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Wyzwania	gospodarcze	w	XXI	wieku



Ile pracują Europejczycy?



Jak efektywnie pracują?



Jak wygląda sytuacja na obecnym 
rynku pracy?

Rotacja	na	wyższym	niż	do	tej	pory	poziomie	spowodowana:
• Wyższą	podażą	niż	popytem,	wyjazdami	za	granicę	…
• Osiągnięciem	przez	pracowników	wieku	emerytalnego
• Zmianą	podejścia	pracowników	do	pracy	(zwolnienia,	przejścia…)
• Sposobem	wdrożenia	pracowników	na	stanowisko
• Mocnym	naciskiem	na	wyniki	twarde	(produktywność,	marża…)
• Wejściem	w	wiek	produktywny	pokolenia	X,Y,Z…
• Spory	napływ	pracowników	z	Ukrainy	– około	30%



CO POWODUJE TAKĄ 
SYTUACJĘ….?



Wyniki badań: Jak wygląda wdrożenie 
pracownika na stanowisko pracy?

• Ad.	1	Po	wdrożeniu	byłem	przygotowany	do	objęcia	stanowiska	pracy?	
• Ad.12	Czas	poświęcony	na	wdrożenie	nowego	pracownika	jest	wystarczający?

• Wdrożenia	są	realizowane,	ale	nie	efektywnie
• Liderzy	nie	mają	czasu	na	szkolenia	i	wdrożenie	pracownika
• Liderzy	nie	wiedzą	jak	wdrażać,	nie	znają	narzędzi,	nie	byli	do	tego	przygotowani
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Wyniki	badań	prowadzonych	przez	LMCG	na	bazie	150	uczestników	Akademii	TWI
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ŚWIADOMOŚĆ	PRACOWNIKA



ROLA	LIDERA



Jak liderzy (mistrzowie, brygadziści) 
są postrzegani ?

• Ad.	3	Gdy	występują	problemy,	mogę	liczyć	na	mojego	przełożonego
• Ad.	6	Zgłaszane	problemy	są	rozwiązywane…

• Dużo	coraz	trudniejszych		zadań
• Malo	ludzi,	rotacja,	nagłe	zwolnienia,	urlopy	na	żądanie…
• Przekładanie	zadań	z	ludzi,	którzy	odeszli,	nie	zatrudnianie	nowych
• Nacisk	na	efekty,	produktywność
• Oczekiwanie,	że	dobry	menadżer	sobie	poradzi,	a	przecież	mistrz,	to	

najczęściej	dobry	specjalista…
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JAKIEGO LIDERA POTRZEBUJEMY?

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż
inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega
rzeczy, zanim zobaczą je inni.”

SZKOLENIA

„Kierowanie ludźmi to stwarzanie ludziom warunków do
pełnego wykorzystania ich potencjału twórczego dla
osiągania celów organizacji”



Jakiego lidera potrzebujemy ? 

„JEŻELI	PRACOWNIK	SIĘ	NIE	NAUCZYŁ,
TO	ZNACZY,	ŻE	NAUCZYCIEL	GO	NIE	NAUCZYŁ”

Jaką	metodą	?



JAKIEGO LIDERA POTRZEBUJEMY?

�



"Zarządzanie	jakością	zaczyna	
i	kończy	się	na	szkoleniu	pracowników”.



Training Within Industry



TWI – geneza i korzyści 
Program TWI został opracowany w 
Stanach Zjednoczonych 
w czasie drugiej wojny  
światowej(1940r), kiedy 
przedsiębiorstwa były zmuszone 
do zatrudniania młodzieży i kobiet. 
Amerykańscy menadżerzy i naukowcy 
opracowali program TWI  do rozwoju 
brygadzistów i mistrzów.
Celem programu TWI był szybki 
rozwój nowej kadry produkcyjnej,
aby w efekcie uzyskać wzrost 
produktywności i jakości.

