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CO HAMUJE ROZWÓJ KOMPETENCJI 
PRACOWNIKÓW?

Wdrażanie dobrych praktyk, 
standardów czy procesów to klucz do 
ciągłego doskonalenia organizacji. 
Obecnie napotykamy jednak wiele 
problemów, które hamują rozwój 
kompetencji pracowników różnych 
szczebli. Problem ten dotyczy głównie 
firm produkcyjnych, w których coraz 
częściej instrukcje stanowiskowe są 
nieefektywne i nie odzwierciedlają 
prawdziwego sposobu pracy, a nowo 
przeszkolony pracownik nie pracuje 
świadomie. 

 
Czy problem jest związany z brakiem 
doskonalenia metod pracy, rozwoju 
umiejętności instruowania oraz 
budowania dobrych relacji z 
pracownikami?

 
Chcąc odpowiedzieć na te pytania, 
zdecydowaliśmy się przeprowadzić 
badanie.
 
Odpowiedzi na pytania pozwoliły 
wysunąć nam pierwszy wniosek: 
mamy sporo do zrobienia w tej 
kwestii! 



WYNIKI BADANIA

Badanie składało się z 8 pytań typu prawda / fałsz, które skierowaliśmy do właścicieli, kierowników 
produkcji, liderów, brygadzistów. Poprosiliśmy o zastanowienie się nad poniższymi zagadnieniami. 
Pytania oraz rozkład odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 
Nasi eksperci podzielili się swoimi opiniami na temat otrzymanych wyników. 

1. CZY W TWOJEJ FIRMIE CAŁA WIEDZA PRAKTYCZNA O PRACY (UŁATWIENIA, TRIKI) ZNAJDUJE 
SIĘ WYŁĄCZNIE W GŁOWACH DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW?

PRAWDA

FAŁSZ
Ludzie, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, 
zdobywają umiejętności poprzez lata praktyki. 
Zazwyczaj, wiedza ta nie pozostaje nigdzie zapisana i 
zostaje tylko w ich głowie. Często też Ci eksperci mają 
obawy przed dzieleniem się wiedzą. Uważają, że „wiedza 
to władza”, w związku z tym boją się utraty swojej 
pozycji. Nie dziwi zatem fakt, że ponad 60% odpowiedzi 
potwierdza tę zależność. W obecnych czasach, kiedy 
brakuje rąk do pracy, pracownicy posiadający wiedzę i 
umiejętności obsługi maszyny, stanowiska czy procesu 
stanowią mocny fundament każdej organizacji. Z tego 
też względu, firmy powinny dążyć do stwarzania 
warunków, aby pracownicy chętnie dzielili się swoją 
wiedzą. 

2. KAŻDY DOŚWIADCZONY PRACOWNIK SZKOLI WEDŁUG SWOJEGO 
WŁASNEGO SPOSOBU?

PRAWDA

FAŁSZ

Ponad ¾ respondentów odpowiedziało na to pytanie 
twierdząco. Jest to sytuacja, którą obserwujemy w wielu 
firmach, gdzie głównym problemem jest próba 
przezwyciężenia przyzwyczajeń osób szkolących. Każdy z 
nich szkoli bowiem po swojemu, każdy ma swoje nawyki, 
które najczęściej powodują, że wiedza przekazywana jest 
w sposób niewłaściwy. Dodatkowo, osoby szkolące nie 
mają wiedzy, w jaki sposób ludzie dorośli przyswajają 
wiedzę, przez co przekazują ją w sposób intuicyjny. 
Problem nie polega jednak na złych intencjach 
Trenerów, lecz na tym, że nikt nie przekazał im tego, w 
jaki sposób efektywnie uczyć innych oraz jak 
wypracowywać określone standardy. 
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3. INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY TRWA DŁUGO, A POMIMO TO JEST NIEEFEKTYWNY?
PRAWDA

