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Streszczenie 

Ocena efektywności procesów produkcyjnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów za-
rządzania przedsiębiorstwem. Istotnym problemem związanym z oceną efektywności procesów 
jest wpływ pracowników przedsiębiorstwa, którzy z różnych powodów mogą zakłamać lub znie-
kształcić jej wynik. Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni 
kilku lat w jednym z przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, których głównym celem była od-
powiedź na pytanie: W jaki sposób na metody i wyniki oceny efektywności procesów produkcyj-
nych wpływa czynnik ludzki? 

Słowa kluczowe: efektywność procesu, strategia zarządzania, czynnik ludzki. 
 
HUMAN FACTOR AS A PROBLEM IN AN EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF 
PRODUCTION PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPANIES – 
RESEARCH RESULTS 

Abstract 

Evaluation of the effectiveness of manufacturing processes is one of the key elements of business 
management. A major problem associated with the assessment of the effectiveness of processes 
is the impact of the company's employees, who can falsify or distort the result for various reasons. 
This article contains the results of research conducted over several years in one of the companies 
in the automotive industry, whose main objective was to answer the question: How is the human 
factor affecting methods and results of evaluation of the effectiveness of manufacturing 
processes? 

Key words: process effectiveness, management strategy, human factor. 

 

 
Wprowadzenie 
 
Ocena efektywności przedsiębiorstwa i poszczególnych procesów jest nieodłącznym ele-
mentem zarządzania. Konkurencja powoduje silną presję na poprawę wyników działalności 
przedsiębiorstw. Stąd znaczenie funkcji oceny i kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem,  
a szczególnie procesami produkcyjnymi, cały czas rośnie. Przedsiębiorstwa stosują coraz 
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więcej metod umożliwiających im kompleksowy pomiar i ocenę wyników ich działalności. 
Jednak duże znaczenie w praktycznym stosowaniu tych metod odgrywa czynnik ludzki. Obawa 
przed utratą pracy, strach przed krytyką przełożonych lub zarządu oraz zwyczajna obawa przed 
ośmieszeniem często prowadzą do fałszowania wyników podstawowych mierników 
stosowanych w ocenie efektywności. 

Badania grup społecznych w środowisku pracy prowadził już w ubiegłym wieku psycholog 
i socjolog Elton Mayo. Jego badania ujawniły ważny wpływ relacji między przełożonymi  
a pracownikami na wydajność pracy oraz udowodniły istnienie grup nieformalnych w śro-
dowisku pracy i ich wpływ na poszczególne jednostki, niejednokrotnie większy niż zależności 
służbowe lub czynniki finansowe1. Środowisko i stosunki międzyludzkie na ścieżkach 
pracownik–pracownik i pracownik–przełożony mają ogromny wpływ na kształtowanie 
określonych zachowań. Szeroko ten temat był opisywany w pracach między innymi prof.  
A.J. Blikle2. Znakomicie określił zjawisko strachu przed mówieniem prawdy jako główną 
przyczynę zatajania lub przekręcania informacji. Źródłami zjawiska tak zwanego strachu 
psychicznego zewnętrznego są cztery główne czynniki: 

− doświadczenia własne, 
− zasłyszane doświadczenia innych osób, 
− własna interpretacja zachowań innych osób, 
− negatywne stereotypy na temat osób mających władzę. 
Wynika z tego, że u podstaw obaw leżą albo wyobrażenia pracowników, albo opinie 

kreowane na podstawie obserwacji. Mogą je budzić takie zachowania jak: 
− milczenie, 
− paraliżujące spojrzenie, 
− szorstkość i lakoniczność, 
− ofuknięcie lub ignorowanie, 
− upokarzanie, 
− oskarżanie, dyskredytowanie, nie dawanie wiary, 
− agresywny, nadzorczy styl bycia, 
− krzyk, utrata panowania nad sobą. 
Pracownik, obserwujący je u swojego przełożonego, ma obawy przed przekazaniem 

informacji niezgodnych z oczekiwaniami, w związku z czym zataja je lub przedstawia w nie-
pełnej albo zniekształconej formie. 

