą być przekonani
o sposobie dalszego postępowania49. Tylko wtedy wybrany punkt widzenia będzie
miał szansę na realizację.
5. Po zakończeniu głosowania niezbędna jest dyskusja, która pokaże, czy grupa jest
jednomyślna. Pozwoli ona także odpowiedzieć na pytania: Czy wyniki są zaskakujące? Czy są jakieś sprzeciwy? Czy grupa chce przedyskutować argumenty za i przeciw
czołowym wyborom i głosować ponownie?
6. Proces głosowania powinien być poprzedzony sesją burzy mózgów oraz klasyfikacją
i dyskusją nad listą kryteriów ważnych dla bieżącej decyzji.
7. Mimo że jest to bardzo skuteczna metoda, nie powinna ona zastąpić poprawnego
zbierania danych i ich rzetelnej analizy z wykorzystaniem innych narzędzi i technik.

2.14

Hoshin Kanri

Charakterystyka
2.14.1
Metoda Hoshin Kanri służy do planowania, wprowadzania i oceny zarządzania zmianami. Metoda ta umożliwia formułowanie i osiąganie najistotniejszych celów przedsiębiorstwa przy zapewnieniu ich spójności i zbieżności działań różnych osób i komórek
organizacyjnych50. Metoda Hoshin stworzona została już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, lecz dopiero teraz zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością wśród
kadry zarządzającej.
Metoda została opracowana przez japońską firmę Bridgestone Tire Company, która
w 1968 roku otrzymała prestiżową nagrodą Deminga. Hoshin Kanri opiera się na skutecznym wykorzystaniu cyklu PDCA, w którym wszyscy pracownicy firmy wykazują pełne
zaangażowanie. Zastosowanie tej metody umożliwia tworzenie realistycznych planów,
gdyż angażowani są pracownicy firmy. Ogólna polityka firmy, tworzona przez najwyższe
kierownictwo, zostaje przełożona na zbiór spójnych, konsekwentnych, zrozumiałych
i osiągalnych polityk oraz działań, które mogą zostać zastosowane we wszystkich pozio49
50

S. Smith, Techniki pokonywania problemów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, s. 78.
S. Shiba, Le Management par Peerce, Methode HOSHIN, INSEP Editions, Paris 1995, s. 10.
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mach i funkcjach przedsiębiorstwa. Kiedy te wszystkie plany zostaną wdrożone, spełniona zostanie również wizja najwyższego kierownictwa.
2.14.2

Zastosowanie
Służy rozwijaniu biznesu poprzez doskonalenie zarządzania.
Do planowania osiągnięć.
Służy motywowaniu pracowników do włączania się w proces zmian.
Ułatwia zrozumienie celów strategicznych przez całą społeczność przedsiębiorstwa
i wytworzenie się w niej tego, co można określić mianem świadomości strategicznej,
czyli wspólnej wizji przyszłości51.
4. Wspiera tworzenie krótko- i długofalowych planów.
1.
2.
3.
4.

2.14.3
1.

2.

3.

4.
5.
6.

51

Postępowanie
Najwyższe kierownictwo musi ustanowić ogólną wizję i politykę całej firmy oraz
roczne plany. Ogólna polityka firmy opracowywana jest między innymi na podstawie wyników z poprzedniego okresu, doświadczeń, wyników auditów wewnętrznych,
a także prognoz zawartych w średnio- i długookresowych planach rozwoju.
Opracowana przez najwyższe kierownictwo polityka zostaje przekazana na niższe
szczeble zarządzania w celu zapoznania się i wypracowania własnej opinii.
Proces ten nazywany jest „przerzucaniem piłki”. „Piłka”, czyli polityka przedsiębiorstwa, przekazywana jest z działu do działu w celu jej przedyskutowania.
Podczas procesu „przerzucania piłki” ogólna polityka firmy przekładana jest na cele
i polityki szczegółowe.
Podczas dyskusji polityka firmy opracowana przez najwyższe kierownictwo może ulec
modyfikacji. Kierownicy poszczególnych działów wraz z pracownikami ustalają cele
i zadania do zrealizowania. Opracowują także poszczególne działania i metody (mierniki) oceny realizacji tych działań. Środki ustalone na danym szczeblu stają się celami
na szczeblu niższym.
Polityka przedsiębiorstwa przekazywana jest na coraz niższe szczeble zarządzania
i poddawana dyskusji w celu opracowywania coraz bardziej szczegółowych zadań.
Należy pamiętać, że „przerzucanie piłki” odbywa się również w płaszczyźnie poziomej
struktury organizacyjnej firmy.
Wszelkie ustalenia, zmiany i sugestie odnośnie do polityki opracowane na niższych
szczeblach przekazane zostają najwyższemu kierownictwu.
Na podstawie zmian opracowywana jest ostateczna wersja polityki, uwzględniająca
opinie wszystkich komórek organizacyjnych firmy.

Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 34.
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Przykład

2.14.4

Rysunek 23. Przykład zastosowania planowania Hoshin Kanri
HOSHIN PLAN 2007
Lp.

Realizacja

Odpowiedzialny

Cel

1

0%

Zdobycie i utrzymanie lojalności
klienta

Cel

2

0%

Trwały i stały wzrost obrotów

Cel

3

0%

Szybkość i elastyczność działania

Cel

4

0%

Ścisła kontrola kosztów, zarządzanie
gotówką

Cel

5

13%

Stymulowanie innowacyjności,
twórczej postawy
i przedsiębiorczości. Przepływ
wiedzy i umiejętności w firmie

R = 100%
70% < R < 100%
0% < R < 70%

Poziom

Lp.

Realizacja

Zadanie

5

13%

Stymulowanie
innowacyjności,
twórczej postawy
i przedsiębiorczości.
Przepływ wiedzy
i umiejętności
w firmie

5.1

20%

Zapewnienie
odpowiednich
zasobów ludzkich

5.1.1

8%

Szczegóły
wdrożenia

5.1.1.1

20%

Przegląd zasobów

Szczegóły
wdrożenia

5.1.1.2

5%

Ocena potencjału
kluczowych
pracowników

Szczegóły
wdrożenia

5.1.1.3

0%

Plany szkoleń
i coachingu (sukcesja)

Cel

Strategie

Strategia
szczegółowa
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Rezultat

Start
tydzień

Koniec
tydzień

Odpowiedzialny
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Strategia
szczegółowa

5.1.2

3%

Szczegóły
wdrożenia

5.1.2.1

Szczegóły
wdrożenia

5.1.2.2

0%

5.1.3

50%

Szczegóły
wdrożenia

5.1.3.1

0%

Szczegóły
wdrożenia

5.1.3.2

100%

Strategie

5,2

3%

Skuteczna
motywacja

5.2.1

5%

Przegląd systemu
wynagradzania

Szczegóły
wdrożenia

5.2.1.1

0%

Zasady przyznawania
premii indywidualnej

Szczegóły
wdrożenia

5.2.1.2

0%

Wartościowanie
stanowisk

Szczegóły
wdrożenia

5.2.1.3

15%

Przegląd zasad
wynagradzania
za wyniki pracy
zespołowej
i wnioski
usprawniające

5.2.2

0%

Przeprowadzenie
badania motywacji
pracowników

Szczegóły
wdrożenia

5.2.2.1

0%

Opracowanie ankiety

Szczegóły
wdrożenia

5.2.2.2

0%

Przeprowadzenie
badania

Szczegóły
wdrożenia

5.2.2.3

0%

Opracowanie i analiza
wyników

Szczegóły
wdrożenia

5.2.2.4

0%

Przygotowanie
i wdrożenie planu
działań korygujących

Strategia
szczegółowa

Strategia
szczegółowa

Strategia
szczegółowa

5%

Budowanie
kompetencji wśród
pracowników
Wdrożenie matrycy
kompetencji
Wykorzystanie
interaktywnych
szkoleń do budowania
kompetencji

Usprawnienie
procesu rekrutacji
Profile kandydatów
Szkolenie z rekrutacji
dla Szefów i Liderów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów przedsiębiorstwa produkującego wiązki elektryczne.
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Zasady
2.14.5
1. Proces „przerzucania piłki” może trwać długo, jednak efektem jest dogłębne zrozumienie polityki firmy przez pracowników. Ponadto pracownicy będą świadomi celów,
jakie mają osiągnąć i zadań, które muszą wykonać.
2. Na powodzenie we wdrożeniu metody Hoshin Kanri niewątpliwie ma wpływ czynnik
kulturowy.
3. Metoda planowania oparta na Hoshin Kanri umożliwia planowanie działań bez niepotrzebnych konfliktów i przetargów między poszczególnymi działami i funkcjami
firmy.

2.15

Kształtowanie misji (Mission statement wordsmithing)

Charakterystyka
2.15.1
Kształtowanie misji jest metodą pisania deklaracji, która zawiera pomysły wszystkich
członków zespołu. W bardzo krótkim czasie zostają ujawnione najważniejsze koncepcje.
Poprzez udział wszystkich członków zespołu można osiągnąć zaskakujące rezultaty.
2.15.2
Zastosowanie
1. Podczas formułowania deklaracji (misji).
2. Podczas pisania jakiejkolwiek zwięzłej deklaracji, która reprezentować ma jednomyślność zespołu.
Postępowanie
2.15.3
Należy przygotować niezbędne materiały: arkusz papieru i marker dla każdej osoby,
taśmę maskującą.
1. Przeprowadzić burzę mózgów na temat zagadnienia przydzielonego grupie.
2. Opcjonalnie: dla misji albo deklarowanych celów należy przedyskutować i zadecydować, w którym miejscu układu celów powinna znaleźć się opracowywana deklaracja.
3. Każdy członek zespołu indywidualnie przygotowuje projekt deklaracji. Każdy
z uczestników otrzymuje arkusz papieru i marker, aby zapisać swoje propozycje dużymi literami i powiesić na ścianie.
4. Kiedy wszystkie propozycje wiszą już na ścianach, każdy uczestnik zapoznaje
się z nimi, chodząc po sali. Członkowie zespołu mają za zadanie podkreślić słowa
i stwierdzenia, które ich zdaniem powinny być zawarte w ostatecznej wersji deklaracji. Nawet jeśli dana fraza została już wskazana przez kogoś innego, należy podkreślić ją powtórnie. Jest to niejako proces głosowania. Słowa należy podkreślić również
na własnym arkuszu.
5. Należy znaleźć i przedyskutować słowa oraz wyrażenia najczęściej podkreślone. Ważne jest również omówienie najrzadszych wyborów (pojedynczych podkreśleń). Ma
to na celu osiągnięcie zgodności co do najważniejszych idei, jakie mają znaleźć się
w wersji ostatecznej.
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6. Na tym etapie istnieją dwie możliwości działania:
– w niektórych przypadkach możliwe jest zapisanie kluczowych słów i wyrażeń na
czystym arkuszu papieru i poprzez łączenie poszczególnych elementów stworzenie
deklaracji,
– kiedy powyższe wydaje się niemożliwe, kilku ochotników układa najbardziej
popularne słowa i zwroty w szkic deklaracji przed następnym zebraniem.
Ochotnicy ci korzystają ze wszystkich zapisanych przez uczestników arkuszy
i postępują zgodnie z punktami 1, 2 i 5.
7. Ochotnicy prezentują przygotowany szkic całemu zespołowi w celu zebrania uwag
i potwierdzenia jego słuszności. Czy opracowana deklaracja odzwierciedla jej zrozumienie przez zespół? Należy sprawdzić, w którym miejscu zestawienia ogólnych
celów znajduje się opracowana deklaracja. Czy miejsce to jest jasno i trafnie określone?
8. Zespół zatwierdza wprowadzone do szkicu zmiany i kończy pracę.
2.15.4

Przykład52
Na Wydziale Inżynierii wyznaczono zespół odpowiedzialny za opracowanie deklaracji
misji całego wydziału. W wyniku burzy mózgów otrzymano następującą listę pomysłów:

Tabela 17. Lista pomysłów
łatwość obsługi

projektowanie

elastyczność

budowanie/konstrukcja

bezpieczeństwo

planowanie

odpowiedzialność środowiskowa

zgodnie z budżetem

działania klient – wytwórca

niski koszt

łatwy w utrzymaniu

zgodnie z planem

klienci – utrzymanie

lepiej niż outsourcing

społeczność

szybko – tak szybko, jak to możliwe

nadzorowanie wykonawców

najlepsze rozwiązania inżynierii

utrzymywanie standardów

najnowsza technologia
potrzeby

Źródło: Opracowanie własne.

Wszyscy członkowie zespołu zgodzili się, że ostateczne opracowanie można umieścić
na lewym krańcu kontinuum (układu) celów, ponieważ deklaracja powinna odnosić się
do wszystkich aspektów działalności wydziału.

52

Przykład zaczerpnięty z N.R. Taque, op. cit., s. 194.
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Następnie każdy z uczestników spotkania przygotował arkusz papieru z własnymi
propozycjami. Po zawieszeniu wszystkich arkuszy na ścianach przystąpiono do podkreślania najtrafniejszych wyrazów i zwrotów. Poniżej przedstawiono wyniki pracy zespołu
na tym etapie (po 12 minutach):
Misją Wydziału Inżynierii jest projektowanie i konstruowanie nowych maszyn
fabrycznych oraz ich rozbudowa po najniższych kosztach całkowitych i w najlepszym czasie.
Wydział Inżynierii służy jednostkom biznesowym i Wydziałowi Produkcji poprzez
projektowanie i budowanie urządzeń mających na celu zaspokojenie potrzeb
tych klientów.
Aby zapewnić, że istnieją urządzenia wytwarzające produkty dla naszych klientów oraz że urządzenia te są zbudowane i funkcjonują najsprawniej i najefektywniej jak jest to możliwe.
Rolą Wydziału Inżynierii jest tworzenie bezpiecznych, odpowiedzialnych środowiskowo, łatwych w użyciu i utrzymaniu urządzeń według najlepszej dostępnej
praktyki.
Wykonywać najlepszą możliwą pracę w budowaniu najlepszych możliwych urządzeń produkcyjnych.
Kilku ochotników zebrało wszystkie arkusze i w ciągu kolejnego tygodnia opracowało
poniższą deklarację, która została przyjęta przez cały zespół i cały wydział:
Wydział Inżynierii służy jednostkom biznesowym, Wydziałowi Produkcji i naszym
klientom poprzez najlepsze projektowanie i konstruowanie bezpiecznych, odpowiedzialnych środowiskowo, łatwych w użyciu i utrzymaniu urządzeń – lepiej,
szybciej i po niższych kosztach niż ktokolwiek inny.
2.15.5
Zasady
1. Przeprowadzenie pierwszych pięciu kroków trwa zwykle 30 do 40 minut.
2. Im więcej czasu poświęci się na dyskusję w punktach 1 i 2, tym mniej potrzeba go w
piątym etapie. W większości przypadków najlepiej dogłębnie przedyskutować pomysły przed próbą formułowania propozycji.
3. Jeżeli dany temat został już wcześniej przedyskutowany, można skrócić lub nawet ominąć punkt 1 i 2. Wystarczy zapisać początkowe pomysły na arkuszu
i przedyskutować je dokładniej w piątym etapie.

2.16

Lista kontrolna deklaracji (misji) (Mission Statement
Checklist)

2.16.1
Charakterystyka
Deklaracja (misja) przedsiębiorstwa to ogół zasad, etyk, sposobów postępowania
oraz celów, jakie chce ono osiągnąć. Z reguły formułowana jest przez najwyższe kierownictwo, ale musi być napisana we właściwy sposób, tak aby była zrozumiana przez
wszystkich pracowników oraz zainteresowane strony. Pomocnym narzędziem okazuje się
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w tym przypadku lista kontrolna (deklaracji) misji, która ma zapewnić, że deklaracja jest
napisana właściwie i cały zespół rozumie, co i w jaki sposób powinno zostać osiągnięte.
2.16.2

Zastosowanie
1. Podczas pierwszego i drugiego spotkania nowego zespołu.
2. Kiedy zespół ma do czynienia z nową bądź zmodyfikowaną misją.