Boeing	– B17
1942	r	– 100	samolotów/miesiąc

1944	r	– 15	samolotów/dzień	(ok.450/miesiąc)



TWI dlaczego ? – dane i fakty

100% uczestniczących	firm	skróciło	czas	
szkolenia	nowych	pracowników	o	25%	
lub	więcej,

firm	zredukowało	reklamacje	o	ponad	
25%.

firm	zredukowało	pracochłonność	na	produkt	o	
25%	lub	więcej,

firm	zwiększyło	wydajność	o	25%	lub	więcej,

100%

88%

86%

55% firm	zredukowało	braki	o	ponad	25%



ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY 
WDROŻENIE TWI 



PRZYGOTU
J 

STANOWIS
KO

WYKON
AJ APP

PLAN 
SZKOLE

Ń

• Jakie	mamy	luki	procesowe	i	
kompetencyjne?

• Kto	powinien	być	instruowany?
• Na	jakie	stanowisko?
• Kiedy?

• Zdefiniuj	Główne	korki	procesu
• Opracuj	wskazówki	do	głównych	

kroków
• Wskaż	i	przedstaw	przyczyny

• Czyste	i	uporządkowane
• Zgodne	ze	standardem
• Wszystkie	narzędzia	i	instrukcje



KLUCZOWE 
PYTANIE

SZCZEGÓŁY JAK

GŁÓWNY 
KROK CO	trzeba	zrobić? Logiczny	etap	procesu.	

Następuje	postęp	pracy

Czasownik	
plus	

rzeczownik

WSKAZÓWKI JAK	to	trzeba	
zrobić?

• BEZPIECZEŃSTWO	– czy	może	
wydarzyć	się	wypadek?

• JAKOŚĆ		- czy	można	wykonać	
czynność	inaczej	
(niepoprawnie)?

• UŁATWIENIA	– wszelkie	„triki”	
mające	wpływ	na	efektywność	
pracy

Czasownik,	
przysłówek

PRZYCZYNY
DLACZEGO	

wskazówki	są	
ważne	?

Dlaczego	jest	to	ważne,	jakie	
mogą	być	konsekwencje?

ARKUSZ PODZIAŁU PRACY -
APP



ARKUSZ PODZIAŁU PRACY                                       
 

GŁÓWNE KROKI (co?) WSKAZÓWKI (jak?) POWODY (dlaczego?) 

Logiczny etap sprawiający, że 
następuje postęp pracy. 

Wszystko, co można w danym kroku: 

1. sprawić, że praca zostanie wykonana poprawnie lub niepoprawnie 

2. sprawić, że pracownik będzie narażony na niebezpieczeństwo 

3. sprawić, że praca będzie wykonywana łatwiej (wszelkie triki, 

szczególne momenty w wykonywaniu pracy, specjalne uwagi) 

Przyczyny wykonywania wskazówek  

   

   

    

  

 

  
 

 

 

ARKUSZ PODZIAŁU PRACY - APP



ĆWICZENIE NR 1



4	Kroki		Instruowania
Pracowników

Elementy	do	wykonania	przez	instruktora

1. PRZYGOTOWANIE	UCZNIA

Wyjaśnienie	(Explanation)

• stwórz	swobodną	atmosferę,
• określ	pracę,	wyjaśnij	instrukcje	pracy
• dowiedz	się	co	uczeń	potrafi,
• zainteresuj		ucznia		tym,	czego	będziesz	go	uczył,
• ustaw	ucznia	w	odpowiedniej	pozycji.

2. ZAPREZENTOWANIE PRACY

Demonstracja (Demonstration)

• prezentacja	1,	wyraźnie	oddziel	każdy	główny	krok,
• prezentacja	2,	podkreśl	każdą	wskazówkę,
• prezentacja	3,	objaśnij	przyczyny	występowania	wskazówek.