Profesor Blikle wspomina również o istotnym znaczeniu toksycznych norm i zasad, 
kreujących nieprawidłową kulturę korporacyjną firmy, takich jak: 

− współzawodnictwo wydziałów i kierowników, 
− układy, grupy interesów, 
− nagradzanie agresywności, 
− kontrola, kary i nagrody, 
− nieetyczne zasady (np. nakazywanie ukrywania prawdy przed klientami)3. 

                                                
1 M. Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosala, H. Smutek, Podstawy zarządzania – koncepcje, strategie, zastoso-

wania, PWN, Warszawa 2009, s. 35. 
2 A. J. Blikle, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Gliwice, 2014, s. 223-232. 
3 A. J. Blikle, op. cit., s. 223-232. 
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Artykuł ma na celu przedstawienie wyników kilkuletnich obserwacji prowadzonych  

w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej oraz najważniejszych wniosków z przeprowa-
dzonych badań ankietowych i wywiadów z wyselekcjonowanymi pracownikami. W artykule 
zaprezentowane zostało spojrzenie na wskaźniki efektywności procesów produkcyjnych  
z punktu widzenia poszczególnych szczebli i komórek biorących udział w dostarczaniu, 
analizie i raportowaniu danych. W artykule pokazano rolę i wpływ czynnika ludzkiego na ocenę 
efektywności procesów produkcyjnych. 

 
 
Stosowane metody oceny efektywności i problem wiarygodności 
 
Pojęcia efektywności, wydajności, produktywności, są do siebie zbliżone i sprowadzają się do 
zasady przewyższania zysków nad kosztami4. Samuelson i Nordhaus zdefiniowali produktyw-
ność jako „stosunek produkcji całkowitej do średniej ważonej nakładów”. Jednocześnie dzielą  
pojęcie na dwie kategorie: 

− produktywność pracy, określającą wielkość produkcji w przeliczeniu na jednostkę 
pracy, 

− całkowitą produktywność czynników produkcji, będącą miarą wielkości produkcji na 
jednostkę całkowitych nakładów (przeważnie kapitału i pracy)5. 

Philip Kotler łączy efektywność również z pojęciem wartości dodanej, którą definiuje jako 
różnicę pomiędzy całkowitą wartością produktu dla klienta a kosztem, jaki musi on ponieść  
w związku z jego pozyskaniem. Całkowita wartość dla klienta jest sumą korzyści, jakich 
oczekuje on od danego produktu lub usługi6. W ujęciu procesu produkcyjnego są to więc 
wszystkie czynności i operacje niezbędne do wykonania danego wyrobu. 

Do oceny stopnia realizacji celów i efektywności procesów produkcyjnych wykorzystuje 
się kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPI – Key Performance Indicators)7. Wskaźniki te, 
właściwie stosowane, są narzędziem pomiaru i kontroli stopnia realizacji wyznaczonych przez 
przedsiębiorstwo celów8. Aby spełniały swoje zadanie, muszą spełniać określone warunki: 

− wskaźniki powinny dotyczyć zagadnień, które są ważne dla jednostki, to jest takich, 
które zostały określone w jej strategii lub bezpośrednio służą jej realizacji, 

− wskaźniki są dostosowane do sytuacji oraz specyfiki sektora, w którym jednostka 
działa, 

                                                
4 A. Koliński, Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, „Logistyka” 2011, nr 5, 

s. 1083-1091. 
5 P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2014, s. 116. 
6 P. Kotler, Marketing – Planowanie, Wdrażanie, Motywowanie, Kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 

1994, s. 33. 
7 M. Rydzewska-Włodarczyk, M. Sobieraj, Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych 

wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 84, s. 333-347. 
8 A. Saniuk, Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności w planowaniu i weryfikacji zleceń 

produkcyjnych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 2, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2013, s. 9-14; A. Saniuk, S. Saniuk, M. Jasiulewicz-Kaczmarek, P. Kużdowicz, Efficiency Control in 

