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JANUSZ SZUKA POMOCY
— Nie mam siïy! To siÚ nie moĝe udaÊ! — powiedziaï Janusz
Sïaby na spotkaniu kierownictwa. — Pracujemy nad tym problemem juĝ cztery miesiÈce, a ten bïÈd siÚ ciÈgle powtarza…
— Moĝe nie znamy przyczyny ěródïowej? — zapytaï dyrektor Waĝny.
— Panie dyrektorze! Ile razy moĝna rysowaÊ diagram rybiej
oĂci? Od dawna wiemy, gdzie jest przyczyna…
W momencie kiedy Sïaby to powiedziaï, zorientowaï siÚ, ĝe
moĝe jednak niewïaĂciwie zdiagnozowaï przyczynÚ. Postanowiï wróciÊ do analizy tuĝ po spotkaniu. „KiedyĂ pewien
goĂÊ na szkoleniu prezentowaï takÈ innÈ metodÚ… Jak ona
siÚ nazywa?” — myĂlaï intensywnie Sïaby.
— PodsumowujÈc: Janusz przyjrzy siÚ ponownie problemowi
zarysowañ, a reszta niech czuwa nad wydajnoĂciÈ i jakoĂciÈ.
DziÚkujÚ za spotkanie. — Dyrektor zamknÈï notatnik i uczestnicy zaczÚli siÚ rozchodziÊ do swoich zajÚÊ.
Janusz uĂmiechnÈï siÚ do siebie, wstajÈc, bo wïaĂnie sobie
przypomniaï: „Ten trener nazywa siÚ Wiktor Skuteczny,
a metoda to Zegar RozwiÈzywania Problemów”. Postanowiï
odezwaÊ siÚ do niego jak najszybciej.
— Mam dwa dni, ĝeby rozwiÈzaÊ ten problem. Pïacimy duĝe
kary za reklamacje, a jeĂli bïÈd siÚ powtórzy jeszcze raz, to
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spadniemy do niĝszej klasy dostawców. To oznacza mniejsze zaufanie klienta i czÚstsze kontrole. Koszty. I gorszÈ pozycjÚ do negocjacji w przypadku nowych projektów.
— Obawiam siÚ, ĝe dwa dni to za maïo — powiedziaï Skuteczny. — Zegar RozwiÈzywania Problemów ma dwanaĂcie
godzin. Kaĝda z nich wymaga powaĝnego i rzetelnego podejĂcia. RozwiÈzywanie problemów to nie sÈ sztuczki magiczne.
Póki co trzeba byÊ ostroĝnym i wdroĝyÊ rozwiÈzania tymczasowe, krótkoterminowe. ZabezpieczÈ nas przed eskalowaniem problemu, ale go nie rozwiÈĝÈ. MogÚ przyjechaÊ
we wtorek. Omówimy temat i opracujemy plan dziaïania.
Mój dzieñ pracy kosztuje duĝo mniej niĝ reklamacje…
— Trudno siÚ z tym nie zgodziÊ — przyznaï Sïaby. — W ostatnim kwartale koszty reklamacji przekroczyïy dwa procent
miesiÚcznego obrotu. To jest znacznie powyĝej zaïoĝeñ
w budĝecie. Bardzo blisko progu opïacalnoĂci, bo w produkcji
masowej pracujemy przecieĝ na kilkuprocentowych marĝach… Dobrze. Umówmy siÚ w ten wtorek. Co mam zrobiÊ
do tego czasu?
— WprowadziÊ stuprocentowÈ kontrolÚ wycieraczek, tak aby
mieÊ pewnoĂÊ, ĝe ĝadna wada nie wydostaje siÚ z fabryki.
Kontrola jakoĂci w procesie produkcji odbywaïa siÚ na wszystkich etapach. W strefie przyjÚÊ w magazynie kontrolowano
dostawy materiaïu. Po wytïoczeniu ramienia sprawdzano
jakoĂÊ wizualnie. Wgnioty, rysy i niedotïoczenia eliminowaïy czÚĂÊ z dalszej obróbki. Kolejna kontrola odbywaïa siÚ
po lakierowaniu. Tam szukano gïównie niedomalowañ i rys.
A po montaĝu ramienia i pióra pracownicy pakowali gotowÈ
wycieraczkÚ w przeznaczone dla konkretnego wyrobu paletopojemniki, ostatni raz wizualnie oceniajÈc jakoĂÊ. Klient
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reklamowaï rysy, które zauwaĝyï podczas wyjmowania wycieraczki z pojemnika, by zamontowaÊ jÈ w samochodzie.