2.16.3

Postępowanie
Należy przedyskutować poniższe pytania:
1. Czy jest jasne, czego kierownictwo od nas oczekuje?
2. Czy nasz projekt obejmuje tylko cześć większego procesu? Jeśli tak, to w którym
miejscu większego procesu należy go umiejscowić? Gdzie nasz udział w tym procesie
rozpoczyna się i gdzie kończy?
3. Czy jasno wytyczone są granice projektu? Co znajdzie się poza granicami naszych
wpływów i decyzyjności?
4. Czy nasze cele są realne?
5. Czy nasz projekt jest możliwy do zrealizowania? Czy misja jest dopasowana do naszej znajomości procesu lub systemu?
6. Jakie zasoby wewnątrz i na zewnątrz wydziału będą nam potrzebne?
7. Czy mamy odpowiednich ludzi w zespole, aby osiągnąć/wypełnić naszą misję?
8. Udział jakich osób spoza grupy będzie niezbędny w osiągnięciu celu?
9. Kto będzie wspierał nasze działania? Kto będzie przeciwny? Kto pozostanie obojętny?
Jak możemy dotrzeć do tych ludzi?
10. Jak rozpoznamy przeciwników? Jaką mamy pewność, że wszyscy przeciwnicy zostaną ujawnieni?
11. Czy jest jasne, w którym miejscu całościowego planu doskonalenia w organizacji
powinniśmy umiejscowić nasz projekt?
12. Jak rozpoznamy, czy odnieśliśmy sukces? W jaki sposób dokonają tej oceny inni?

2.16.4

Przykład
Przy definiowaniu misji, polityki jakości, polityki środowiskowej lub innej deklaracji
ważne jest, aby na początku tego procesu przemyśleć cele, jakie chcemy osiągnąć,
i określić ewentualne wymagania.
W przypadku przystąpienia do opracowania polityki jakości zasadne jest wcześniejsze opracowanie listy pytań. Po opracowaniu treści dokumentu należy przystąpić do
weryfikacji skuteczności realizacji zadania.
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Tabela 18. Checklista dla Polityki Jakości
1.

Czy PJ jest specyficzna dla mojej organizacji?

2.

Czy PJ wskazuje na zapewnienie zgodności
z wymogami ISO 9001, wymaganiami prawnymi,
wymaganiami klientów?

3.

Czy treść PJ jest przygotowana prostym językiem?

4.

Czy PJ została podpisana przez zarząd?

5.

Czy przemyśleliśmy sposób propagowania PJ?

6.

Czy PJ zawiera ramy dla realizacji celów?

7.

Czy PJ nawiązuje do misji organizacji?

8.

Czy PJ przywołuje zobowiązania z Polityki Jakości
naszej organizacji „matki”?

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
2.16.5
Można dokonać podziału zespołu na mniejsze grupy, każdej z nich przypisać inne pytania do przedyskutowania, a następnie omówić wszystkie rezultaty wspólnie w zespole.
Pierwsze trzy pytania powinny być rozważane przez wszystkich uczestników.

2.17

ABCD – Suzuki (ABCD Method)

2.17.1
Charakterystyka
Metoda ABCD, zwana również metodą Suzuki (od nazwiska jej twórcy), jest bardzo
prostą i powszechnie stosowaną (szczególnie w pracach japońskich kół jakości) metodą,
dzięki której można określić ważność i rangę poszczególnych przyczyn.
Podstawowym założeniem tej metody jest aktywny udział starannie dobranego zespołu pracowników. Członkowie zespołu powinni być specjalistami w swojej dziedzinie
i znać z doświadczenia analizowany problem. Ponadto powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie stosowania narzędzi i technik zarządzania jakością oraz umotywowani do pracy.
Metoda ABCD z powodzeniem może być stosowana we wszystkich przedsiębiorstwach, bez względu na profil działalności czy wielkość firmy.
2.17.2
Zastosowanie
1. Kiedy nie wiadomo, które przyczyny z szerszego zbioru mają większy, które mniejszy,
a nawet minimalny wpływ na analizowany problem.
2. Umożliwia zawężenie pola działań dzięki możliwości ustalenia najważniejszych przyczyn wpływających na analizowane zagadnienie.
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2.17.3

Postępowanie
Po zdefiniowaniu problemu oraz zebraniu grupy roboczej procedura postępowania
zawiera się w czterech etapach53.
1. Uporządkowanie przyczyn wpływających na analizowane przez zespół zagadnienie.
Każdej ze zidentyfikowanych przyczyn należy przypisać cyfrę lub literę (w dowolnej
kolejności).
Uporządkowane przyczyny zostają umieszczone w tabeli:

Tabela 19. Przyczyny wywołujące problem
Przyczyna
Symbol

Nazwa

Ranga (znaczenie) przyczyny
1

2

3

4

5

6

7

8

Uwagi
9

10

Źródło: J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE
w Poznaniu, Poznań 2006, s. 289.

2. Wypełniona w ten sposób tabelka przekazana zostaje wszystkim członkom zespołu
roboczego. Ich zadaniem jest przypisanie każdej przyczynie odpowiedniego znaczenia (rangi). Wykorzystuje się do tego celu skalę dziesięciostopniową, pamiętając
o zasadzie:
– im większy wpływ danego czynnika na analizowany problem, tym mniejszą wartość ze skali ocen jej przyporządkowujemy,
– im mniejszy wpływ danego czynnika na analizowany problem, tym większą wartość ze skali ocen należy jej przyporządkować.
Podstawowym założeniem jest przeprowadzenie tej oceny indywidualnie przez każdego z członków zespołu roboczego, na bazie najlepszej wiedzy o danym zagadnieniu.
Możliwy jest również inny tok postępowania, gdy oceniający wybierają dziesięć przyczyn mających według nich największy wpływ na dane zagadnienie. Następnie są one
hierarchizowane w skali od 1–10 punktów i poddawane dalszej analizie. Ze względu
na możliwość pominięcia niektórych przyczyn w dalszych etapach analizy sposób ten
jest rzadko wykorzystywany i nie zostanie opisany w niniejszej pracy.
3. Następnym etapem jest sporządzenie oraz wypełnienie zbiorczej tabeli ocen.
Etap ten może być już realizowany przez cały zespół. Wypełnione indywidualnie tabele ocen zostają zebrane, a informacje w nich zawarte należy przenieść do tabeli
zbiorczej.

53

Por. J. Łańcucki (red.), op. cit., s. 288–292.
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Nazwa

1

2

3

4

5

6

7

Ranga (znaczenie) przyczyny
8

9

10

Skorygowana
suma
znaczeń

Liczba
odpowiedzi
nieskreślonych
Wskaźnik
rangi

Przestarzała
technologia

Brak odpowiedniego
wyszkolenia
pracowników

Surowce
niskiej
jakości

b

c

d

5

1

2

2

5

2

3

3

3

3

3

2

2

2

4

2

4

5

1

1

6

7

Ranga (znaczenie) przyczyny
8

9

10

29

14

34

21

Skorygowana
suma
znaczeń

8

8

8

8

Liczba
odpowiedzi
nieskreślonych

3,625

1,750

4,250

2,625

Wskaźnik
rangi

Źródło: J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 291.

Awarie
maszyn

Nazwa

a

Symbol

Przyczyna

Tabela 21. Zbiorcza tabela ocen dla przyczyn powstawania dużej liczby wyrobów niezgodnych w produkcji

Źródło: J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 290.

Symbol

Przyczyna

Tabela 20. Zbiorcza tabela ocen

3

1

4

2

Ranga

Ranga

Kolejnym krokiem jest odrzucenie skrajnych odpowiedzi oraz obliczenie dla każdej
przyczyny, znajdującej się w tabeli, skorygowanej sumy znaczeń. Skorygowana suma
znaczeń jest to suma iloczynów liczby przyznanych znaczeń i rangi przyczyny.
Następnie należy obliczyć wskaźnik rangi dla każdej z przyczyny. Dokonuje się tego
poprzez podzielenie wartości zawartej w kolumnie „skorygowana suma znaczeń”
przez daną zawartą w kolumnie „ilość odpowiedzi nieskreślonych”.
4. Ostatnim etapem analizy jest uszeregowanie wskaźników rangi od wartości najmniejszej do największej.
Takie uszeregowanie umożliwia zespołowi roboczemu przyjrzenie się, które ze zidentyfikowanych przyczyn mają największy wpływ na dane zagadnienie, które średni,
a które znikomy.
2.17.4

Przykład
Metoda ABCD została wykorzystana do zidentyfikowania i uporządkowania przyczyn
powstawania dużej liczby wyrobów niezgodnych w procesie produkcji. Efektem pracy
dziesięcioosobowego zespołu jest zbiorcza tabela ocen (tabela 21).
W analizowanym przykładzie najważniejszym czynnikiem wpływającym na liczbę powstających wyrobów niezgodnych jest brak odpowiedniego wyszkolenia pracowników.
Tym czynnikiem przedsiębiorstwo powinno zająć się w pierwszej kolejności.

2.17.5

Zasady
1. Do określania zbioru przyczyn wpływających na dane zagadnienie należy posługiwać
się innymi metodami zarządzania jakością, np. burzą mózgów.
2. Przy realizacji tej metody powinien uczestniczyć zespół pracowników.

2.18
2.18.1

SMART (SMART Method)
Charakterystyka
W 1954 roku Peter Drucker jako pierwszy przedstawił koncepcję zarządzania przez
cele (ang. Management by Objectives)54. Obecnie nikogo nie trzeba przekonywać, że
jest to strategia kierowania ludźmi w organizacjach, która ukierunkowuje działania
i wysiłki pracowników na realizację strategicznych celów organizacji. Zarządzanie przez
cele jest w istocie metodą planowania i organizowania pracy, polegającą na wspólnym
formułowaniu celów i wynikających z nich zadań przez menedżerów wszystkich szczebli
hierarchicznych zarządzania przedsiębiorstwem oraz tych menedżerów z podwładnymi.
Dla współczesnych menedżerów jasne jest, że każdy pracownik poprzez swoją efektywność (innymi słowy: realizację celów) podnosi efektywność całej organizacji.
Jednym z najważniejszych elementów zarządzania przez cele jest umiejętność określania tych celów. Generalizując, sukcesy organizacji lub ich brak zależą przede wszystkim od umiejętnego postawienia celu.

54

P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Business sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 173–194.
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Ustalane cele powinny być „SMART”:
Specific – konkretne, jasno określone;
Measurable – mierzalne, posiadające miary;
Ambitious – ambitne, stanowiące wyzwanie;
Realistic – realistyczne, osiągalne;
Time-bound – określone w czasie, posiadające ostateczny termin realizacji.

Specific – Konkretne – należy wyznaczać konkretne, jasno sprecyzowane cele. Mgliste, zawiłe, niezrozumiale cele nie mogą być wytycznymi racjonalnego działania i podstawą oceny pracy innych. Cel specyficzny to taki, który jest zdefiniowany, precyzyjnie
nazwany, zrozumiały dla każdego. Zdefiniowana jest także metoda pomiaru.
Measurable – Mierzalne – należy wyznaczyć miarę oceny stopnia realizacji celu.
Najlepiej, gdy można ująć cel w formie liczb, jednak nie zawsze jest to możliwe. Konieczne jest wówczas znalezienie jak najbardziej jednoznacznych kryteriów jakościowych.
Ambitious – Ambitne, stanowiące wyzwanie – określając cel, trzeba pamiętać, że
jego osiągnięcie ma coś zmienić, znacząco zmienić. Dlatego za każdym razem formułując
cel i jego miarę, zastanów się, czy jest on na tyle ambitny, że wyzwoli wolę i determinację
w jego osiągnięciu. Cel ambitny to cel, który ma odniesienie do bieżących wyników.
Realistic – Realistyczne, osiągalne – wyznaczony cel powinien odnosić się do interesów organizacji i musi być umieszczony we właściwym miejscu w hierarchii priorytetów
przedsiębiorstwa. Wtedy ma on sens i spełniać może właściwie zadania.
Przy określaniu celu należy zadać sobie pytanie, czy będziemy w stanie osiągnąć go
na danym poziomie z takimi zasobami, które mamy lub potencjalnie możemy mieć?
Wiele celów jest osiągalnych. Natomiast podczas ich realizacji mogą pojawić się bariery
opóźniające osiągnięcie celu na ustalonym poziomie. Biorąc to pod uwagę, trzeba również spojrzeć realnie na kwestię czasu, w jakim dane cele mogą być osiągnięte.
Time-bound – Określone w czasie – przy formułowaniu celu nie może zabraknąć
ostatecznego terminu osiągnięcia danego celu. Drugim aspektem związanym z czasem
jest – przy ustalonym terminie – możliwość priorytetyzowania celów; dzięki temu łatwiej podjąć decyzję, który cel należy realizować najpierw ze względu na termin. Trzecia
kwestia to powszechnie znany fakt, że „rzeczy bez terminu realizacji się nie zdarzają”.
Czwartą, prawdopodobnie najważniejszą przyczyną umiejscowienia celu w czasie jest
fakt, że bez tego elementu nie można określić, czy cel został już osiągnięty czy nie.
2.18.2
Zastosowanie
Metodę SMART wykorzystuje się do określania celów w sposób bardzo precyzyjny
– celów, które możemy zmierzyć konkretnymi wartościami liczbowymi. SMART to cel
mierzalny.
Pomocne przy określaniu celów tą metodą są następujące pytania:
1) co dokładnie chcemy osiągnąć?
2) w jaki sposób możemy określić cel ilościowo?
3) w jakim terminie chcemy cel osiągnąć?
4) czy cel jest pozytywny, pożądany, zachęcający do działania?

Metody kreowania pomysłów i planowania

125

Zatem nie zawsze stosujemy metodę SMART. Jeśli nie ma przesłanek do odpowiedzi
na postawione pytania, określa się cel w sposób ogólny. Również w tym przypadku należy spełnić warunki specyficznego, dokładnego nazwania, realności zadania oraz określić
cel w czasie.
2.18.3
1.

2.
3.
4.
5.
2.18.4

Postępowanie
Można określić pięć kroków procesu formułowania celu według techniki SMART.
Rozpocząć należy od stwierdzenia pożądanej zmiany. Należy użyć czasownika określającego działanie (najlepiej bezokolicznika) oraz innych słów dookoła niego, definiując zamierzenie, np.: „Zarabiać więcej”.
Następnie celowi należy nadać miarę, np. „o 20% w stosunku do roku 2006”.
Określić ostateczny termin realizacji, np. „do końca roku 2007”.
Należy przeanalizować, czy tak postawiony cel będzie możliwy do zrealizowania i czy
będzie on stanowić wyzwanie.
Na koniec trzeba nanieść konieczne poprawki.

Przykład
Cel powinien być konkretny, nie należy operować ogólnikami. Stwierdzenie „Chcielibyśmy więcej produkować” nie jest celem, bo dotyczy jedynie chęci, a nie decyzji
o podjęciu konkretnych działań. Należałoby tutaj użyć sformułowania stanowczego
i zdecydowanego: „Zwiększyć produkcję”.
Cel musi być mierzalny i mieć określone miary. Stwierdzenie „Chcielibyśmy więcej
produkować” nie spełnia warunku mierzalności. Faktycznym celem będzie bowiem:
„Zwiększyć produkcję o 10% w stosunku do roku poprzedniego”. Takie stwierdzenie
wyznacza poprzeczkę, do której osiągnięcia należy dążyć.
Cel powinien być ambitny, dlatego należy się zastanowić, czy 10% to wyzwanie, czy
stan łatwy do osiągnięcia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie można ustawiać sobie
poprzeczki zbyt wysoko, ponieważ cel powinien być również realny do osiągnięcia. Należy to powiązać przede wszystkim z czasem, ponieważ to, czy 10-procentowy wzrost
produkcji będzie wyzwaniem, czy nie, zależy też od tego, ile czasu przeznaczymy na
realizację tego celu.
Aby ułatwić sobie formułowanie i monitorowanie realizacji celów, warto stworzyć tabelę celów, w której oprócz sformułowania celu określić można jego mierzalność, termin
realizacji i osobę odpowiedzialną oraz zdefiniować zadania przewidziane dla realizacji
celu.
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Tabela 22. Zestawienie celów
Lp.
1.

Cel
szczegółowy
Zwiększenie
produkcji
mleka o 10%
w stosunku do
roku ubiegłego

Mierzalność
Wielkość
produkcji
w litrach
w danym
miesiącu/
/Wielkość
produkcji
w litrach
w danym
miesiącu
roku
ubiegłego

Zadania

Termin
realizacji

Odpowiedzialny

Powiększenie
sieci sprzedaży
o 5 punktów
rocznie

Do końca
roku 2007

Kierownik ds.
Produkcji

Przeprowadzanie
2 akcji
promocyjnych
i sezonowych
w kwartale

Do końca
roku 2007

Kierownik ds.
Produkcji

Komentarz

Źródło: Opracowanie własne.