Industrial Enterprises, „Applied Mechanics and Materials” 2015, Nr 708, Trans Tech Publications, Switzerland 
2015, s. 294-299. 
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− liczba wskaźników nie powinna być zbyt duża, ponieważ pomiar powinien koncentro-

wać się na monitorowaniu tylko kluczowych procesów, a nie wszystkich (zbyt 
czasochłonna analiza), 

− każdy wskaźnik musi mieć określony wzorzec (normę) na dany okres badania (np. 
wyniki osiągnięte przez jednostkę w poprzednich okresach), 

− wzorce powinny być w kolejnych okresach korygowane (podnoszone lub obniżane) tak, 
aby pobudzały ciągłe doskonalenie w przedsiębiorstwie, 

− należy dobrać tylko takie wskaźniki, na wyniki których pracownicy mają rzeczywisty 
wpływ, 

− większość wskaźników powinna koncentrować się na procesach zaspokajania potrzeb 
klientów oraz na pomiarze ich satysfakcji, 

− koszty gromadzenia danych nie mogą być wyższe niż korzyści ze stosowania 
wskaźników9. 

Z punktu widzenia procesu produkcyjnego jednym z ważniejszych i najczęściej obserwo-
wanych wskaźników jest produktywność pracy, czyli wielkość produkcji w przeliczeniu na 
jednostkę pracy, inaczej mówiąc, stosunek wyprodukowanej liczby wyrobów przy wyko-
rzystanej liczby jednostek pracy (np. roboczogodziny) do założonej liczby wyprodukowanych 
wyrobów w określonej liczbie jednostek pracy10. Do obliczenia wskaźnika produktywności 
(wydajności) stosuje się najczęściej wzór 111. 
 

produktywność =
������ść	���������

���ł���
   (1) 

 
Porównując otrzymany wynik do celu zadanego w planie pracy lub wyznaczonego na 

podstawie balansowania linii produkcyjnej, łatwo ocenić efektywność danego stanowiska, linii 
lub procesu – zależnie od rozpatrywanego zakresu. 

Nie mniej ważna dla oceny efektywności procesu jest liczba części niezgodnych ze 
specyfikacją, czyli wyrażony procentowo stosunek liczby wyprodukowanych części 
nieprawidłowych do całkowitej liczby wyprodukowanych części. Dodatkowo często stosuje się 
ten wskaźnik dla części nie nadających się do poprawy (złom – wówczas kosztem są poniesione 
nakłady wyprodukowania) i dla części do poprawy (wówczas kosztem są poniesione nakłady 
wyprodukowania oraz naprawy). 

Stosuje się także indykator O.E.E., opisywany jako uniwersalny w zastosowaniu wskaźnik 
metryczny, pozwalający obserwować kluczowe dla produkcji parametry (Rys. 1.)12. Wskaźnik 
O.E.E. (z angielskiego Qverall Equipment Efectiveness – całkowita efektywność wyposażenia) 
to metoda kalkulacji wyrażona wzorem 213. 

  

                                                
9 A. Grycuk, Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej 

firm produkcyjnych zorientowanych na Lean, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 2, s. 28-31. 
10 P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, op. cit., s. 116. 
11 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 84-85. 
12 W. Mączyński, Całkowita efektywność maszyn i urządzeń – OEE, “Seria Artykułów Tematycznych Woma 

Solutions” 2014, s. 2-11; Capstone Metrics materials, Overall Equipment Effectiveness (OEE), a general 
discussion with calculation methods, The line of sight to manufacturing experience, 2011. 

13 W. Mączyński, op. cit., s. 2-11. 
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O.E.E = A * P * Q,                (2) 

 
gdzie: A – dostępność, 
definiowana działaniem: czas operacji/czas dostępności 

 
Na czas operacji składa się czas dostępności, pomniejszony o sumę czasów przestojów 
nieplanowanych (awarie, przezbrojenia, oczekiwanie, itp.). 
Na czas dostępności składa się całkowity dostępny czas pomniejszony o sumę czasów 
przestojów planowanych (przerwa, zaplanowane przeglądy, spotkania, itp.). 