3. SPRAWDZENIE  UCZNIA

Naśladowanie (Imitation)

• uczeń	wykonuje	pracę	-	popraw	błędy,
• uczeń	wykonuje	pracę	-	podkreśla	każdy	główny	krok,
• uczeń	wykonuje	pracę	-	podkreśla	wskazówki,
• uczeń	wykonuje	pracę	-	wyjaśnia	przyczyny	występowania	

wskazówek.

4. NADZOROWANIE UCZNIA

Praktyka (Practice)

• spraw by	uczeń	poczuł,	że	pracuje	samodzielnie,
• wskaż	do	kogo	ma	się	udać	po	pomoc,
• miej sytuacje	pod	kontrolą,
• zachęcaj	by	zadawał	pytania,
• stopniowo	zmniejszaj	nadzór.

4 kroki Instruowania wg TWI



ĆWICZENIE NR 2



Od potrzeby do sukcesu



• Powtarzalne	operacje	(przede	wszystkim	procesy	montażowe)
• Operacje	wymagające	szczególnego	potraktowania	– „triki”
• Operacje	konserwacji	maszyn	(smarowanie,	regulacje)
• Wymiana	podzespołów	maszyn	(łożyska,	pasy	napędowe,	

łańcuchy,	pompy,	….)
• Czynności	inspekcyjne	na	maszynach	– inspekcje	dzienne,	

tygodniowe,	miesięczne
• Autonomiczne	Utrzymanie	Ruchu
• Operacje	remontowe	maszyn	i	urządzeń
• Operacje	związane	w	usuwaniem	awarii
• Instruowanie	personelu	z	nowych	zagadnień	technicznych

GDZIE INSTRUKTAŻE STANOWISKOWE 
SĄ DO ZASTOSOWANIA?



TWI
POTRZEBY vs TWI

I FAZA (PRZYGOTOWANIE) - sprawdź czy jest :
- potrzeba skorzystania z toalety
- potrzeba zapalenia papierosa
- głód
- pragnienie
- brak snu 

I FAZA (PRZYGOTOWANIE) - omów
- zasady BHP
- instrukcję pracy 
- obsługę maszyn, urządzeń itp.
II FAZA (PREZENTACJA)
- pokaż jak wykonywać pracę
IV FAZA (NADZOROWANIE)
- wskaż do kogo się udać po pomoc

I FAZA (PRZYGOTOWANIE)
- przywitaj w zespole 

IV FAZA (NADZOROWANIE)
-okaż zainteresowanie

IV FAZA (NADZOROWANIE)
- pochwal za postępy
- zmniejsz nadzór

IV FAZA (NADZOROWANIE)
- pochwal za postępy
- zmniejsz nadzór



Efekty procesowe

Wskaźnik Wzrost/Spadek Uwagi

Produktywność	miesięczna 40	szt/	zmianę	produkcji więcej
7,4%	wzrostu

Warsztaty	
Doskonalenia	Metod	

Pracy

Poziom	błędów	w	procesie Różnica	o	1,88	%
Spadek	o	90,4%

Postoje	linii Spadek	o	27,8%

Ilość	osób,	która	rezygnowała	po	I	
miesiącu

Spadek	o	33,3%

Reklamacje Spadek	o	33,3%



Opinie operatorów po warsztatach

• W	SOPach	są	tylko	polecenia,	a	wskazówki	i	przyczyny	
w	APP	uświadamiają	operatora	

• Szybkość	szkolenia,	dobra	forma	przekazu	
• Szybkość	uczenia,	nowi	uczestnicy	przekonali	się	na	
własnym	przykładzie,	że	metoda	TWI	działa	

• Operator	w	ciągu	20	min	nie	tylko	jest	w	stanie	
wykonać	daną	pracę,	ale	jest	również	gotów,	aby	
przeszkolić	kolejną	osobę

• Skuteczność	nauczania	
• Forma	przekazu,	uporządkowanie	szkolenia,	
atmosfera,	skuteczność,	kontakt	z	trenerami	