Konfiguracja tabeli przygotowanej dla definiowania celów może przybierać także
inne postacie, a powinna być determinowana przez potrzebę posiadania określonych
informacji związanych z celami i zadaniami, a także np. z procesami, jak w poniższym
przypadku.
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Zysk netto

Kapitał własny
do sumy
aktywów

Efektywność
systemu kontroli
wewnętrznej

Powtarzalność
nieprawidłowości
w systemie
kontroli
wewnętrznej

Wielkość
sprzedaży
– miejskie kraj

Wielkość
sprzedaży
– turystyczne
kraj

2.

3.

4.

5.

6.

2

1

1.

Nazwa
wskaźnika

Lp.

Sztuk/rok

Sztuk/rok

Wykryta
nieprawidłowość.
Nieprawidłowość
już zidentyfikowana w innym
obszarze

Liczba wdrożonych poleceń
poaudytowych x
100%
Liczba zaleconych poleceń
poauditowych

Suma aktywów

Kapitał własny
x 100%

Zgodnie
z ustawą
o rachunkowości

3

Kryteria oceny

II. Pozyskanie
klienta i sprzedaż

I. Zarządzanie
strategiczne

4

Nr procesu
i nazwa
5

Właściciel
celu

Tabela 23. Przykładowe cele w korelacji z procesami

11 szt. – 2007
25% rynku,
min. 30 szt.
– 2008

110 szt. – 2007
120 szt. – 2008

0

100%

2003 –26%
2004 > 30%

31.12.2007
– 14 mln zł
31.12.2008
– 33 mln zł

6

Poziom do
osiągnięcia

Rocznie

Rocznie

Półrocznie

Półrocznie

Rocznie

Rocznie

7

Termin
pomiaru

7

106

Nie mierzono

Nie mierzono

18%

3,4 mln zł

8

Wartość
poprzednia

9

88

0

<100%

21%

6,7 mln zł

9

Wartość
bieżąca
10

Status
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Marża na
sprzedanych
autobusach na
eksport

Satysfakcja
klienta

8.

9.

3

Skala 10
– punktowa,
metodologia
zgodnie
z procedurą
„Badanie
satysfakcji
klienta”

Marża po
kosztach
wytworzenia
(tj. po kosztach
materiałowych,
robocizny
i ogólnych)

Sztuk/rok

II. Pozyskanie
klienta i sprzedaż

4

5

6

8 pkt. w każdej
kategorii

2007 – 28%
2008 – 29-30%

2007 – 230 szt.
2008 – 400 szt.

7

Półrocznie

Kwartalnie

Kwartalnie

8

Nie mierzono

26%

126

9

–

27%

197–210

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu realizowanego w przedsiębiorstwie produkującym autobusy i pojazdy użytkowe.

2

Wielkość
sprzedaży
– eksport

1

7.

10

Rysunek 24. Wskaźniki monitorujące dla procesów – przykłady
PROCES – ZAOPATRZENIE
Opis

Cel

Poziom jakości dostawców

Przegląd

100%

Półroczny

Transporty nieplanowanych zakupów

0,03% < T < 0,05%

Kwartalny

Koszty transportu zakupów

0,55% < T < 0,75%

Kwartalny

< 0,05%

Kwartalny

Różnica między zamówieniami a fakturami
dostawców

PROCES – PRODUKCJA
Cel

Przegląd

Odpady

Opis

0,4% < T< 0,6%

Kwartalny

Ponowne obróbki/selekcja

0,3% < T < 0,4%

Kwartalny

Zwroty/reklamacje od klienta

0,05% < T < 0,1%

Kwartalny

Prewencja (zapewnienie jakości/szkolenia)

< 0,5%

Kwartalny

Sprawdzenie (kontrola końcowa i procesu)

< 0,4%

Kwartalny

> 90%

Miesięczny

Wskaźniki skuteczności
PPM Klienci (zewnętrzni)
PPM kontrola końcowa

Zobacz listę wymogów
Klienta

Miesięczny

100 < T < 170

Miesięczny

1,7% < T < 2,0%

Miesięczny

500 < T < 800

Miesięczny

MTBF

> 80

Kwartalny

MTTR

< 0,80

Kwartalny

> 99,08%

Kwartalny

% partii niezgodnych
PPM proces produkcyjny

Dyspozycyjność
Wydanie i nadzorowanie raportami 8D – akcje
ograniczone do 2 dni

100%

Wydanie i nadzorowanie raportami 8D
– zamknięcie w ciągu 5 dni

100%

Miesięczny
Miesięczny

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

Zapisane cele z podziałem na procesy stanowią punkt wyjścia do sporządzenia planu
działań z jednoznacznym rozdzieleniem odpowiedzialności za ich realizację. Zwiększa
to prawdopodobieństwo ich rozpoczęcia, a zaplanowane przeglądy działań weryfikują
status realizacji.
2.18.5

Zasady
Każda organizacja odzwierciedla wartości i zasady, które są dla niej ważne, poprzez
swoją misję i wizję. Mają one duży wpływ na kształtowaną strategię, która następnie
przekłada się na cele dla poszczególnych działów, zespołów i pracowników. Cele powinny więc być związane z wartościami i zasadami całej organizacji. Zarówno krótko-, jak
i długoterminowe cele powinny być oparte na wartościach.
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Jeżeli już po sformułowaniu celu okaże się, że nadal nasuwają nam się pytania, oznacza to, że cel określony jest niedokładnie.
Postawione cele należy monitorować pod kątem stopnia ich realizacji. Przy braku zadowolenia z dotychczasowych rezultatów trzeba przeanalizować, co powoduje taki stan
rzeczy i opóźnia realizację celu. Należy się zastanowić, czy są jakieś konkretne przeszkody, które sprawiają, że nie można osiągnąć celu lub jest to trudne. Należy również zdefiniować i przeanalizować przyczyny niepowodzeń i podjąć odpowiednie działania mające
na celu usunięcie przeszkód uniemożliwiających prawidłową realizację celu.
Należy pamiętać o tym, że nieustannie zachodzą zmiany w organizacji i jej otoczeniu,
a w efekcie również cele mogą ulegać zmianie.

2.19

Ograniczenie listy (List Reduction)

2.19.1
Charakterystyka
Ograniczenie listy to technika pomocna po zakończeniu sesji burzy mózgów lub innych metod, których efektem jest długa lista propozycji, pomysłów, problemów. Należy
jednak przeprowadzić odpowiednie działania w celu wyłowienia z tej listy pomysłów
i propozycji najbardziej wartościowych. W tej sytuacji bardzo pomocnym narzędziem
jest metoda ograniczania listy.
2.19.2

Zastosowanie
1. Po sesji burzy mózgów lub podobnych metod.
2. W celu wyeliminowania podobnych pomysłów na liście.
3. W celu odrzucenia pomysłów nieistotnych.

2.19.3
Postępowanie
1. Należy upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu widzą listę pomysłów – najlepiej
zapisać ją na tablicy lub flipcharcie.
2. Dla każdego pomysłu przeprowadza się głosowanie.
Zadaje się pytanie zespołowi: czy dany element powinien dalej pozostać na liście?
Każdy z członków zespołu powinien zagłosować „tak” lub „nie”. Wyłącznie elementy,
które otrzymały większość głosów pozytywnych, pozostają na liście. Pozostałe należy
oznaczyć nawiasami.
3. Członkowie zespołu powinni powiedzieć, czy któryś z elementów oznaczonych nawiasem powinien powrócić na listę.
Aby element wrócił na listę, wystarczy, jeśli chociaż jedna osoba wyrazi taką wolę.
4. Podobne pomysły należy połączyć lub usunąć.
W tym etapie zespół powinien zastanowić się, czy istnieją pomysły na liście, które
są do siebie podobne. Porównuje się ze sobą każdy pomysł. Jeśli grupa stwierdzi, że
istnieją podobne pomysły, można zdecydować się na ich połączenie. W przeciwnym
razie należy jeden z nich usunąć z listy.
5. Zespół roboczy powinien określić kryteria oceny pozostawionych na liście pomysłów.
Opracowane kryteria powinny zostać zapisane na tablicy lub flipcharcie.
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6. Grupa powinna w tym etapie ocenić wagę poszczególnych kryteriów.
Ważne jest, aby w tym etapie grupa osiągnęła konsensus odnośnie do wag kryteriów.
7. Każdy z pomysłów powinien zostać oceniony pod względem każdego z przyjętych
kryteriów.
Ponownie zadaj pytanie zespołowi: czy ten pomysł spełnia dane kryterium? Odpowiedź ponownie powinna brzmieć: „tak” lub „nie”.
8. Następnie trzeba stworzyć tabelę, w której umieszczone zostaną wyniki głosowania.
9. Konieczne jest przeprowadzenie dyskusji w grupie.
Pomoże to osiągnąć konsensus, gdyż zsumowanie odpowiedzi pozytywnych
i negatywnych nie powinno być jedyną podstawą oceny danego pomysłu.
2.19.4

Przykład
Firma „XYZ” przeprowadziła sesję burzy mózgów w celu określenia przyczyn wzrostu
kosztów związanych z dystrybucją towarów. Efektem pracy zespołu była lista, którą postanowiono zawęzić dzięki wykorzystaniu metody ograniczania listy. Efekty pracy sześcioosobowego zespołu przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 24. Ograniczanie listy dla przyczyn wzrostu kosztów dystrybucji
Lp.

Potencjalne przyczyny

Czy dany element powinien pozostać na liście?
Tak

Nie

1.

Wzrost kosztów benzyny

\\\\\\

2.

Wyeksploatowane, awaryjne samochody

\\\\

3.

Korki na drogach

\\\\

\\

4.

Wynagradzanie kierowców wg liczby
przejechanych kilometrów

\\

\\\\

5.

Przestarzałe oprogramowanie logistyczne

\\\\\

\

6.

Brak środków komunikacji między działem
handlowym a kierowcami

\\\\\\

7.

Niedbalstwo pracowników magazynu

\

\\\\

8.

Zniszczone palety do przewozu towarów

\\

\\\\

9.

Brak doświadczonych kierowców

\\\\

\\

10.

Złe usytuowanie wyjazdu z magazynu

\\\\\

\

11.

Niesprawny wózek widłowy

\\

\\\\

12.

Znaczny wzrost sprzedaży towarów

\\

\\\\

13.

Ingerencja firm konkurencyjnych

\

\\\\

\\

Źródło: Opracowanie własne.

Po głosowaniu oddzielono pomysły, które otrzymały większość głosów pozytywnych.
Te, które otrzymały większość głosów negatywnych, oznaczono nawiasami.
1. Wzrost kosztów benzyny.
2. Wyeksploatowane, awaryjne samochody.
3. Korki na drogach.
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4. (Wynagradzanie kierowców wg liczby przejechanych kilometrów).
5. Przestarzałe oprogramowanie logistyczne.
6. Brak środków komunikacji między działem handlowym a kierowcami.
7. (Niedbalstwo pracowników magazynu).
8. (Zniszczone palety do przewozu towarów).
9. Brak doświadczonych kierowców.
10. Złe usytuowanie wyjazdu z magazynu.
11. (Niesprawny wózek widłowy).
12. (Znaczny wzrost sprzedaży towarów).
13. (Ingerencja firm konkurencyjnych).
Żaden z członków grupy roboczej nie nalegał, aby jakikolwiek pomysł wrócił na listę.
Nie zaobserwowano także pomysłów podobnych. Zatem grupa postanowiła ocenić pomysły pod względem spełnienia kryterium, które brzmiało: „Czy mamy wpływ na dany
czynnik?”.
Tabela 25. Ograniczanie listy dla przyczyn wzrostu kosztów dystrybucji
Lp.

Potencjalne przyczyny

Czy mamy wpływ na dany czynnik?
Tak

Nie

1.

Wzrost kosztów benzyny

\\\\\\

2.

Wyeksploatowane, awaryjne samochody

3.

Korki na drogach

4.

Przestarzałe oprogramowanie logistyczne

5.

Brak środków komunikacji między działem
handlowym a kierowcami

\\\\\\

\

6.

Brak doświadczonych kierowców

7.

Złe usytuowanie wyjazdu z magazynu

\\\\

\\

\

\\\\\

\\\\\

\

\\\\

\\

\

\\\\\

Źródło: Opracowanie własne.

Po przeprowadzeniu dyskusji postanowiono podjąć działania w kierunku poprawy
komunikacji pomiędzy działem handlowym i kierowcami. Postanowiono także zainwestować w nowe oprogramowanie logistyczne oraz nowe samochody dostawcze. Kolejnym
sposobem obniżenia kosztów transportu jest wdrożenie procedury szkoleń kierowców
w celu podnoszenia ich umiejętności.
Zasady
2.19.5
1. Jeżeli chociaż jedna osoba wyrazi życzenie pozostawienia pomysłu na liście, element
ten nie powinien zostać z niej usunięty.
2. Metoda ta jest bardzo podobna do macierzy decyzji.
3. Metoda ograniczania listy może być wspierana przez metodę głosowania wielokrotnego.
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Projektowanie eksperymentu (DoE – Design of Experiments)

2.20
2.20.1

Charakterystyka
Projektowanie eksperymentu (DoE) to niezmiernie ważny i przydatny zestaw narzędzi
zapobiegawczych. Metoda ta stosowana jest zarówno podczas planowania procesu, jak
i rozwoju produktu. Podstawy teoretyczne tej metody zostały opracowane już w latach
dwudziestych ubiegłego stulecia przez Sir Ronalda A. Fishera. Stworzył on podstawy
klasycznej odmiany tej metody. Jednak dopiero w ostatnich latach zaczęto dostrzegać
prawdziwe zalety Projektowania eksperymentu. Ogromny wkład w popularyzację tej
metody wnieśli Taguchi i Shainin. Dzięki swoim nowatorskim pracom Taguchi rozwinął
metodę DoE, opracowując podstawy teoretyczne jej stosowania w obszarze projektowania dla jakości. Natomiast Shainin skupił się na rozwoju tych metod w obszarze warunków produkcyjnych. Projektowanie eksperymentu opiera się na informacjach o wpływie
poszczególnych czynników na badany proces czy zjawisko. Możliwość kontrolowania
i planowania zmiennych wykorzystywanych w eksperymencie stanowi o sile tej metody.
Projektowanie eksperymentu wykorzystuje różne techniki statystyczne, takie jak między
innymi testy istotności statystycznej, analizy korelacji czy analizy regresji. Stosuje się je
dla uzyskania możliwie największej ilości wartościowych i wiarygodnych danych o analizowanym obiekcie, na podstawie jak najmniejszej liczby doświadczeń. Celem działania
w modelu klasycznym metody DoE jest znalezienie modelu matematycznego opisującego zależność między parametrami wejściowymi i wyjściowymi, a następnie zweryfikowanie uzyskanego modelu za pomocą metod statystycznych55.

2.20.2

Zastosowanie
1. Do optymalizowania produktów, rozwiązań i procesów, przy możliwie najmniejszej
liczbie doświadczeń.
2. Do identyfikowania czynników mających znaczny wpływ na analizowany proces oraz
takich, których wpływ jest znikomy.
3. Metoda wykorzystywana w Six Sigma do56:
– oceny systemu „głosu klienta” w celu określenia lepszych kombinacji metod, które
dostarczą odpowiednich danych bez zanudzania klientów,
– oceny czynników, które będą w stanie odizolować główne przyczyny problemu,
– przeprowadzenia pilotażu – testowanie kombinacji możliwych rozwiązań problemu,
– oceny projektu produktu lub usługi w celu identyfikacji potencjalnych problemów
oraz redukcji potencjalnych wad.

A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,
s. 250.
56
P.S. Pande, R.P. Neuman, R.R. Cavanagh, op. cit., s. 353.
55
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2.

3.

4.

Postępowanie
2.20.3
Procedura postępowania z tą metodą opiera się na czterech głównych celach57.
Cel nr 1 – zdobycie jak najwięcej informacji o analizowanym zjawisku/procesie przy
wykorzystaniu minimum środków.
Stosuje się tu odpowiednie narzędzia statystyczne w celu uzyskania bardzo dużej
ilości informacji.
Cel nr 2 – określenie, jaki jest wpływ czynników na odpowiedź procesu.
Dzięki metodzie projektowania eksperymentu znajduje się odpowiedź na pytanie: czy
zmiana czynnika wpływa na proces? Jeśli tak, to jak bardzo zmiana danego czynnika
wpłynie na zmianę średniej rozkładu odpowiedzi procesu lub/i na jego rozproszenie?
Cel nr 3 – ustalenie, jaka kombinacja czynników i na jakich poziomach da w efekcie
optymalną odpowiedź procesu.
Co jest optymalną odpowiedzią procesu? Może to być minimalizacja lub maksymalizacja wyjścia lub też konkretna wartość.
Cel nr 4 – zbudowanie doświadczalnego modelu produktu lub usługi, aby móc określić
przewidywaną odpowiedź procesu na zmianę czynników i ich poziomów.