 
P – wykorzystanie 

definiowane działaniem:  
wszystkie wyprodukowane sztuki/(zaprojektowany czas cyklu * czas operacji netto) 

 

Zaprojektowany czas cyklu to założony czas na wyprodukowanie sztuki [szt/min] 
Wszystkie wyprodukowane sztuki czyli całość produkcji, wszystkie części, włączając 

pierwszą i ostatnią sztukę, sztuki ustawcze, poprawiane i naprawiane. 
 

Q – jakość 
definiowaną działaniem: 

(wszystkie wyprodukowane sztuki – wszystkie braki)/(wszystkie wyprodukowane sztuki) 

 
Wszystkie braki to wszystkie wyprodukowane części, które nie zostały zakwalifikowane 

jako wyrób zgodny. Pierwsza i ostatnia sztuka, detale zużyte do pomiarów próbami 
niszczącymi, detale ustawcze, detale do złomowania i poprawy. 

 

Rys. 1. Składowe O.E.E 

Źródło: Capstone Metrics materials, Overall Equipment Effectiveness (OEE), a general discussion with 

calculation methods, The line of sight to manufacturing experience, 2011. 
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Do oceny efektywności procesu w ujęciu jakościowym stosuje się również wskaźnik PPM 

(z angielskiego Parts Per Milion). Jest to miara jakości, wskazująca liczbę części niezgodnych 
na milion. Zależnie od tego, w jakim ujęciu rozpatruje się tę wartość (części zareklamo-
wane/wysłane, części wyprodukowane niezgodne/wszystkie części wyprodukowane), 
wskaźnik ten pozwala nie tylko wyliczyć, ale też oszacować potencjalne ryzyko 
reklamacji/wyprodukowania części złej14. 

Modele matematyczne i liczbowe wskaźniki, pozwalające w uproszczony sposób 
przedstawić proces i jego przebieg to cechy kierunku zarządzania nazywanego podejściem 
ilościowym. Ten trend ma wiele zalet takich, jak między innymi: 

− zastosowanie technik ilościowych wspomaga i ułatwia podejmowania decyzji, 
− świadomość i zrozumienie złożonych procesów i sytuacji organizacyjnych ułatwione 

dzięki zastosowaniu modeli, 
− techniki ilościowe bardzo użyteczne w procesie planowania i kontrolowania. 
Główną jego wadą jest jednak brak uwzględnienia ludzkich zachowań w organizacji15. 

Jednym z nieodłącznych aspektów badania i oceny efektywności procesu jest czynnik ludzki, 
na każdym z etapów, począwszy od zbierania danych, poprzez ich obróbkę, a skończywszy na 
etapie raportowania wyników. Aspekt ten został w literaturze nazwany „behawioralnym 
kryterium efektywności”, a jego cechy to poczucie bezpieczeństwa, wydajność pracy, 
fluktuacja, absencja, stopień integracji pracowniczej, stosunki międzyludzkie16. 

O ile wskaźniki liczbowe są znakomitym narzędziem obserwacji stanu faktycznego, to 
problemem oceny efektywności będą wady raportowania i przekazywania danych co do 
składowych tychże wskaźników. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się głównie na 
czynnikach mogących w negatywny sposób wpłynąć na jakość wiedzy o stanie rzeczywistym 
efektywności. 

 
 
Problem oceny efektywności – wyniki badań 
 
Przedmiotem badań było przedsiębiorstwo produkcyjne branży motoryzacyjnej, działające na 
skalę światową i zaopatrujące w podzespoły producentów pojazdów wiodących marek, 
zarówno aut osobowych, jak i ciężarowych. Rys. 2 przedstawia schemat struktury organiza-
cyjnej zarządzania produkcją w badanym przedsiębiorstwie. Badania polegały na: 
− zidentyfikowaniu stosowanych metod oceny efektywności procesów produkcyjnych  

i używanych wskaźników,  
− wykryciu zależności i zjawisk związanych z czynnikiem ludzkim w procesie zbierania  

i prezentowania danych, 
− ocenie wpływu czynnika ludzkiego na wiarygodność procesu zbierania danych  

i raportowania na poszczególnych szczeblach zarządzania. 