Inĝynier Sïaby zastosowaï juĝ trzy rozwiÈzania. Wydrukowaï
zdjÚcia przedstawiajÈce porysowania i umieĂciï je na stanowiskach w tïoczni, lakierni i na montaĝu. Zleciï kontrolowanie
stu procent sztuk po tïoczeniu. Opracowaï arkusz, na którym
operator pakujÈcy gotowe wyroby do pojemników wpisywaï
numer sztuki i podpisywaï siÚ. Problem jednak nie ustÈpiï.
Za pierwszym razem zgïoszono szeĂÊdziesiÈt przypadków i od
tej pory co tydzieñ liczba ta byïa podobna. W ostatnim tygodniu byïo ich piÚÊdziesiÈt cztery. Janusz czuï siÚ bezradny.

SPYTAJ KONSULTANTA
Wiktor Skuteczny zameldowaï siÚ w umówiony wtorek juĝ
o ósmej rano. Po krótkim przywitaniu i kurtuazyjnej wymianie zdañ przystÈpiï do pracy.
— Metoda Zegara, jak moĝe pamiÚtasz, polega na dwunastu
krokach. Jak to w zegarze — dwanaĂcie godzin. Oparta jest
na znanym ci podejĂciu PDCA, lecz jest bardziej rozbudowana. To, co genialnie opisaï Deming jako Plan-Do-Check-Action, czyli Planuj-Rób-Sprawdzaj-Wdraĝaj, z czasem siÚ
zdewaluowaïo i ludzie zaczÚli szukaÊ wymówek. Powszechnie
uwaĝa siÚ, ĝe ten system nie dziaïa. Mówi siÚ ironicznie:
Please Don’t Change Anything. Ja uwaĝam, ĝe on jest bardzo skuteczny, i dlatego postanowiïem go podrasowaÊ, by
bardziej przystawaï do dzisiejszych, wymagajÈcych czasów.
— Nie boisz siÚ, ĝe niedïugo roboty zastÈpiÈ nas takĝe w rozwiÈzywaniu problemów? — przerwaï Janusz.
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Godzina 2. Wyznaczasz cel

Cel jest ważny w życiu, bardzo ważny w podróży, a w biznesie — najważniejszy. Każdy problem jest odchyłką od standardu. Brak standardu nie daje możliwości dostrzeżenia
problemu. Gdy standard istnieje, łatwo jest określić niezgodności. Telewizor zwykle ma obraz, etykiety są właściwe i tym
podobne. Standard być może nie jest idealny albo wymaga
doprecyzowania. Jednak zawsze, gdy możesz określić standard, możesz ocenić odstępstwa. Jeśli jesteś w stanie ocenić
odstępstwa, to także powinieneś umieć określić cel.
90
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Pomocna jest tu popularna metoda SMART, o której dokładnie opowiadał Wiktor. Cel powinien być Skonkretyzowany, Mierzalny, Ambitny, Realistyczny i Określony w czasie. Jeśli Twoim celem będzie to, żeby telewizor zawsze
miał obraz czy żeby etykiety były właściwe, to trudno będzie taki cel zrealizować. Określenia „0% pustego ekranu w
okresie 6 miesięcy” czy „100% obrazu w okresie 6 miesięcy
po włączeniu telewizora” są bardziej konkretne. W przypadku etykiet możemy na przykład określić: „Brak reklamacji z tytułu niewłaściwej etykiety w okresie 1.01.2017 –
31.12.2017”. Gdy problem występuje często lub dotyczy
większej ilości przypadków, nierealne może być założenie, że
w najbliższym tygodniu się nie zdarzy. Jeśli nie określisz
terminu, nie będziesz wiedział, czy jeszcze monitorować postęp, czy już nie. Ważne są też liczby. Słowa „zawsze”,
„nigdy”, „niewiele” czy „trochę” zostaw prozaikom. Skup się
na liczbach. Chodzi o to, abyś umiał mierzyć to, czym zarządzasz. Wyobraź sobie, że ustawiasz cel w nawigacji samochodowej. Tak powinien być sformułowany także Twój cel,
do którego dążysz, gdy chcesz rozwiązać problem. Powinieneś umieć jednoznacznie ocenić, czy go osiągnąłeś, czy nie.
To jest absolutna podstawa drogi, którą będziesz podążał
przez kolejne dziesięć etapów.
Masz już opisany problem. Określ teraz dla niego cel. Pamiętaj, by był SMART. Może pomóc Ci w tym formularz
z końca książki.
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