Zasady
2.20.4
1. Bogaty zbiór metod Projektowania eksperymentu może nastręczać trudności
w wyborze tej właściwej, wskazane jest zatem korzystanie z konsultacji ekspertów
w tej dziedzinie.
2. Projektowanie eksperymentu jest ważnym składnikiem cyklu DMAIC, będącego fundamentem Six Sigma.
3. Projektowanie bardziej skomplikowanych eksperymentów wiąże się w większości
przypadków z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
4. Zastosowanie metody DoE nie powinno zakończyć testów i procesu zbierania danych
i powinno być kontynuowane przez zastosowanie innych metod, np. ANOVA.
5. W analizie należy uwzględnić fakt, że na zjawisko mają wpływ różnorodne czynniki.
6. W praktyce klasyczna metoda Projektowania eksperymentu może okazać się bardzo
kosztowna i czasochłonna, dlatego do procesów produkcyjnych i planowania dla jakości najczęściej wykorzystuje się metody Shainina i Taguchi’ego.

2.21

Reorganizacja procesów biznesowych (BPR – Business
Process Reengineering)

Charakterystyka
2.21.1
Business Process Reengineering jest to filozofia zajmująca się planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem. Jest to metoda szybkiego i radykalnego
projektowania strategicznych procesów oraz powiązanych z nimi systemów, procedur,
a także struktury organizacyjnej w celu optymalizacji toku pracy i produkcyjności przedsiębiorstwa. Polega na dokonaniu gruntownych zmian w takich obszarach funkcjonowa-

57

S. Borkowski, op. cit., s. 31.
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nia jak wizja i cele istnienia, wewnętrzna kultura organizacyjna, metody kierowania oraz
sposoby rekrutacji kierowników.
Michael Hammer, jeden z twórców idei reengineeringu, na pytanie o istotę tej metody
odpowiedział: „Organizacja procesu – to właśnie jest myśl przewodnia. To bardzo prosta
idea”58. Jednak chcąc bliżej przyjrzeć się tej idei, należałoby zapoznać się z dokładniejszą definicją. Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy
– według krytycznych, współczesnych miar – osiąganych wyników (takich jak koszty,
jakość, serwis i szybkość)59.
Istotą reengineeringu jest przejście do orientacji skupionej wokół realizowanych
procesów, następnie ukierunkowanie się na procesy związane z klientami i dostawcami
zewnętrznymi. Przeprowadzenie reengineeringu pozwala na eliminację bezużytecznej
pracy i ograniczenie pracy nietworzącej wartości z punktu widzenia klienta.
Niewątpliwe sukcesy wielu przedsiębiorstw, które wdrożyły reengineering, wskazują
na efektywnośc tej metody. Można wskazać tu doświadczenia takich firm jak Rank Xerox,
Ciba-Geigy, Hallmark Cards Incorporation, Precision Materials Incorporation i innych.
2.21.2

Zastosowanie
Zastosowanie BPR w organizacji wprowadza istotne zmiany w zakresie budowania
i formułowania strategii przedsiębiorstwa.
Zastosowanie BPR umożliwia:
1) zmianę istniejących komórek w zespoły odpowiedzialne za dany proces,
2) zastąpienie prostych zadań pracą wielowymiarową,
3) zmianę stanowisk pracy zajmujących się tylko kontrolowaniem, na stanowiska charakteryzujące się odpowiedzialnością i niezależnością,
4) zmianę kryteriów awansowania – awansują ludzie, którzy są przydatni, a nie tylko
osiągają wyniki,
5) przejście z ukierunkowania na klienta w protekcjonizm tego klienta,
6) przejście najwyższego kierownictwa z funkcji nadzorującej do funkcji zaangażowania
w firmę,
7) przekształcenie kierowników poszczególnych działów z arbitrów w liderów zarządzających zespołami.

2.21.3

Postępowanie
Wprowadzenie BPR do firmy to skomplikowany i wieloetapowy proces, na który składają się opisane poniżej kroki.
1. Sformułowanie problemu.
Określenie rodzaju i zakresu usprawnień, jakie mają być wdrożone w przedsiębiorstwie. Ustalenie obszaru, którego ma ono dotyczyć, biorąc przy tym pod uwagę misje
oraz cele przedsiębiorstwa.

K. Zieniewicz, Współczesne koncepcje zarządzania, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1996.
M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996,
s. 46.
58
59
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2. Identyfikacja potrzeb użytkownika.
Zdefiniowanie efektów, jakie mają zostać spełnione po zakończeniu procesu BPR.
Oczekiwania te powinny być określone przede wszystkim pod kątem liczby oraz możliwości ich weryfikacji. Dzięki takiemu podejściu można stwierdzić, czy BPR spełnia
oczekiwania użytkownika oraz czy należy powtórzyć cały proces od nowa, aby osiągnąć zaplanowany efekt.
3. Analiza istniejącego systemu.
Określenie momentu, od jakiego zaczyna się wprowadzać system BPR. Identyfikuje
się tu również istniejące już ograniczenia, a także te, które mogą zaistnieć. Działania
takie pozwalają na zidentyfikowanie wielkości zakresu zmian, jakie obejmą wymienione działania.
4. Wybór metod postępowania i zespołu technik wspomagających.
Wybranie najodpowiedniejszych metod i technik, którymi projekt zostanie zrealizowany.
5. Przedstawienie metod postępowania i określenie potrzebnych środków.
Omówienie sposobów, którymi zostanie zrealizowany projekt, a w efekcie cele założone przez decydentów. Określa się tu także środki potrzebne do realizacji zaplanowanych celów.
6. Weryfikacja.
Na tym etapie podejmowane są decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu proponowanego
postępowania. Przegląda się ponownie procedury. Może tu nastąpić również częściowe odrzucenie projektu zmian i przekazanie go do korekty.
7. Wdrożenie zmian w organizacji.
Gdy projekt pozytywnie przejdzie weryfikację, zaczyna się wdrażanie zmian, które
zostały w nim założone.
8. Podjęcie działań w celu wprowadzenia nowych zmian, czyli rozpoczęcie nowego BPR.
Jest to punkt, który kończy starą procedurę reengineeringu i rozpoczyna nową. Jednak o tym, czy taki krok zostanie podjęty, powinna zadecydować opłacalność projektu.
2.21.4
Przykład
Przykład 1 – Aetna Life & Casualty (reengineering szacowania szkód)
Wcześniej w Aetna Life istniały odrębne biura szacowania szkód zgłaszanych przez
osoby fizyczne i przez przedsiębiorstwa. Łącznie było siedemdziesiąt pięć takich ośrodków. Klient niekiedy musiał oczekiwać wiele tygodni, aby zajęto się jego sprawą. Dokumentacje osób fizycznych i przedsiębiorstw zgromadzone były w dwóch oddzielnych
komputerach centralnych.
Po reengineeringu oba rodzaje działalności zostały połączone, a liczbę biur zmniejszono do dwudziestu dwóch. Agenci ubezpieczeniowi zostali wyłączeni z procesu szacowania strat. Pracownicy obsługujący klientów dysponowali jednym podłączonym do
sieci komputerem klasy PC IBM z oprogramowaniem Windows, które umożliwiało dostęp
do wszystkich niezbędnych pracownikom aplikacji oraz dokumentacji po kliknięciu odpowiedniej ikony. Kiedy klient telefonował, pracownik mógł wywołać na ekran swojego
monitora wszelkie potrzebne informacje i pytania, jakie należy zadać.
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Klienci mogli w nagłych przypadkach dzwonić przez całą dobę. W ten sam sposób
Aetna Life zapewniała sobie bezpośrednie połączenie z trzema firmami wstawiającymi
szyby samochodowe, z którymi nawiązała długoterminową współpracę, co pozwoliło na
zaoszczędzenie 30–40% kosztów.
Koszty eksploatacyjne, które sięgały wcześniej kwoty 500 mln dolarów, postanowiono zmniejszyć do 400 mln dolarów. W rzeczywistości udało się je zredukować do
380 mln dolarów. Aby zrealizować tę operację, trzeba było zainwestować około 35 mln
dolarów. Wydatki związane z przeniesieniami służbowymi i zwolnieniami pracowników,
które okazały się konieczne przy zmniejszeniu liczby biur z siedemdziesięciu pięciu do
dwudziestu dwóch, kosztowały firmę 20 mln dolarów, a nakłady na informatykę – 10–20
mln dolarów.
Przykład 2 – IBM Credit (reengineering procesu udzielania kredytów)60
IBM Credit (filia będąca własnością IBM) zajmuje się sprzedażą kredytową komputerów, oprogramowania i usług oferowanych przez IBM.
Proces udzielania kredytu w tej firmie przebiegał następująco:
1) osoba zajmująca się sprzedażą z ramienia IBM dzwoniła i prosiła o finansowanie,
a jedna z czternastu osób przyjmujących zgłoszenie zapisywała prośbę na kartce
papieru,
2) kartka była zanoszona do działu kredytów, gdzie specjalista wprowadzał dane do
komputera i sprawdzał wiarygodność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, zapisywał wyniki i przesyłał je do działu postępowania handlowego,
3) w dziale handlowym następowały ewentualne modyfikacje standardowych warunków
umowy kredytowej – dane w tym zakresie były załączane do formularza wniosku
kredytowego,
4) następnie wniosek trafiał do osoby, która zajmowała się cenami i wyliczała oprocentowanie kredytu udzielanego klientowi, a wielkość obliczonego oprocentowania
trafiała do grupy urzędników,
5) w końcu administrator wysyłał do sprzedawcy list zawierający wszystkie dane.
Cały proces zajmował przeciętnie 6 dni, czasem wydłużał się do 2 tygodni.
Firma IBM Credit starała się na różne sposoby udoskonalić ten proces. Wprowadzono
stanowisko kontrolne, którego pracownik mógł udzielać sprzedawcom IBM informacji
o statusie przesłanych przez nich kontraktów – wniosek kredytowy nie był przesyłany
przez wszystkie działy, ale po każdym ogniwie wracał na stanowisko kontrolne.
Następnie firma IBM Credit zamieniła specjalistów (sprawdzających wiarygodność
kredytową, wyceniających itp.) na pracowników ogólnych (projektantów kontraktów)
– jedna osoba zajmowała się wnioskiem kredytowym od początku do końca, aby wyeliminować konieczność przesyłania go z jednego biura do drugiego. Firma IBM Credit
zaprojektowała również nowy specjalny system komputerowy, mający wspomagać pracę
projektantów kontraktów.
W wyniku przeprojektowania osiągnięto ogromną poprawę wyników działania. Firma
skróciła siedmiodniowy cykl załatwiania sprawy do 4 godzin, nastąpiła redukcja zatrud60

Przykład zaczerpnięty z M. Hammer, J. Champy, op. cit., s. 49.
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nienia, za jednym razem liczba załatwianych kontraktów wzrosła stukrotnie. Firma IBM
Credit osiągnęła 90% redukcję czasu trwania cyklu i 100 razy większą wydajność.
2.21.5
Zasady
Należy pamiętać, że ważne jest, które procesy się przekształca, a nie ile procesów.
Można przekształcić wiele procesów pomocniczych i nie uzyskać żadnych rezultatów,
a równie dobrze można skupić się na jednym lub dwóch procesach głównych, które są
niezbędne dla funkcjonowania organizacji i uzyskać znaczną poprawę.
Należy odpowiednio ocenić, reengineering których procesów może przynieść największe korzyści.
Zaleca się również rozwój i wdrażanie technologii i narzędzi informatycznych, których
zastosowanie w istotny sposób może poprawić skuteczność działania przedsiębiorstw.

2.22

Rozwinięcie funkcji jakości QFD (Quality Function
Deployment)

2.22.1
Charakterystyka
QFD jest zaawansowaną metodą transformowania wymagań klienta na charakterystyki techniczne wyrobu. Metoda ta została opracowana przez japończyka Yoshi Akao
i po raz pierwszy wykorzystana w firmie Mitsubishi już w 1971 roku. Dwoma głównymi
czynnikami napędowymi stworzenia tej metody w Japonii były61:
1) udoskonalenie „jakości projektu”,
2) dostarczenie służbom produkcji i eksploatacji planowanych kart SPC (pokazujących
punkty kontroli w procesie produkcji).
Obecnie metodę tę często zalicza się do metod badań marketingowych. Jednak QFD
to coś więcej, gdyż jest to narzędzie strukturalnego planowania i rozwoju produktu lub
usługi, umożliwiające zespołom badawczym dokonywanie precyzyjnej specyfikacji potrzeb i oczekiwań klientów, a następnie oceny każdej zaproponowanej zdolności (możliwości) przez pryzmat jej wpływu na zaspokajanie postulowanych potrzeb62.
Podstawowym elementem tej metody jest „dom jakości”, który składa się z zestawu
macierzy zawierających między innymi:
1) głos klienta (ang. voice of the customer) i techniczne cechy wyrobu przedstawione
jako charakterystyki odpowiednika (ang. counterpart characteristics),
2) wymagania klienta dotyczące produktu lub usługi, włączając w to porównanie
z konkurencją,
3) krytyczne punkty kontroli, które są niezbędne dla nadzoru nad procesem.

D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 339.
K. Lisiecka, S. Pater, Quality Function Deployment (QFD) narzędziem strategicznego
jakości, Problemy Jakości 1997, nr 3.
61
62
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Stosowanie tej metody daje firmie wymierne korzyści. Badania jednego z obserwatorów tej metody dowiodły, że63:
1) zmiany technologiczne zredukowano o 30%–50%,
2) cykle projektowe skrócono o 30%–50%,
3) koszty uruchomienia zredukowano o 20%–60%,
4) liczba skarg gwarancyjnych zmalała o 20%–60%.
QFD jest metodą niezwykle intuicyjną, gdyż nie zawiera żadnych statystyk, lecz jest
listą specyfikacji i celów projektowania wyrobu. Dlatego też zespół projektowy używający tej metody powinien umieć przetwarzać subiektywne opinie klienta na cechy techniczne produktu czy usługi.
Poniżej przedstawiono przykładowy schemat „Domu jakości”:

Charakterystyki techniczne

Wymagania klienta

↓

→

Waga
dla
klienta

↓

Wartości docelowe

Ocena klienta
Skala
1

2

3

4

5

→

Ocena
techniczna:

5
4
Skala

x – my
o – oni

Skargi
reklamacje

Rysunek 25. Przykładowy schemat „Domu jakości”

3
2
1

Wagi

absolutna
relatywna

Źródło: Opracowanie własne.
63

M. Hmayer, A.P. Lehner, The Power of Product Platforms, The Free Press, Nowy Jork 1997, s. 93.
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Analizę QFD przeprowadza się w trzech etapach64:
1) faza 1 – wyznaczenie i ocena związków między wymaganiami klienta a charakterystykami technicznymi wyrobu;
2) faza 2 – obejmuje dwa etapy:
– faza 2.1 – przeniesienie parametrów technicznych wyrobu na jego zespoły,
– faza 2.2 – przeniesienie parametrów technicznych wyrobu na poszczególne części
(elementy);
3) faza 3 – przeprowadzenie oceny poszczególnych czynności procesu technologicznego
i montażu, mając na uwadze wpływ na cechy określone w fazie 2.
Powiązania między poszczególnymi fazami można zaprezentować w formie graficznej.
Rysunek 26. Przenoszenie wymagań poprzez dom jakości

Rynek
„Jak?”(1)

„Co?”(1)

Cele

(1)

„Jak?”(2)
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/konstrukcja

„Co?”(2)

Cele

Technologia

(2)

„Jak?”(3)

„Co?”(3)

Cele

(3)

Źródło: A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 235.
64

A. Hamrol, W. Mantura, op. cit., s. 233.
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2.22.2
1.
2.
3.
4.

2.22.3

Zastosowanie
Metoda niezwykle skuteczna w procesie projektowania wyrobów (zwłaszcza projektowania jakości) z uwzględnieniem wymagań klientów.
Do wskazywania elementów niespełniających wymagań klienta.
Do identyfikowania pozytywnych cech wyrobu oraz odnajdywania metod ich osiągania.
Do zebrania i zarządzania przez zespół wszystkimi elementami niezbędnymi do zdefiniowania, zaprojektowania i wyprodukowania wyrobu (lub usługi), który spełni lub
przewyższy wymagania klienta65.