                                                
14 S. H. Steiner, J. R. MacKay, Effective monitoring of Processes with Parts Per Milion Defective, „Frontiers 

im Statistical Quality Control” 2004, nr 7/2, s. 140-149. 
15 E. Szymańska, Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych” Seria 

G 2010, T. 97, s. 152-164. 
16 W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), PWN, 

Warszawa 2005, s. 674. 
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Rys. 2. Schemat struktury zarządzania produkcją 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Badane przedsiębiorstwo do oceny efektywności procesów produkcyjnych stosuje nastę-

pujące Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. Key Performance Indicators – KPI): 
− wskaźnik produktywności (liczony dla linii produkcyjnej), 
− liczba wyprodukowanych części niezgodnych (złej jakości), 
− liczba części do poprawy, 
− wskaźnik O.E.E. 

Poza tym stosowane są wskaźniki KPI jakościowe: 
− PPM (liczone z części zareklamowanych przez Klientów wyrobów gotowych), 
− liczba reklamacji, 
− liczba części niezgodnych wykrytych na stanowiskach 100% kontroli wyrobów 

finalnych. 
Ścieżka przepływu danych produkcyjnych i raportowania wyników z każdej doby pro-

dukcyjnej w badanym przedsiębiorstwie przedstawiono w Tab. 1 i na Rys. 3. Schematy na 
rysunkach 2 i 3 wskazują na potencjalne zagrożenia dla prawidłowej oceny efektywności 
procesu, wynikające ze struktury organizacyjnej: 
− ręczne sterowanie przepływem danych na każdym etapie (zagrożenia związane  

z czynnikiem ludzkim, takie jak pomyłka, zła wola), 
− komórka raportowania i controlingu podległa działowi produkcji (zagrożenie związane  

z naciskiem i wpływaniem na dane). 
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Tab. 1. Ścieżka przepływu danych produkcyjnych i raportowania wyników z każdej doby produkcyjnej  

w badanym przedsiębiorstwie (według kolejności) 

 

Komórka wykonująca Czynności związane z przepływem danych 

produkcyjnych i raportowaniem wyników 

Pracownicy bezpośrednio produkcyjni   Wypełnianie raportów 

Brygadziści Zbiór, przegląd, ewentualne uzupełnienie 

raportów, przekazanie danych do mistrza 

Mistrz produkcji Przegląd danych, przekazanie do komórki 

przygotowania KPI 

Komórka raportowania Obróbka danych, przygotowanie formatki KPI, 

informacja zwrotna do mistrza produkcji o 

osiągniętych wynikach 

Mistrz produkcji Przekazanie informacji do kierownika, 

omówienie wyników 

Kierownik obszaru/kierownik produkcji Raportowanie wyników przed kadrą 

zarządzającą wyższego szczebla 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rys. 3. Schemat przepływu danych  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Kilkuletnie obserwacje procesu zbierania i prezentowania danych w badanym przed-

siębiorstwie wykazały wiele przypadków braku rzetelności i doprowadziły do potrzeby zbada-
nia przyczyn utraty ich wiarogodności. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe, mające 
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na celu ocenę nastroju poszczególnych grup pracowniczych oraz ocenę wiarygodności procesu 
oceny efektywności. Ankiety były anonimowe, a respondentów poinformowano o celu 
zbierania danych. Jako grupę reprezentatywną wybrano pracowników dwóch działów: obróbki 
i montażu końcowego, ponieważ właśnie z tych obszarów w przedsiębiorstwie zbierane były 
dane raportowane o wyrobach gotowych (liczba wyprodukowanych części, jakość). Łączna 
liczba zatrudnionych w tych działach pracowników to 93 osoby. Na udział w badaniach  
i wypełnienie ankiet zgodziło się 68 osób. 