Postępowanie
1. Określenie wymagań klienta odnośnie do wyrobu/usługi.
Wymagania klienta dotyczące poszczególnych elementów wyrobu lub usługi umieszcza się w lewej kolumnie „domu jakości”. Wymagania powinny być zhierarchizowane
pod względem korzyści (np. korzyści pierwszo-, drugo- i trzeciorzędne).
2. Umieszczenie w macierzy średniej ważności (dla klientów) poszczególnych elementów.
3. W odpowiednim polu umieszczenie charakterystyk technicznych wyrobu.
4. Umieszczenie w macierzy oceny klienta odnośnie do wyrobu produkowanego przez
naszą firmę oraz firmę (lub firmy) konkurencyjną. Należy pamiętać o przyjęciu odpowiedniej skali.
5. Można zdecydować się na umieszczenie dodatkowej kolumny, w której znajdą się
informacje dotyczące liczby skarg od klientów związanych z danym elementem produktu lub usługi.
6. Za pomocą symboli określa się korelację między:
– wymaganiami klienta a charakterystykami technicznymi wyrobu lub usługi, które
można umieścić w „pokoju”. Można posłużyć się symbolami przedstawionymi poniżej:
Symbol

Waga korelacji

∆

1

○

3

◙

9

– parami charakterystyk, które należy umieścić w „dachu” macierzy. Siłę korelacji
można określić w następujący sposób:
• -9 pkt – silna negatywna,
• -3 pkt – negatywna,
• 3 pkt – pozytywna,
• 9 pkt – silna pozytywna.

D. Daetz, B. Barnard, R. Norman, Customer integration. The Quality Function Deployment (QFD) Leader’s
guide for decision making, John Wiley & Sons, Inc., 1995, s. 9.
65
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Korelacja negatywna wskazuje, że poprawa jednej charakterystyki wpływa na pogorszenie drugiej. Należy jednak pamiętać, że pozytywna korelacja także może
prowadzić do sytuacji niepożądanej, gdy wyższa wartość danej charakterystyki jest
niepożądana.
7. Umieszczenie w macierzy oceny technicznej produktu wraz z jego porównaniem
z produktem konkurencyjnym.
W tym punkcie porównuje się te produkty wyłącznie pod względem jakości technicznej.
8. Obliczenie wag absolutnych dla charakterystyk technicznych.
Wagi te obliczane są na podstawie informacji o wymaganiach klienta oraz
o charakterystykach technicznych. Są one sumą korelacji podanych w matrycy zależności („pokojów”), z których każda pomnożona jest przez odpowiadającą jej wagę
klienta.
9. Określenie wartości docelowych dla każdej z charakterystyki technicznej.
10. Dokonanie gruntownej analizy „Domu jakości”.
Analiza ta będzie podstawą do stworzenia projektu produktu lub jego udoskonalenia.
2.22.4
Przykład
Poniżej przedstawiono poglądowy przykład zastosowania metody QFD w firmie zajmującej się produkcją wyrobów gipsowych. Przeprowadzono analizę zgodnie z procedurą postępowania opisaną w punkcie trzecim. Efektem pracy zespołu jest „Dom jakości”
dla gipsu szpachlowego.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 27. Dom jakości dla gipsu szpachlowego
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Z analizy QFD można wysnuć wniosek, że najważniejszą charakterystyką techniczną
wyrobu jest brak zbryleń i obcych wtrąceń. Najmniej ważną cechą jest właściwa waga
worka.
Zasady
2.22.5
1. Metoda QFD wymaga pracy zespołowej, a w skład zespołu powinni wejść marketingowcy, projektanci, technolodzy oraz osoby związane z produkcją i zarządzaniem
jakością.
2. Metoda wymaga dużych nakładów zasobów w okresie przedprodukcyjnym, jednak
zwracają się one dzięki lepiej przygotowanej fazie produkcji seryjnej.
3. Podstawowym warunkiem powodzenia we wdrożeniu metody QFD jest pełne zaangażowanie najwyższego kierownictwa.

2.23

Scenariusz rysunkowy (Storyboard)

2.23.1
Charakterystyka
Scenariusz rysunkowy jest wizualnym zapisem pomysłów. Sprawia, że wszystkie
aspekty procesu, organizacji, planu lub koncepcji stają się od razu widoczne dla uczestników ćwiczenia. Przy stosowaniu niniejszej metody wykorzystywane są zarówno kreatywne, jak i analityczne zdolności zespołu.

1.
2.
3.
4.
5.

Zastosowanie
2.23.2
Podczas prezentowania nowych pomysłów.
Podczas planowania projektu.
Podczas przedstawiania diagramu przepływu procesu.
Podczas planowania prezentacji.
Podczas komunikowania pomysłów, działań projektowych, czy korelacji i odpowiedzialności organizacyjnych, kiedy używa się eksponatów.

2.23.3
Postępowanie
Potrzebne materiały – przylepne karteczki w różnych rozmiarach, flipcharty i pisaki
dla każdego uczestnika.
1. Określenie tematu scenariusza. Warto napisać go na dużej kartce i przyczepić na
górze powierzchni roboczej.
2. Przeprowadzenie burzy mózgów odnośnie do rozważanych tematów – napisanie ich
na dużych kartkach nagłówkowych. Na pierwszej powinien być „Cel” lub „Dlaczego
pracujemy nad tym tematem?”. Kontynuuje się burzę mózgów nad nagłówkami, aż
ustanie strumień pomysłów.
3. Przedyskutowanie krytycznie każdego nagłówka. Zidentyfikowanie kwestii, które się
dublują, i mniej ważnych tematów, które powinny zostać usunięte. Niektóre nagłówki
będą podkategoriami pod kolejnymi nagłówkami i powinny zostać odłożone na bok.
Członkowie zespołu mogą dyskutować o wszystkim, co znajduje się na powierzchni
roboczej. Zespół powinien próbować najsłabsze pomysły odrzucić, a eksponować naj-
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4.

5.

6.
7.
8.

2.23.4

lepsze. Należy usunąć element, jeśli budzi on kontrowersje. Dyskusja powinna być
kontynuowana do czasu, aż grupa określi ważne nagłówki.
Wybranie jednego nagłówka i przeprowadzenie burzy mózgów na jego temat. Pomysły należy spisać na karteczkach i umieścić pod nagłówkiem. Można je nazwać kluczami. Kontynuuje się burzę mózgów, aż grupa nie wyczerpie wszystkich pomysłów.
Krytyczne przedyskutowanie kluczy, jak w kroku trzecim. Tam, gdzie trzeba dokonać
wyboru, zespół może użyć innych narzędzi (np. struktury decyzyjnej, ograniczenia
listy lub głosowania wielokrotnego), w celu eliminacji nieistotnych pomysłów.
Po kolei tworzenie kluczy dla każdego nagłówka. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić burzę mózgów i dyskusję.
Można użyć strzałek do połączenia pomysłów i pokazania związków.
Małe kartki z notatkami, zwane stronami, zawierające uwagi lub pomysły uzupełniające, mogą być umieszczane obok każdej kartki.

Przykład
Przykład dotyczy zastosowania scenariusza rysunkowego dla budowy nowych założeń
dla systemu bezpieczeństwa wydziału.
Podzespół ds. bezpieczeństwa użył scenariusza rysunkowego na tablicy pomieszczenia kontrolnego, aby wprowadzić nową politykę bezpieczeństwa wydziału. Kartka główna
to „Bezpieczny wydział”. Kartki nagłówkowe to „Cel”, „Skupienie”, „Co?”, „Jak?” oraz „Kto
jeszcze?”. Pod każdym nagłówkiem klucza opisuje się zadanie.
Kreski między kratkami pokazują związki. Np. pomysł „Przedyskutować przypadki”
jest połączony z dwoma kluczami „Skupienia”: „Uczciwością” i „Bezpośredniością”. „Nauczyć się wypowiadać” jest połączone z „Budowa zaufania”. Boczne „Sąsiednia Firma”
obok „ABC SA” dodaje poboczne komentarze interesujące dla grupy.

146

Metody kreowania pomysłów i planowania

Rysunek 28. Zastosowanie scenariusza opisowego dla budowy koncepcji polityki bezpieczeństwa Wydziału
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Źródło: Opracowanie własne, na podstawie N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press,
Milwaukee 1995, s. 78.

2.23.5
Zasady
1. Tworzenie scenariusza rysunkowego wymaga małych grup. Idealna grupa ma od
czterech do dziesięciu uczestników.
2. Scenariusz wykorzystuje skuteczność burzy mózgów i wielu innych metod. Przy
jej zastosowaniu niezbędne jest respektowanie pewnych zasad. Grupa nie będzie
kreatywna, jeśli niektórzy członkowie są krytyczni i umożliwia się im artykułowanie
swoich poglądów. Rolą prowadzącego jest utrzymanie właściwego kierunku dyskusji.
Pomocną techniką jest przypięcie na jednej stronie tablicy kartki „Kreatywne”, a na
drugiej „Krytyczne”, sygnalizując w ten sposób, który typ myślenia jest dominujący
w danym momencie.
3. Decyzja o zamianie podejścia kreatywnego na krytyczne i odwrotnie może być podjęta przez prowadzącego lub zasugerowana przez członka zespołu.
4. Zwyczajowo tematy nagłówków zawierają cel, stan przyszły, kto?, co?, kiedy?, jak?,
koszt i wiele innych. Nagłówki, jakich się używa, zależą od przedmiotu analizy.
5. Dla przyspieszenia procesu kreacji każdy uczestnik powinien zapisywać na kartkach
własne pomysły.
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6. Im szczegółowiej jest określony temat, tym lepsze są rezultaty ostateczne i tym łatwiej je osiągnąć.
7. Celowe jest używanie pisaków; jeśli pisze się zwykłym długopisem, trudno jest czytać
z odległości.
8. Użycie różnych kolorów dla różnych nagłówków tematycznych pomaga w percepcji
rezultatów.

2.24

Schemat działania (Activity Chart)

2.24.1

Charakterystyka
Schemat działania to narzędzie, które rozplanowuje zadania projektu w odpowiedniej
kolejności i wskazuje, kiedy poszczególne zadania muszą być wykonane. Jest to narzędzie powszechnie stosowane w zarządzaniu projektami66.

2.24.2

Zastosowanie
1. Przy planowaniu projektu.
2. Gdy znane są etapy projektu lub procesu, ich kolejność i czas trwania.
3. Podczas monitorowania postępu projektu.

2.24.3
1.

2.
3.

4.

Postępowanie
Konstrukcja
Zidentyfikowanie zadań, które trzeba wykonać, aby skończyć projekt. Można to zrobić za pomocą burzy mózgów bądź przez naszkicowanie diagramu przepływu, scenariusza rysunkowego lub diagramu strzałkowego. Należy rozpoznać, ile czasu wymaga
każde zadanie, które zadania muszą być ukończone przed rozpoczęciem następnych,
a które można robić jednocześnie.
Narysowanie osi poziomej wzdłuż górnego brzegu kartki i zaznaczenie odpowiedniej
skali dla długości projektu (np. dni, tygodnie).
W lewej dolnej części kartki należy napisać kolejno każde zadanie projektu. Dla
zdarzeń dziejących się w punkcie czasu (takich jak prezentacje) rysuje się diament
pod czasem, w którym zdarzenie musi nastąpić. Dla wydarzeń, które następują w
dłuższym okresie (takich jak przygotowanie planu czy przeprowadzenie serii wywiadów) – kratkę pod odpowiednim czasem lub okresem. Należy uszeregować
lewy koniec kratki z czasem, w którym zaczyna się działanie, a prawy z czasem,
w którym działanie się kończy. Obrysowuje się kontury kratek i diamentów, ale nie
wypełnia ich.
Sprawdzenie, czy każde zadanie projektu ujęte jest w schemacie projektu jako kratka.

M.in. C.L. Protchard, Risk Management Concepts and Guidance, ESI International, 2001, s. 61–69; Praca
zbiorowa, A Guide to the project management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2000,
s. 100–105.
66
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7. Celowe jest używanie pisaków; jeśli pisze się zwykłym długopisem, trudno jest czytać
z odległości.
8. Użycie różnych kolorów dla różnych nagłówków tematycznych pomaga w percepcji
rezultatów.

2.24

Schemat działania (Activity Chart)

2.24.1

Charakterystyka
Schemat działania to narzędzie, które rozplanowuje zadania projektu w odpowiedniej
kolejności i wskazuje, kiedy poszczególne zadania muszą być wykonane. Jest to narzędzie powszechnie stosowane w zarządzaniu projektami66.

2.24.2

Zastosowanie
1. Przy planowaniu projektu.
2. Gdy znane są etapy projektu lub procesu, ich kolejność i czas trwania.
3. Podczas monitorowania postępu projektu.

2.24.3
1.

2.
3.

4.

Postępowanie
Konstrukcja
Zidentyfikowanie zadań, które trzeba wykonać, aby skończyć projekt. Można to zrobić za pomocą burzy mózgów bądź przez naszkicowanie diagramu przepływu, scenariusza rysunkowego lub diagramu strzałkowego. Należy rozpoznać, ile czasu wymaga
każde zadanie, które zadania muszą być ukończone przed rozpoczęciem następnych,
a które można robić jednocześnie.
Narysowanie osi poziomej wzdłuż górnego brzegu kartki i zaznaczenie odpowiedniej
skali dla długości projektu (np. dni, tygodnie).
W lewej dolnej części kartki należy napisać kolejno każde zadanie projektu. Dla
zdarzeń dziejących się w punkcie czasu (takich jak prezentacje) rysuje się diament
pod czasem, w którym zdarzenie musi nastąpić. Dla wydarzeń, które następują w
dłuższym okresie (takich jak przygotowanie planu czy przeprowadzenie serii wywiadów) – kratkę pod odpowiednim czasem lub okresem. Należy uszeregować
lewy koniec kratki z czasem, w którym zaczyna się działanie, a prawy z czasem,
w którym działanie się kończy. Obrysowuje się kontury kratek i diamentów, ale nie
wypełnia ich.
Sprawdzenie, czy każde zadanie projektu ujęte jest w schemacie projektu jako kratka.

M.in. C.L. Protchard, Risk Management Concepts and Guidance, ESI International, 2001, s. 61–69; Praca
zbiorowa, A Guide to the project management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2000,
s. 100–105.
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Wykorzystanie Schematu
1. Kiedy zajdą zdarzenia i działania, wypełnia się diamenty i kratki, by pokazać ukończenie. Dla działań w toku szacuje się, jak daleko się jest i wypełnia odpowiednią część
kratki.
2. Stawia się pionowy znak, w celu pokazania, gdzie się jest w czasie. Jeśli schemat wisi
na ścianie, łatwym sposobem na pokazanie obecnego czasu jest podkreślenie grubą
ciemną linią i dwoma pinezkami.
2.24.4
Przykład
Na rysunku 29 zaprezentowano schemat działania używany do planowania badań
benchmarkingowych. Przeznaczono na to dwanaście tygodni. Są dwa wydarzenia – zdobycie poparcia dla projektu oraz dla nowego procesu rozszerzającego badania. Reszta
zadań to działania rozłożone w dłuższym okresie.

Metody kreowania pomysłów i planowania

149

150

Metody kreowania pomysłów i planowania

0

1

2

3

4

obecnie

5
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Źródło: N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Milwaukee 1995, s. 48.
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Zebrać dane
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Zidentyfikować kluczowe
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Stworzyć plan ogólny

Tydzień

Rysunek 29. Przykład schematu działań
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◊
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Wykres pokazuje postęp w szóstym tygodniu. Zespół ukończył siedem zadań poprzez
zidentyfikowanie kluczowych procedur, pomiarów i dokumentacji. Jest to newralgiczna
część projektu, z trzema czasochłonnymi działaniami, które muszą zachodzić jednocześnie.
W ocenie zespołu ukończono jedną czwartą – zidentyfikowano konkurencyjnych
partnerów i program wizyt; zapełniono jedną czwartą tej kratki. Członkowie zespołu
jeszcze nie zaczęli identyfikować stanu obecnego. Zalegają z planem dla tych dwóch
zadań. Są w połowie zbierania danych publicznych, co ustawia ich nieco do przodu
z planem tego zadania. Być może potrzeba ponownego przydzielenia sił roboczych, by
byli zdolni zająć się tymi trzema działaniami jednocześnie.
Jest czwarte działanie, które mogłoby się odbywać teraz (opracowanie pytań dotyczących porównania punktów odniesienia), ale jeszcze nie jest ono pilne. Ostatecznie
przed rozpoczęciem wizyt zespół będzie musiał przydzielić zasoby, aby je także objąć
zakresem działania.
Schemat działania może być przedstawiony w różnej formie. Najprościej utworzyć
schemat graficzny (jak powyżej), ale chcąc zamieścić więcej informacji, dla przedstawienia schematu działania równie dobrze można wykorzystać odpowiednio skonstruowaną
tabelę. Poniżej przykład przedstawienia w formie tabelarycznej etapów przeprowadzenia
oceny okresowej pracownika.
Tabela 26. Przykład schematu działania
Lp.
1.

Nr
działania

Tytuł
działania

A01
Przygotować
ocenę
okresową
pracownika

2.

A02

Przeprowadzić
ocenę
okresową

3.

A03

Analizować
wyniki oceny
okresowej

Tryb
realizacji
działania

Odpowiada

Planowany
termin

Jan Kowalski

Przygotować
arkusz oceny
pracownika

15.11.2006

Jan Kowalski

Przeprowadzić
spotkanie
mające na celu
przypomnienie
zasad oceny
okresowej

20.11.2006

Pracownik

Pobrać arkusz

30.11.2006

Pracownik

Dokonać
samooceny

07.12.2006

Bezpośredni
przełożony
pracownika

Dokonać oceny
pracownika

14.12.2006

Jan Kowalski

Zamieścić
arkusz
w aktach
osobowych

15.12.2006

Jan Kowalski
Jan Nowak

Dokonać
analizy
wyników oceny
okresowej

20.12.2006

Jan Kowalski

Sporządzić
sprawozdanie
z oceny

20.12.2006

Aktualny
stan
realizacji

Uwagi

Źródło: Opracowanie własne.
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Schemat działania może odnosić się do konkretnego zadania lub do całego projektu.
Działania mogą być określane bardzo dokładnie – opis działania, osoba odpowiedzialna,
dokładna data – lub też ogólnie, zakładając, że konkretne terminy będą ustalane na
bieżąco. Poniżej przedstawiono schemat działania w formie harmonogramu prac związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w organizacji.

Tabela 27. Przykład harmonogramu prac nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością
Lp.

Etapy prac

2007/2008
Miesiące
5

1.

Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac
nad systemem jakości, z uwzględnieniem priorytetów
wskazanych przez dyrekcje

2.

Powołanie pełnomocnika ds. systemu zarządzania
jakością; opracowanie polityki jakości oraz określenie
celów związanych

3.

Szkolenia związane z realizacją poszczególnych etapów
prac nad systemem

4.

Diagnoza aktualnego systemu jakości na zgodność
z ISO 9001:2000 – etap szkoleniowy/dyskusja

5.

Diagnoza aktualnej struktury organizacyjnej/
/analiza/propozycje zmian/uzgodnienia, opracowanie/
/aktualizacja dokumentacji organizacyjnej

6.

Mapowanie procesów/określenie listy dokumentów
(procedur oraz instrukcji systemu), powołanie liderów

7.

Określenie zasad zarządzania dokumentacją systemu

8.

Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania
jakością – ksiąg procesów/procedur

9.

Prezentacja procedur/uzgodnienia/zatwierdzenie do
stosowania

10.

Dystrybucja dokumentów systemu – wdrożenie/
/udostępnienie

11.

Szkolenie auditorów wewnętrznych/audity

12.

Opracowanie księgi systemu zarządzania jakością

13.

Działania korygujące i zapobiegawcze; przegląd
systemu zarządzania

14.

Proces certyfikacji

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Źródło: Opracowanie własne.

2.24.5

Zasady
1. Proces tworzenia schematu zmusza członków zespołu do myślenia, co trzeba zrobić,
aby osiągnąć ich cel. Aktualizowanie go w miarę postępu prac nad projektem pomaga
nim zarządzać i rozwiązywać problemy.
2. Umieszczenie schematu w widocznym miejscu pomaga informować i motywować
wszystkich na bieżąco.
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3. Schemat zawiera pewne funkcje takie same jak diagram strzałkowy. Jest on jednak
łatwiejszy do zbudowania, może być zrozumiały na pierwszy rzut oka i zostać użyty
do monitorowania postępu. Diagram strzałkowy analizuje jednak plan projektu dokładniej i pokazuje, że zadania są zależne od innych zadań.
4. Może być użyteczne wskazanie ścieżki krytycznej schematu za pomocą pogrubionych
lub kolorowych oznaczeń kratek dla kroków na ścieżce krytycznej.

2.25

Struktura efektywne-osiągalne (Effective-Achievable
matrix)

Charakterystyka
2.25.1
Struktura efektywne-osiągalne umożliwia usystematyzowanie możliwych rozwiązań
z większego zbioru rozwiązań. Dzięki zastosowaniu macierzy można w łatwy sposób
określić, które z rozwiązań są najbardziej efektywne, oraz poznać ich stopień osiągalności.
2.25.2
Zastosowanie
1. Po zastosowaniu innych narzędzi zarządzania, których efektem jest powstała lista
możliwych rozwiązań, wraz z oceną ich efektywności i osiągalności.
2. Narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji odnośnie do sposobu rozwiązania problemu, celów do osiągnięcia itp.
Schemat macierzy zaprezentowano poniżej.
Rysunek 30. Schemat macierzy efektywne-osiągalne
wysoka
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Źródło: Opracowanie własne.
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2.25.3
1.

2.
3.

4.
2.25.4

Postępowanie
Gdy jest już zdefiniowana lista elementów do przeanalizowania (np. możliwości rozwiązania problemu), należy spróbować odpowiedzieć na pytania:
– jak efektywne będzie to rozwiązanie?
• jak dobrze to rozwiązanie pomoże w wyjściu z problemowej sytuacji?
• jak bardzo to rozwiązanie przyczyni się do udoskonalenia działań w firmie?
– jak osiągalne jest to rozwiązanie?
• jak łatwo będzie wdrożyć w życie to rozwiązanie?
• jak bardzo na to rozwiązanie będą działały siły hamujące?
• jakie i ile zasobów należy użyć?
• jakie jest prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu?
Odpowiada się na pytania w stosunku do każdego z elementów i przydziela oceny:
osiągalność – wysoka lub niska, efektywność – wysoka lub niska.
Rozwiązania (a raczej ich symbole) należy nanieść na macierz i przeanalizować,
w których kwadrantach się znajdują:
– kwadrant A – najbardziej pożądane rozwiązanie – największa efektywność przy
wysokiej szansie powodzenia,
– kwadrant B – drugie najbardziej pożądane rozwiązanie, jednak szansa na powodzenie jest dość niska,
– kwadrant C – rozwiązanie, które nie przyniesie większych efektów, mimo że jest
łatwo osiągalne,
– kwadrant D – najmniej pożądane rozwiązanie – najmniejsza efektywność
i jednocześnie bardzo trudne w osiągnięciu.
Na podstawie analizy macierzy dokonać należy wyboru rozwiązania i zastosować.

Przykład
Struktura efektywne-osiągalne została wykorzystana w celu podjęcia decyzji w kierunku możliwości poprawy komunikacji między działami firmy. Za pomocą burzy mózgów opracowano listę możliwych rozwiązań:
A. Codzienne spotkania działów.
B. Zakup telefonów komórkowych dla wszystkich pracowników.
C. Wdrożenie nowoczesnego programu komputerowego do wymiany danych.
D. Instalacja szybkiego łącza internetowego.
E. Zakup nowych samochodów służbowych.
F. Zakup sprzętu do telekonferencji.
Następnie rozwiązania przeniesiono na strukturę efektywne-osiągalne:
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Rysunek 31. Schemat struktury efektywne-osiągalne – Możliwości poprawy komunikacji
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Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie analizy struktury zarząd firmy zdecydował się na zakup sprzętu do
telekonferencji.
2.25.5
Zasady
1. Do opracowania listy można posłużyć się burzą mózgów.
2. Ocena powinna polegać na porównaniu wyborów ze sobą, gdyż każdy wybór na liście
jest w jakimś stopniu osiągalny i efektywny – inaczej nie znalazłby się na liście.

2.26

Struktura podziału pracy (Work breakdown structure
– WBS)

2.26.1
Charakterystyka
Struktura podziału pracy to metoda służąca do identyfikowania zadań, których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. WBS opiera się na systematycznym dzieleniu celu głównego na coraz mniejsze, bardzo szczegółowe zadania. W zależności od preferencji wyniki tej metody przestawione mogą być w postaci hierarchicznej
lub w postaci listy.
2.26.2
Zastosowanie
1. Do zidentyfikowania celu głównego oraz określenia zadań szczegółowych.
2. Do planowania projektu, którego celem jest zdefiniowanie zakresu pracy poprzez
wygenerowanie skończonego (zamkniętego) zbioru zadań składających się na projekt67.
67

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2002, s. 97.
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2.26.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postępowanie
Zdefiniowanie, jaki jest cel główny działania.
Zidentyfikowanie najważniejszych środków (celów pośrednich), dzięki którym osiągnięty zostanie cel.
Opracowanie listy głównych działań, które pomogą w osiągnięciu celów pośrednich.
Dla każdego z głównych działań zidentyfikowanie zadań, które najpierw należy wykonać.
Jeśli zadanie jest złożone – określenie zadań podrzędnych.
Przedstawienie wyników analizy w postaci hierarchicznej lub w formie listy:

Cel główny
Cel pośredni nr 1
Działanie
Zadanie
Zadanie podrzędne

Rysunek 32. Struktura podziału pracy
CEL GŁÓWNY

Cel pośredni nr 1

Działanie

Cel pośredni nr 2

Działanie

Działanie

Zadanie

Zadanie

Zadanie

Zadanie

Zadanie
podrzędne

Zadanie

Zadanie
podrzędne

Zadanie
podrzędne

Zadanie
podrzędne

Źródło: Opracowanie własne.
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Przykład
2.26.4
Firma „Alpha”, specjalizująca się w sprzedaży konstrukcji stalowych, zdecydowała się
na zwiększenie asortymentu oferowanych produktów. Opracowano cele oraz plany działań do wykonania oraz przedstawiono je za pomocą struktury podziału pracy.

Rysunek 33. Struktura podziału pracy – Zwiększenie asortymentu oferowanych produktów
Zwiększenie asortymentu
oferowanych produktów

Zwiększenie
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handlowej
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Sprzedaż
obligacji

Zatwierdzenie
przez Zarząd
oferty zakupu

Złożenie
wniosku
o kredyt
do banku

Przygotowanie
oferty zakupu

Opracowanie
wniosku
o kredyt

Stworzenie listy
kwalifikowanych dostawców
nowego asortymentu

Zebranie ofert
od potencjalnych
dostawców

Źródło: Opracowanie własne.

2.26.5
Zasady
1. Czynności nieobjęte strukturą podziału pracy są traktowane jako leżące poza projektem.
2. Za pomocą tej metody można oszacować czas wykonania poszczególnych czynności
oraz niezbędne zasoby.
3. Niedoskonałością metody jest brak możliwości wskazania sekwencyjności poszczególnych działań.
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Struktura wymagań (Requirements matrix)

2.27
2.27.1

Charakterystyka
Struktura wymagań jest techniką zbierania informacji o wymaganiach i ich przedstawiania w formie graficznej. Struktura wymagań dzieli klientów na cztery grupy, a ich
wymagania na kolejne dwie.

2.27.2

Zastosowanie
1. Do opracowywania listy klientów oraz określenia ich wymagań.

2.27.3
1.
2.

3.

4.

Postępowanie
Zdefiniowanie produktu lub usługi, która będzie analizowana, oraz zapisanie jej na
górze formularza.
Określenie klientów przy pomocy burzy mózgów i przyporządkowanie ich do poszczególnych grup:
– klienci wewnętrzni – pracownicy, którzy działają w procesie,
– klienci zewnętrzni – nabywca produktu lub usługi – ale zawsze jest to osoba
z zewnątrz, niebiorąca udziału w procesie,
– społeczeństwo – jest ono zainteresowane sposobem przeprowadzania procesu,
może być reprezentowane przez jednostki rządowe lub pozarządowe,
– dostawcy – mogą być zainteresowani sposobem wykorzystywania ich surowców.
Przeprowadzenie burzy mózgów dla każdego z klientów na temat ich wymagań. Wymagania kwalifikuje się do poszczególnych grup:
– wymagania w stosunku do produktu,
– wymagania w stosunku do procesu.
Przedstawienie efektów pracy w tabeli.

Tabela 28. Struktura wymagań
Analizowany produkt lub usługa
Rodzaj klienta

Wymagania w stosunku do
produktu

Wymagania w stosunku do
procesu

– wewnętrzny
– zewnętrzny
– społeczeństwo
– dostawca

Źródło: Opracowanie własne.

2.27.4

Przykład
Dla przykładu przedstawiono strukturę wymagań dla firmy produkującej wyroby gipsowe służące do wykończania wnętrz:
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Tabela 29. Struktura wymagań dla wyrobu gipsowego
Wyrób gipsowy do wykańczania wnętrz
Rodzaj klienta

Wymagania w stosunku
do produktu

Wymagania w stosunku
do procesu

Wewnętrzny – Kierownik Produkcji

– Waga worka z wyrobem zgodnie
z normą
– Wilgotność wyrobu zgodnie
z normą

– Produkcja pięciu ton wyrobu
dziennie
– Brak przestojów w produkcji

Zewnętrzny – nabywca wyrobu

– Brak grudek i zbryleń
– Właściwy stopień bieli
– Łatwość w użyciu

– Dostawa na czas i zgodnie ze
specyfikacją

Społeczeństwo

– Wyrób przyjazny środowisku
– Możliwość recyclingu
opakowania

– Prowadzenie produkcji zgodnie
z zasadami BHP i PPOŻ
– Minimalizowanie negatywnego
wpływu na środowisko
– Racjonalna gospodarka
odpadami

Dostawca surowców

–

Sprawny odbiór dostaw surowców

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
2.27.5
1. Struktura wymagań opracowywana jest po to, aby nie zapomnieć, że istnieją wymagania różnych klientów zarówno w stosunku do samego wyrobu, jak i do sposobu
jego produkcji.

2.28

Technika grupy nominalnej (Nominal Group Technique – NGT)

Charakterystyka
2.28.1
NGT jest uporządkowaną metodą grupowej burzy mózgów, która wymaga zaangażowania każdego uczestnika zespołu. Jest to metoda szeregowania wagi (znaczenia) wyborów, która umożliwia grupie roboczej wygenerowanie i zhierarchizowanie dużej liczby
elementów, przy założeniu, że głos każdego z członków zespołu jest równie ważny68.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

68

Zastosowanie
2.28.2
Kiedy niektórzy członkowie grupy są bardziej elokwentni niż inni.
Kiedy niektórym członkom grupy lepiej się myśli w ciszy.
Kiedy jest problem z pewnymi członkami grupy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.
Kiedy grupie nie przychodzi z łatwością tworzenie nowych pomysłów.
Kiedy wszyscy lub kilku członków grupy jest nowych w zespole.
Kiedy temat jest kontrowersyjny lub istnieje konflikt.

Artykuł Basic tools for process improvement ze strony internetowej: www.balancedscorecard.org.
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2.28.3

Postępowanie
Procedura pracy z użyciem techniki grupy nominalnej zawiera się w określonych poniżej etapach.
1. Przedstawienie i zapisanie na tablicy problemu wymagającego rozwiązania lub decyzji do podjęcia.
Jeśli to konieczne, należy wyjaśnić kwestię, ale nie wolno dopuścić do dyskusji – jest
na to za wcześnie.
2. Przez określony czas (5–10 min) każdy członek grupy myśli po cichu i zapisuje tyle
pomysłów, ile to możliwe.
Członkowie grupy nie mogą ze sobą rozmawiać. Nie powinni również tworzyć długich,
szczegółowych list.
3. Zanotowanie pomysłów.
Każdy członek zespołu po kolei przedstawia swoje pomysły. Prowadzący zapisuje je
na flipcharcie, folii lub tablicy. Etap ten odbywa się z uwzględnieniem kilku zasad:
– każdy wyjawia tylko jeden pomysł podczas kolejki,
– niedozwolona jest jakakolwiek dyskusja, nawet pytania o wyjaśnienie,
– podane pomysły nie muszą pochodzić z listy spisanej przez członka grupy;
w miarę upływu czasu wiele pomysłów nie będzie z nich pochodzić,
– członek grupy może zrezygnować ze swojej kolejki i dodać swój pomysł
w następnej.
Proces jest kontynuowany, aż wszyscy członkowie powiedzą „pas” lub przez określony czas nie złożą kolejnej propozycji.
4. Dyskusja nad pomysłami, w celu wyjaśnienia intencji lub połączenia duplikatów.
Sformułowanie można zmienić tylko wtedy, gdy zgadza się osoba, która je wymyśliła. Pomysły mogą zostać usunięte z listy tylko przy jednogłośnej zgodzie. Dyskusja
powinna być ograniczona do wyjaśnienia znaczenia. Nie podlegają pod nią relatywne
wartości pomysłów.
5. Każdy z uczestników sesji powinien przyporządkować wagi dla każdego z pomysłów,
który pozostał na liście.
Należy zebrać oceny wszystkich uczestników i przedstawić wyniki w tabeli.