Do najważniejszych wyników przeprowadzonych badań należy zaliczyć ocenę wiedzy na 
temat stosowanych wskaźników KPI wśród pracowników bezpośrednio produkcyjnych, które 
zostały przedstawione w tabeli 2. Stwierdzenie, które zostało zaznaczone przez przeważającą 
większość ankietowanych (69%) celowo zostało sformułowane podchwytliwie. Większości 
pracowników wydaje się, że wiedzą, do czego służą wskaźniki KPI, ale twierdząc, że nie mają 
na nie wpływu udowadniają brak zrozumienia ich istoty. Jak wynika z tabeli 2, wiedza 
pracowników na temat stosowanych w przedsiębiorstwie wskaźników jest niewielka. 

 
Tab. 2. Stan wiedzy o wskaźnikach KPI 

Odpowiedzi zawarte w ankiecie Odsetek wskazań 

Znam wskaźniki KPI, rozumiem ich znaczenie, rozumiem moją rolę 

w ich tworzeniu. 

19% 

Znam wskaźniki KPI, ale nie zależą ode mnie 69% 

KPI to coś, co zbiera brygadzista na koniec zmiany 6% 

KPI to spotkania kierowników 4% 

Nie wiem, co to jest KPI 2% 

Suma 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Drugim istotnym wynikiem badań ankietowych było oszacowanie, ilu pracowników 

rzetelnie zbiera i przedstawia dane do raportów. Informacje o podejściu pracowników do 
raportowania zawiera tabela 3. Przeważająca większość zawsze lub prawie zawsze rzetelnie 
raportuje wszystkie wyprodukowane części. Jednak zdarza się, że liczba części faktycznie 
wyprodukowanych nie pokrywa się z tymi wykazanymi w raporcie. Wyniki ankiet wskazują 
wyraźnie, że pracownicy przyznają się do wykazywania w raportach danych nieprawdziwych. 

Trzecim ciekawym wynikiem badań jest kwestia postrzegania wizerunku szefa przez 
pracowników bezpośrednio produkcyjnych. W pytaniu otwartym poproszono grupę 
pracowników produkcyjnych, brygadzistów i mistrzów o opisanie osoby dyrektora. Wśród 
najczęściej wymienianych znalazły się określenia: 

− opryskliwy, nie szanuje ludzi, 
− liczą się dla niego tylko liczby, 
− traktuje pracowników z wyższością, 
− niemiły, 
− lubi upokarzać agresywnym sarkazmem, 
− boję się, gdy wychodzi na halę produkcyjną. 
Większość z zapytanych wprost nazwała swoje odczucia strachem. 
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Tab.  3. Podejście pracowników do raportowania 

Odpowiedzi zawarte w ankiecie Odsetek wskazań 

Zawsze raportuję produkcję co do sztuki 37% 

Prawie zawsze raportuję produkcję co do sztuki 49% 

Zdarza mi się pominąć sztuki niezgodne, ale najważniejsze są tylko części dobre, bo one 

idą do klienta 

8% 

Zdarza mi się naginać prawdę o liczbie wyprodukowanych sztuk, ale najważniejszy jest 

raport, zapisany wynik ma się zgadzać z celem 

6% 

Piszę w raporcie tyle, żeby się nikt nie czepiał, i tak tego nikt nie sprawdzi 0% 

Suma 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Kilkuletnie obserwacje wykazały negatywny wpływ na badane przedsiębiorstwo dwóch 

bardzo negatywnych zjawisk, będących skutkiem nałożenia się na siebie czynników opisanych 
w artykule. Można określić je jako „nacisk od góry” oraz „reakcja od dołu”. 