2.28.4

Przykład
Technika grupy nominalnej pomogła firmie handlowej w uporządkowaniu przyczyn
wzrostu kosztów związanych z dostawą wyrobów gotowych do klienta. W wyniku pracy
zespołu powstała tabela.

160

Metody kreowania pomysłów i planowania

Tabela 30. Technika grupy nominalnej – Wzrost kosztów dystrybucji
Waga przyczyny
(1 – najważniejszy – 13 – najmniej ważny)

Suma

Ostateczna
waga
przyczyny

Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

Wzrost kosztów benzyny

1

2

1

4

1

Wyeksploatowane,
awaryjne samochody

3

4

2

9

3

Korki na drogach

5

3

4

12

4

Wynagradzanie kierowców
wg liczby przejechanych
kilometrów

7

5

6

18

5

Przestarzałe
oprogramowanie logistyczne

2

6

13

21

7

Brak środków komunikacji
między działem handlowym
a kierowcami

4

1

3

7

2

Niedbalstwo pracowników
magazynu

9

7

8

24

8

Zniszczone palety do
przewozu towarów

8

9

7

24

8

Brak doświadczonych
kierowców

6

8

5

19

6

Złe usytuowanie wyjazdu
z magazynu

10

10

9

29

9

Niesprawny wózek widłowy

12

11

11

34

10

Znaczny wzrost sprzedaży
towarów

11

13

10

34

10

Ingerencja firm
konkurencyjnych

13

12

12

37

11

Źródło: Opracowanie własne.

Z tabeli wynika, że dla grupy najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na analizowane zjawisko był wzrost cen paliw. Kolejnymi ważnymi przyczynami były brak komunikacji między działem handlowym a kierowcami oraz wyeksploatowane samochody.
2.28.5
Zasady
1. Często pożyteczne okazuje się przeprowadzenie ćwiczenia NGT za pomocą diagramu
wzajemnych powiązań porządkującego pomysł.
2. Po zakończeniu głosowania niezbędna jest dyskusja, która pokaże, czy grupa jest
jednomyślna.
3. Po głosowaniu należy sprawdzić wyniki z praktycznego punktu widzenia, zastanowić
się, czy rozwiązania (rozwiązanie) wybrane do realizacji są realistyczne i wykonalne,
a inne – rzeczywiście mniej lub bardziej odpowiednie69.

69

S. Smith, Techniki pokonywania problemów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, s. 78.
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2.29

Teoria ograniczeń (TOC – Theory of Constrains)

2.29.1

Charakterystyka
Teoria ograniczeń jest relatywnie nowym narzędziem w praktycznym aspekcie podejmowania decyzji organizacyjnych w sytuacjach występowania ograniczeń. W wielu
przedsiębiorstwach TOC i logiczny TOC formują główne części filozofii ciągłego doskonalenia w tych przedsiębiorstwach.
Ograniczeniem jest wszystko, co powstrzymuje przedsiębiorstwo od rozwijania się
lub osiągania celów. Oczywiście należy założyć, że określono odpowiedni cel. Dla większości przedsiębiorstw biznesowych celem jest zarabianie pieniędzy teraz i w przyszłości.
Istnieją dwa podstawowe typy ograniczeń: fizyczne i niefizyczne.
Ograniczeniem fizycznym jest np. wydajność maszyny.
Ograniczeniem niefizycznym jest np. zapotrzebowanie na produkty, procedury firmy
czy indywidualne postrzeganie świata.

2.29.2

Zastosowanie
TOC jest stosowana na trzech różnych poziomach.
1. Zarządzanie produkcją – TOC początkowo służy do rozwiązywania problemów z „wąskimi gardłami” i planowaniem.
2. Analiza wydajności – zastosowanie TOC skutkuje przesunięciem decyzji dyktowanych
kosztami w stronę decyzji mających na celu ciągłe doskonalenie procesów, w których
wydajność i ograniczenie systemu oraz określone statystycznie ochronne właściwości
w punktach krytycznych są elementami kluczowymi.
3. Teoria ograniczeń procesów logicznych – trzeci poziom jest ogólnym zastosowaniem
TOC przeznaczonym do oddziaływania na różne problemy procesowe w przedsiębiorstwie. TOC jest stosowany do identyfikowania, jakie czynniki ograniczają osiąganie
celów przez przedsiębiorstwo, do tworzenia rozwiązań problemu i umożliwia jednostkom w procesie tworzenia rozwiązań niezbędnych dla nich samych.

2.29.3

Postępowanie
1. Zdefiniowanie ograniczeń systemu. Z konieczności obejmuje to ustalenie priorytetów,
które ograniczenia faktycznie hamują postęp sytemu w osiąganiu celu.
Ograniczenie może być zidentyfikowane przy użyciu różnych metod. Na wydziale
produkcyjnym klasycznym przykładem może być obserwacja, przed którym stanowiskiem lub grupą stanowisk formuje się największa kolejka prac w toku. Innym
przykładem jest przetwarzanie wsadowe, np. konieczność zbierania partii półproduktów do obróbki w wannie galwanicznej, której koszt uruchomienia pokrywa się tylko
wtedy, gdy mamy przynajmniej 75% wypełnienia detalami.
2. Podjęcie decyzji o tym, jak wykorzystać ograniczenia systemu. Gdy już zostanie
podjęta decyzja, jak poradzić sobie z ograniczeniami w systemie, należy też zdecydować, co z większością środków, które nie są ograniczeniami. Odpowiedź brzmi:
trzeba kierować nimi tak, że zapewniają to, co jest potrzebne do osiągnięcia uzysków
z ograniczonych źródeł. Nigdy nie wolno pozwolić im dostarczać większego uzysku niż
potrzeba, ponieważ nie przybliża nas to do celu.
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Po zidentyfikowaniu zasobu będącego ograniczeniem czynione są starania, w celu
poprawy procesu lub w inny sposób jak najbardziej zwiększyć zdolność przetwórczą
zasobu będącego ograniczeniem, unikając jednak przy tym większych wydatków na
rozbudowę czy modernizację.
3. Podporządkowanie wszystkiego decyzjom podjętym w kroku 2. Odkąd ograniczenia
powstrzymują od zmierzania w stronę celu, należy zaangażować wszystkie środki,
jakimi się dysponuje, do pomocy w ich przełamaniu.
Gdy zasób będący ograniczeniem jest wykorzystywany do maksimum, szybkość działania innych procesów jest dostosowana do wykorzystania tego maksimum. Część
procesów działa w ograniczoną wydajnością po to, by ograniczenie mogło być w pełni
wykorzystane, a równocześnie wstrzymana jest produkcja na zapas.
Podporządkowane procesy zwykle znajdują się przed ograniczeniem. Procesy znajdujące się za ograniczeniem interesują nas mniej, najprawdopodobniej są one wykorzystywane poniżej swoich możliwości, czekając na rezultaty pracy zasobu będącego
ograniczeniem.
4. Wzmocnienie ograniczenia systemu. Jeśli kontynuowane są prace nad przełamaniem
ograniczenia, tym samym ograniczenie nie jest już wąskim gardłem. Ograniczenie
będzie przełamane.
Jeżeli wydajność całego systemu nie jest wystarczająca, wymagane są dalsze zmiany. Mogą to być inwestycje kapitałowe, zmiany organizacyjne lub inne pociągające
za sobą znaczne koszty. W efekcie wzrastają zdolności produkcyjne zasobu będącego
ograniczeniem.
5. Powrót do kroku pierwszego. Jeśli ograniczenie jest usunięte, należy wrócić do kroku 1.
Kiedy to się stanie, gdzieś indziej pojawi się ograniczenie, które powstrzymuje realizację
zakładanych celów.
Po opanowaniu pierwszego ograniczenia inna część systemu lub łańcucha procesów
może stać się ograniczeniem. Wymaga to powtórzenia cyklu usprawnienia. Skupiając się na ograniczeniach, ta metodologia daje dobre efekty, jeśli chodzi o skrócenie
czasu przepływu produktów lub usług przez system. Zmniejszenie rozrzutności na
poziomie wykorzystania zasobu ograniczającego zwiększa przepustowość systemu
i zmniejsza czas przepływu przez system. Gdy występuje lepsze wykorzystanie ograniczenia, zmniejszają się odchylenia od wartości normatywnych wyrobu i zwiększa
się poziom jakości.
Do identyfikowania rezultatów całości przedsiębiorstwa stosowane są cztery wskaźniki:
1) Zysk sieciowy = Wydajność – Koszt operacyjny
2) Zwrot Inwestycji (ROI) = (Wydajność – Koszt operacyjny)/Zasoby
3) Produktywność = Wydajność/Koszt operacyjny
4) Obrót = Wydajność/Zasoby.
Z opisanymi pomiarami pracownicy mogą podjąć decyzję poprzez zbadanie wpływu
tych decyzji na całość wydajności, zasobów i kosztu operacyjnego przedsiębiorstwa.

Metody kreowania pomysłów i planowania

163

Decyzja, która skutkuje wzrostem całości wydajności, spadkiem całości zasobów lub
spadkiem całości kosztu operacyjnego firmy, jest generalnie dobrą decyzją.
Teoria ograniczeń likwiduje wiele kosztów. Oczywiście zastosowanie zasady obliczenia kosztów (głównie alokacji kosztów w celu podjęcia decyzji na poziomie lokalnym)
prowadzi do decyzji szczupłego zarządzania wydziałem oraz lepszych wyników przedsiębiorstwa.
2.29.4

Przykład
W idealnym zakładzie produkcyjnym, w którym wieloletnie wysiłki spowodowały tak
wysoką świadomość załogi, że absencja wynosi ZERO!, poziom braków wynosi ZERO!,
zadowoleni klienci nie zmieniają w ostatniej chwili ani ilości, ani dat realizacji w złożonych zamówieniach, a doskonale konserwowane maszyny w ogóle się nie psują. Dostawcy, bojąc się utracić tak znakomitego partnera, dostarczają każde zamówienie ze
stuprocentową jakością, w żądanej ilości i o żądanym czasie. Zakład ten produkuje dwa
wyroby – P i Q70.
Charakterystyka procesu produkcyjnego jest przedstawiona na poniższym rysunku.
Dysponujemy zasobami (np. maszynami) A, B, C i D. Każdy zasób obsługiwany jest
przez tę samą liczbę pracowników, zarabiających tyle samo. Surowcami używanymi do
produkcji są S1, S2 i S3, wszystkie w idealnie równej cenie 20 PLN za sztukę. Z surowca S2 produkowany jest wspólny dla obu wyrobów półfabrykat, wykonywany w dwóch
operacjach z wykorzystaniem zasobów B i C, o czasach wykonania równych odpowiednio
15 i 5 minut na sztukę.

Przykład zaczerpnięty z artykułu M. Pyzika, Teoria ograniczeń, nowe spojrzenie na zarządzanie i rolę systemów
informatycznych w przedsiębiorstwie dostępnego pod adresem: www.frackowiak.com.pl.
70
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Rysunek 34. Charakterystyka procesu produkcyjnego

KOOP
5 PLN/szt

P
90 PLN/szt
100 szt/tyg

Q
100 PLN/szt
50 szt/tyg

D
15 min/szt

D
15 min/szt

C
10 min/szt

B
5 min/szt

B
15 min/szt

A
15 min/szt

B
15 min/szt

A
10 min/szt

S1
20 PLN/szt

S2
20 PLN/szt

S3
20 PLN/szt

Źródło: Por. E.M. Goldratt, Computerized Shop Floor Scheduling, International Journal of Productivity Research (Vol. 26, No. 3), March 1988.
E.M. Goldratt, J. Cox, The Goal, Croton-on-Hudson, N.Y.: North River Press, 1992.
E.M. Goldratt, Chapter 1: Hierarchical Management – The Inherent Conflict, The Theory of Constraints Journal, (Vol. 1, No. 1), Y. Avraham. Goldratt Institute, New Haven, CT, Oct.-Nov., 1987.

Notowany jest idealnie stały popyt 100 sztuk na tydzień produktu P oraz 50 sztuk
na tydzień produktu Q. W każdym tygodniu pracujemy 5 dni po osiem godzin, co daje
okrągłą liczbę 2400 minut. Koszty związane z płacami dla robotników, zużyciem energii
elektrycznej, płacami dla brygady remontowej, jednym słowem wszystkie pieniądze,
które wydawane są miesięcznie, ale nie na surowce S1, S2 i S3 oraz nie na półfabrykat
KOOP, wynoszą 6000 PLN.
Pytanie jest bardzo proste. Który z produktów powinien skupiać uwagę producenta?
Czy też produkcja, którego produktu jest bardziej opłacalna? Można to policzyć.
Sprzedaż Q
Sprzedaż P
Sprzedaż razem
Materiały bezpośrednie
Koszty operacyjne
Strata

50 szt.
60 szt.

5000 PLN
5400 PLN
10 400 PLN
4700 PLN
6000 PLN
300 PLN

Co będzie, jeśli w kolejnym tygodniu, odwrotnie, nastąpi sprzedaż całych żądanych
przez rynek 100 sztuk produktu P? Łatwo to policzyć! – partia 100 sztuk produktu P zu-
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żyje 1500 minut zasobu B. Na produkt Q zostanie więc 900 minut, co podzielone przez
30 minut na sztukę daje sprzedaż 30 sztuk.
Sprzedaż Q
Sprzedaż P
Sprzedaż razem
Materiały bezpośrednie
Koszty operacyjne
Zysk

100 szt
30 szt

9000 PLN
3000 PLN
12 000 PLN
5700
6000 PLN
300 PLN

Jaka mieszanka wyrobów jest najbardziej opłacalna? Zastanawia się niejeden menedżer dużo większego przedsiębiorstwa. Okazuje się, że przyczyną całego zamieszania
jest zasób B. Zgodnie z TOC jest on tak zwanym Zasobem krytycznie ograniczającym
(ang. Critical Constrained Resource), czyli zasobem, którego zdolności są mniejsze od
popytu generowanego na jego pracę przez rynek. TOC dostarcza tu narzędzia do zarządzania w postaci pięciokrokowej procedury, której konsekwentne stosowanie daje
nadspodziewanie dobre rezultaty.
Krok 1 – identyfikacja ograniczenia systemu – system, jakim jest dany hipotetyczny
zakład produkcyjny, posiada ograniczenie. To niewątpliwie zasób B. Partia stu sztuk produktu P to 100 razy 15 minut zapotrzebowania na jego zdolności. Partia pięćdziesięciu
sztuk produktu Q to 50 razy 30 minut potrzebnych zdolności zasobu B. Razem 3000
minut przy dostępnych 2400 minutach w tygodniu.
Krok 2 – decyzja o eksploatacji ograniczenia – w zakładzie nie ma absencji ani
przerw w pracy. Dlatego decyzja o tym, jak eksploatować cały dostępny czas zasobu
B, to decyzja o tym, w jaki sposób osiągnąć z niego maksymalny wpływ pieniędzy do
przedsiębiorstwa. Pieniądze płynące do przedsiębiorstwa wg TOC to pieniądze uzyskiwane od odbiorców za sprzedane wyroby, pomniejszone o kwoty wypłacane dostawcom
za surowce i półfabrykaty użyte do wyprodukowania tych wyrobów w zadanej jednostce
czasu. Miara ta nazywana jest Przepustowością (ang. Throughput).
Poprzednie kalkulacje kosztowe można zastąpić przedstawionymi poniżej, gdzie
nowością jest wyliczenie Przepustowości jednostkowej na minutę pracy zasobu stanowiącego ograniczenie. Ograniczenie pracuje na jedną sztukę produktu P 15 minut, a na
jedną sztukę produktu Q 30 minut. Tak więc jednostkowa przepustowość produktu P na
minutę pracy ograniczenia to 45 PLN podzielone przez 15 minut – co daje 3 PLN/min,
natomiast produku Q to 60 PLN podzielone przez 30 minut, co daje 2 PLN/min.

Cena sprzedaży
Koszt zakupu surowców
Obciążenie ograniczenia
Przepust./min ograniczenia

Produkt P
90 PLN
45 PLN
15 minut
3 PLN/min

Produkt Q
100 PLN
40 PLN
30 minut
2 PLN/min

Teraz nie ulega wątpliwości, że to produkt P jest produktem umożliwiającym lepszą
eksploatację krytycznego zasobu B. Minuta pracy tego zasobu związana z produktem P
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daje 3 złote w przeciwieństwie do minuty poświęconej na produkt Q, która daje tylko 2
złote wpływające na konto firmy. Decydujemy się więc na sprzedawanie przede wszystkim produktu P.
Krok 3 – podporządkowanie wszystkiego powyższej decyzji – uznanie dominującej
roli decyzji we wszystkich działaniach i wdrażanie odpowiednich działań.
Krok 4 – wzmocnienie ograniczenia – dopiero teraz, gdy wyeksploatowany został
cały potencjał ograniczenia i gdy chce się sprzedawać więcej, można zdecydować się na
inwestycję i wzmocnienie ograniczenia, czyli na przykład zwiększenie jego przepustowości.
Krok 5 – powrót do kroku pierwszego.
2.29.5
Zasady
1. Osiąganie wyników niezadowalających oznacza, że system – cały łańcuch wartości,
do którego należy organizacja – ma zbyt małą przepustowość. W przypadku zbyt
niskiej sprzedaży i zysków wąskie gardła mogą znajdować się nie tylko w firmie, ale
także na rynku, gdy popyt na dane produkty jest za mały. Całościowe spojrzenie na
łańcuch wartości wskazuje zazwyczaj, że ograniczenia występują w kilku miejscach,
dlatego problem należy rozwiązywać na wielu poziomach.
2. Zazwyczaj szefowie przedsiębiorstw są świadomi ograniczeń, ale nie podejmują opisanych trudnych przedsięwzięć. Oceniają bowiem, że straty na sprzedaży z tytułu
niesprawności systemu wynoszą zaledwie 2-3%, dlatego byłaby to „gra niewarta
świeczki”. W rzeczywistości wzrost sprzedaży tylko na skutek bardziej optymalnego
zaopatrzenia sieci dystrybucji wynosi w typowych przypadkach 20-25%, a przy redukcji zapasów 30-40%.

DMADV – Zarządzanie projektem nowego procesu/produktu
(Define – Measure – Analyse – Design – Verify – DMADV)

2.30

2.30.1
Charakterystyka
Zarządzanie projektem nowego procesu/produktu jest zasadniczo stosowane w fazie
projektowania. Proces DMADV został stworzony po to, aby eliminować różnice między
wymaganiami klienta dotyczącymi produktu lub procesu, a tym co jest projektowane.
Różnice te mogą wynikać z niepewności i zmian. DMADV wydaje się mieć tradycyjne
podejście do eliminowania różnic poprzez wykonanie dobrze już na początku etapu projektowania produktu lub procesu, a nie poprzez korygowanie71.
2.30.2
Zastosowanie
DMADV znajduje zastosowanie w przypadku gdy:
1) produkt lub proces nie istnieje w firmie, a ktoś go potrzebuje,

71

D.J. Anderson, FDD Six Sigma#2:DMADV, 22 czerwca 2004, www.agilemanagement.net.
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2) istniejący produkt lub proces jest optymalizowany (może być optymalizowany za
pomocą np. DMAIC) i wciąż nie spełnia poziomu wymagań klienta lub poziomu Six
Sigma.
2.30.3

Postępowanie
Zarządzanie Projektem nowego procesu/produktu składa się z pięciu części. Od początkowych liter został utworzony skrót DMADV. Poniżej scharakteryzowano te części:
1. D – Define – Definiuj
Zdefiniowanie celów projektu, jego znaczenia, zakresu, terminów i zasobów. Należy
określić, co jest projektowane oraz dlaczego jest projektowane. Na etapie tym używa
się odpowiednich narzędzi zarządzania jakością po to, aby upewnić się, że cele są
zgodne z wymaganiami klienta i strategią przedsiębiorstwa.
2. M – Measure – Mierz
Zmierzenie i określenie potrzeb i wymagań klienta. Najpierw należy określić trafne
i niezawodne miary umożliwiające śledzenie postępów w realizacji zdefiniowanych celów. Stosowane są tu techniki analityczne pozwalające na przekształcenie wymagań
klienta w cele projektu.
3. A – Analyse – Analizuj
Analiza dostępnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celu. Określenie wydajności podobnych projektów (najlepszych w danej dziedzinie). Wykorzystywane są
tutaj cele wyznaczone w punkcie 2 do zebrania innowacyjnych pomysłów i wybrania
spośród nich najlepszych do wykorzystania w następnym kroku. Podczas analizy należy uwzględnić opinie klientów. Na tym etapie przeprowadza się też podsumowanie
w celu sprawdzenia pracy zespołu i jego sposobu myślenia oraz dla zapewnienia szerokiego zrozumienia i wspierania wybranej opcji.
4. D – Design – Projektuj
Zaprojektowanie nowego produktu, usługi lub procesu. Warto użyć do tego celu przewidywalnych modeli, symulacji i prototypów, aby sprawdzić skuteczność danego pomysłu, w osiągnięciu celów określonych w punkcie 1. W projektowaniu bierze udział
kilka podzespołów pracujących równocześnie, tworzących, testujących i budujących
rozmaite komponenty projektu. Podczas tego etapu przeprowadza się dwa podsumowania projektu – na wyższym i niższym poziomie szczegółowości.
5. V – Verify – Weryfikuj
Zweryfikowanie przygotowania projektu i zdolności do spełnienia potrzeb klienta oraz
efektywności projektu w rzeczywistości.
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Rysunek 35. Koło DMADV – fazy cyklu zarządzania projektem nowego procesu/produktu

Zdefiniuj
Krok 1

Zweryfikuj
Krok 5

Zaprojektuj
Krok 4

Zmierz
Krok 2

Przeanalizuj
Krok 3

Źródło: Opracowanie własne.

2.30.4
Przykład
Przykład 172
Firma produkująca kompresory jest w trakcie tworzenia nowego typu kompresora.
Powołano zespół mający za zadanie stworzenie projektu kompresora przy użyciu narzędzi i technik DFSS (Desing For Six Sigma), w tym DMADV. Podczas realizacji DMADV
(projektu nowego produktu) wykorzystano symulację i optymalizację, aby projektowany
kompresor spełniał wszystkie wymagania klienta. Głównymi korzyściami wypływającymi
z zastosowania symulacji i optymalizacji było stworzenie prototypu nowego kompresora
bez inwestowania dużych pieniędzy, dużej ilości czasu oraz zapewnienie małej liczby defektów. Spowodowało to wzrost sprzedaży dzięki lepszemu spełnieniu wymagań klienta.
D – Define (definiuj)
Pierwszym krokiem DMADV było oszacowanie kosztów, jakie firma musiała ponieść
podczas realizacji projektu. Firma rozpoczęła działania od stworzenia prostego arkusza
umożliwiającego oszacowanie największych zagrożeń związanych z zaprojektowaniem
i wprowadzeniem na rynek nowego kompresora. Wzięto przy tym pod uwagę trzy główne obszary:
1) możliwości techniczne firmy,
2) zdolność produkcyjną,
3) potencjalne zapotrzebowanie na rynku.

72

Przykład zaczerpnięty z: www.onesixsigma.comprofile.php.
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Gdy arkusz był gotowy, firma zdefiniowała zagrożenia związane z elementami projektu oraz stworzono symulację możliwych wyników. W oparciu o dane z arkusza stwierdzono 72% prawdopodobieństwo sukcesu. Mimo że prawdopodobieństwo sukcesu nie
było wyjątkowo wysokie, firma obliczyła, że możliwe zyski z projektu byłyby ogromne
w porównaniu z relatywnie niskim ryzykiem. Procentowe wartości NPV (dynamiczne
kryterium opłacalności inwestycji) przedstawione w tabeli poniżej ilustrują, że prawdopodobieństwo strat w wysokości 1,9 miliona dolarów było tylko 10%, podczas gdy
prawdopodobieństwo zysków w wysokości 49 milionów dolarów było ponad 70%. Dzięki
tym informacjom lider projektu w porozumieniu z członkami zespołu postanowił kontynuować projekt.
Tabela 31. Wartości procentowe dla prognozy dynamicznego kryterium opłacalności inwestycji
Jednostki %

Przewidywane wartości (w USD)

0%

3 273 480

10%

1 904 922

20%

1 618 944

30%

49 296 489

40%

52 086 535

50%

53 255 474

60%

54 364 163

70%

55 505 395

80%

56 542 789

90%

58 005 635

100%

66 382 720

Źródło: www.onesixsigma.com.

M – Measure (mierz)
Na etapie mierzenia firma musiała określić trafne i niezawodne miary umożliwiające
śledzenie postępów w realizacji zdefiniowanych celów. Głównym zadaniem było określenie celów dotyczących jakości (CTQ). Na podstawie informacji zasięgniętych u klientów
zespół uznał, że głównym celem dotyczącym jakości jest wskaźnik tempa przepływu
przez kompresor.
Firma zbudowała model umożliwiający obliczenie wskaźnika tempa przepływu na
podstawie wprowadzonych parametrów. Następnie zespół opisał dla każdego z wprowadzonych parametrów różnice w wartościach, jakie te parametry przyjmowały we wcześniej stosowanych systemach. Dane do tych parametrów pochodziły z podobnych systemów kompresorów tworzonych już wcześniej przez firmę. Kolejnym krokiem podjętym
przez zespół na tym etapie było przeprowadzenie symulacji i przygotowanie wykresu
wrażliwości dla wskaźnika tempa przepływu, który spełniał rolę prognozy. Na podstawie
danych z wykresu stwierdzono, że różnice w długości ruchu tłoka były głównym czynnikiem powodującym różnice w wysokości wskaźnika przepływu. Zespół doszedł do wniosku, że aby produkować kompresory z możliwie najmniej różniącymi się wskaźnikami
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przepływu (jak tego oczekują klienci), firma musi zminimalizować różnice w długości
ruchu tłoka kompresora.
A – Analyze (analizuj)
W fazie analizy zespół skoncentrował się na określeniu różnorodnych sposobów montażu tłoka. Obliczono długość ruchu tłoka w oparciu o z góry określone rozmiary tłoka
i określone przez użytkownika zmienne dla wartości długości ramienia i korby. Zmienne
w tym projekcie to te dane, nad którymi można mieć kontrolę i które można optymalizować.
W etapie analizy bardzo ważną rolę odegrały symulacje i optymalizacje. Zespół musiał wypracować najlepsze rozwiązania dla obu tych elementów, aby zagwarantować
optymalną jakość projektu.
Zespół doszedł do wniosku, że kąt nachylenia korby, mający wpływ na długość ruchu,
zależy od długości ramienia i korby. Stworzono prostą procedurę umożliwiającą obliczenie kąta nachylenia korby na podstawie tych dwóch zmiennych. Uruchomiono narzędzia
do optymalizacji mające na celu zminimalizowanie średniego błędu przy wyznaczaniu
docelowej długości ruchu tłoka. Zespół przeanalizował projekty, w których długość ruchu
tłoka była bliska wartości 30,8. Dzięki zgromadzonym danym optymalna długość ruchu
została określona już w fazie analizy.
Znaleziono 5 rozwiązań, w których długość ruchu tłoka była najbliższa pożądanej
wartości 30,8. Wyniki z tego etapu zostały następnie przeanalizowane i porównane
w następnym etapie.
D – Design (projektuj)
Ekipa pracująca nad projektem przeszła teraz do zaprojektowania kompresora w taki
sposób, aby zaspakajał on określone wcześniej potrzeby klienta. Spośród 5 możliwych
rozwiązań montażu tłoka wyodrębnionych w etapie poprzednim należało wybrać optymalne pod względem jakości, które jednocześnie byłoby najbardziej opłacalne kosztowo. Różnice odnoszące się do budowy modelu kompresora wynikały z błędu w każdym
z pięciu rozmiarów tłoka użytych przy obliczaniu długości ruchu tłoka. Błędy te zostały
przyjęte jako dopuszczalne.
Następnie model kompresora został tak zmodyfikowany, aby uwzględniał koszty
i poziom jakości dla każdego z 5 możliwych rozmiarów. Ponieważ zespół miał w tej fazie
kontrolę nad pożądanym poziomem jakości, zdefiniował 5 możliwych rozmiarów tłoka
jako czynniki jakości i uznał je za zmienne decyzyjne.
Jednocześnie obliczono całkowity koszt produkcji miliona części w oparciu o te koszty
jakości. Kiedy podniesiono jakość, koszty wzrosły, dlatego zaistniała potrzeba optymalizacji, aby określić możliwie najniższy koszt przy zachowaniu pożądanego poziomu
jakości tłoka.
Zastosowano narzędzia optymalizacyjne w celu zminimalizowania całkowitego
kosztu produkcji miliona części. Zminimalizowane zostały koszty poprzez odpowiednie
dostosowanie długości korby i ramienia oraz poziomu jakości każdego z 5 parametrów
określających długość ruchu tłoka. Udało się znaleźć rozwiązanie optymalne lub prawie
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optymalne. Wybrano rozwiązanie o łącznym koszcie w wysokości 17 milionów dolarów,
które było najbliższe oczekiwaniom firmy (pod względem kosztów).
V – Verify (zweryfikuj)
Zespół w fazie ostatniej zadał sobie pytanie: Czy ostatecznie wybrany model kompresora zaspokoi potrzeby klientów?
Etap ten pozwolił na weryfikację obejmującą sprawdzenie, czy zostały zaspokojone
wymagania klienta. Zespół skopiował wybrane optymalne rozwiązanie do arkusza (przygotowanego w fazie pierwszej) i przeprowadził symulację na przykładzie 10 000 prób.
Okazało się, że przy zastosowaniu tych parametrów i przy tej specyfikacji projektu jedynie około 84% wyprodukowanych produktów będzie spełniało założenia specyfikacji.
Podczas gdy analiza ekonomiczna wskazywała, że to rozwiązanie było najbardziej
korzystne pod względem kosztów, okazało się, że długość ruchu tłoka zaprojektowanego
w ten sposób będzie w 95% miała wartość pomiędzy 30,7, a 30,9. Aby rozwiązać ten
problem po raz ostatni, zespół zastosował narzędzia optymalizacji. Tym razem w procesie optymalizacji wymaganiem było 95% pewności, że długość ruchu tłoka będzie miała
wartość zgodną ze specyfikacją. Celem optymalizacji było zminimalizowanie całkowitego
kosztu produkcji 1 000 000 części.
W wyniku nowej optymalizacji zostało wybrane nowe rozwiązanie. Wybór padł na
rozwiązanie o łącznych kosztach 24 milionów dolarów, ale zapewniający firmie, że
w 95% przypadków długość ruchu tłoka będzie mieściła się w dopuszczalnych przez
specyfikację granicach.
Na podstawie tego projektu firma stworzyła niezawodny kompresor, a klienci byli
usatysfakcjonowani.
2.30.5

Zasady
Poniższa tabela przedstawia narzędzia, jakie możne zastosować podczas realizacji
cyklu DMADV.

Tabela 32. Poszczególne etapy typowego cyklu DMADV oraz stosowane w nich narzędzia
zarządzania jakością
Etap cyklu

Stosowane narzędzia

Define – Zdefiniuj

Planowanie projektu (planowanie dla kilku pokoleń produktu/usługi), zarządzanie
zmiennymi, zarządzanie ryzykiem

Measure – Zmierz

Metody badania VOC (Voice of the Customer – „Głos klienta”), planowanie
zbierania danych, model Kano (model badania potrzeb klienta), benchmarking,
metody przekładania wymagań klienta na wymagania projektu, QFD

Analyze – Przeanalizuj

Techniki kreatywne, tworzenie prototypów

Design – Zaprojektuj

QFD, symulacje, modelowanie procesu, FMEA, zarządzanie procesem, wykresy,
analiza ryzyka

Verify – Zweryfikuj

Techniki przygotowujące do wdrożenia, narzędzia wdrażające procesy/produkty
do realizacji

Źródło: Opracowanie własne.

172

Metody kreowania pomysłów i planowania