Zjawisko „nacisk od góry”. Linia produkcyjna zmaga się z przewlekłym problemem 
jakościowym, codziennie raportując liczbę wyprodukowanych części niezgodnych wyższą, niż 
wynosi założony cel. Kierownik obszaru produkcyjnego na spotkaniach z kadrą zarządzającą 
wyższego szczebla prezentuje wyniki wskaźników, po czym zazwyczaj zostaje publicznie 
ośmieszony. Mimo danych wynikłych z obserwacji maszyny i zwrócenia uwagi na problem 
techniczny otrzymuje opryskliwą informację, że wady są winą niedokładnej kontroli 
komponentów przez pracowników. Słyszy wyraźnie sprecyzowany zarzut, że nie potrafi 
zarządzać procesem. Wytyka mu się nieudolność. Każda próba merytorycznej dyskusji jest 
ignorowana przez kadrę zarządzającą. Taka sytuacja powoduje, że w osobie traktowanej w ten 
sposób narasta strach przed każdym kolejnym spotkaniem. Ponadto pojawia się frustracja 
wobec zespołu, który nie słucha faktów i argumentów. Frustracja przenosi się na podległy 
zespół, który otrzymuje informację zwrotną o przebiegu spotkania. Mistrzowie i brygadziści 
wiedzą, że następnego dnia wynik musi być zgodny z wyznaczonym celem. Nacisk zostaje 
przeniesiony na pracowników produkcyjnych. W konsekwencji pracownicy podają 
nieprawdziwe wartości wskaźników. Taką powtarzającą się sytuację określono jako zjawisko 
„nacisk od góry”.  

Zjawisko „reakcja od dołu”. Pracownicy, zdając sobie sprawę, że jeśli w kolejnym dniu 
wynik nie będzie zadowalający, nacisk z góry będzie jeszcze większy. Wobec problemu, na 
który nie mają wpływu, stosują najprostszą metodę – wykazują w raporcie mniejsze liczby niż 
faktycznie wyprodukowano. Taka tendencja pojawia się praktycznie na każdym szczeblu,  
a w każdym z tych przypadków bodźcem jest strach – przed konfrontacją, ośmieszeniem, 
upokorzeniem, konsekwencjami służbowymi. Podległość komórki raportowania pod 
kierownika produkcji jest dodatkowym zagrożeniem, ponieważ prowadzi do prób nacisków lub 
układów, aby wykazywać nierzetelne, ale „wygodniejsze” wartości wskaźników. 
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Wnioski 
 
Wieloletnie obserwacje oraz badania ankietowe przeprowadzone w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym z branży motoryzacyjnej wykazały, że w ocenie efektywności procesów produk-
cyjnych bardzo dużą rolę odgrywa czynnik ludzki, który ma ogromny wpływ na wiarygodność 
danych wykorzystywanych w tej ocenie. Zjawiska opisane w artykule obrazują mechanizm 
obronny człowieka, który często pojawia się praktycznie w każdej zależności służbowej: 
kierownik–dyrektor, brygadzista–mistrz, dyrektor–zarząd. Wówczas każda informacja może 
zostać zniekształcona lub przekręcona, przez co ocena efektywności będzie nieprawidłowa, bo 
nie będzie odnosiła się do rzeczywistych danych. Wskaźniki liczbowe i zarządzanie poprzez 
cele są obecnie powszechnie stosowane, ale niezmiernie ważne przy tym jest uwzględnianie 
czynnika ludzkiego. 

Wiarygodna ocena efektywności procesów produkcyjnych zależy w dużym stopniu od 
odpowiednich warunków pracy stworzonych pracownikom. Do najważniejszych czynników, 
które sprzyjają wiarygodnej ocenie i zbieraniu rzetelnych danych należy zaliczyć: 
− rzetelną wiedzę pracowników na temat stosowanych mierników oraz potrzeby i korzyści 

z ich stosowania, 
− silną motywację do wykazywania rzetelnych informacji i wartości wskaźników poparta 

poprawnym systemem nagród i kar, 
− stałą kontrolę procesu zbierania danych na każdym jego etapie, 
− wspólne (wszystkich pracowników) zgłaszanie i poszukiwanie rozwiązań oraz plano-

wanie działań korygujących w przypadku niesatysfakcjonującej wartości wskaźników, 
− wyznaczanie wartości docelowych wskaźników możliwych do osiągnięcia. 
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