FAŁSZ Odpowiedzi na to pytanie nie zaskoczyły nas. 
Przeprowadzenie instruktażu, szczególnie na niektóre 
skomplikowane maszyny, zdaniem pracowników firm 
produkcyjnych bywa bardzo czasochłonne i może trwać 
nawet kilka lat. Często wynika to z chęci podkreślenia 
unikatowości kompetencji przez nich posiadanych oraz 
braku chęci dzielenia się wiedzą. Kiedy zaczynamy z nimi 
na ten temat rozmawiać i analizować proces uczenia, 
okazuje się, że najczęściej 1-3 miesiące (zależnie od 
stanowiska i zakresu pracy) w zupełności wystarczą aby 
pracownik samodzielnie i świadomie wykonywał daną 
pracę. Największym wyzwaniem jednak jest zmiana 
nawyków człowieka. Osoby, które przeprowadzają 
instruktaż, z reguły pierwszego ucznia dostają po 
upływie jakiegoś czasu i często nie pamiętają od czego 
zacząć albo po prostu robią to „po staremu”, bo tak jest 
im łatwiej. 

4. WYSTĘPUJE DUŻA LICZBA POPRAWEK I BŁĘDÓW JAKOŚCIOWYCH?
PRAWDA

FAŁSZ Przewaga odpowiedzi „prawda” świadczy o tym, że 
instruowanie pracowników jest nieefektywne. Tak jak 
wcześniej wspomnieliśmy, każdy pracownik szkoli 
według własnego sposobu. Najczęstszym błędem jest 
sytuacja, w której instruktor opowiada pracownikowi w 
teorii, jak wykonywać pracę. Takie podejście i brak 
precyzji prowadzą do większej ilości popełnianych   
przez nich błędów oraz większej niestabilności procesów 
produkcyjnych. Często zdarza się, że 1 mm może mieć 
wpływ na jakość. Trenerzy wykonują swoją pracę z 
zamkniętymi oczami, przez co czasami ciężko im 
przekazać wiedzę, która jest dla nich oczywista. Duże 
znaczenie ma tu również brak świadomości na temat 
wykonywanej pracy - pracownik nie wie dlaczego 
wykonuje daną czynność w taki, a nie inny sposób i jak 
to wpływa na dalszy proces produkcji. To powoduje 
pojawianie się błędów. 

46%54%

59%
41%

OPINIE EKSPERTÓW:

OPINIE EKSPERTÓW:

CO HAMUJE ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW?
BADANIE



5. NOWO PRZESZKOLONY PRACOWNIK NIE PRACUJE ŚWIADOMIE. 
NIE WIE DLACZEGO WYKONUJE PRACĘ W TAKI A NIE INNY SPOSÓB?

PRAWDA

FAŁSZ Człowiek uczy się dowolnej operacji, kiedy dowiaduje 
się, jak ją należy wykonać i dlaczego taki sposób 
wykonania jest najlepszy. Dobry instruktaż jest istotnym 
elementem wpływającym na świadome wykonywanie 
pracy przez pracownika. Wskazane odpowiedzi 
potwierdzają, że osoby szkolące nowych pracowników 
nie kształtują świadomości, dlaczego należy podjąć 
takie, a nie inne kroki oraz jakie mogą być konsekwencje 
odejścia od standardu. Ludzie, którzy nie pracują w 
sposób świadomy, wykonują pracę odtwórczo, co w 
efekcie wpływa negatywnie na zaangażowanie 
pracownika. Jak pokazują nasze doświadczenia, aż 75% 
nowych osób bez odpowiedniego przeszkolenia, myśli o 
odejściu z pracy po 3 miesiącach.

6. PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI ZAJMUJE DUŻO CZASU A I TAK NIKT ICH 
NIE UŻYWA?

PRAWDA

FAŁSZ Jest to sytuacja pojawiająca się w wielu firmach. 
Kluczowe jest, aby instrukcje były użyteczne. Dlatego 
powinny zostać przetestowane w praktyce. Pozwala to na 
bieżącą weryfikację i sprawdzenie, czy faktycznie oddają 
rzeczywistą pracę i dobrze opisują wszystkie kroki i 
wyjaśniają przyczynę. Robi się to do momentu, aż efekt 
będzie mógł zostać uznany za najlepszą metodę pracy. 
Każdy fachowiec zna swoje „triki”, a na co dzień pracuje 
na różnych zmianach lub oddalonych od siebie 
stanowiskach i rzadko ma możliwość wymiany 
doświadczeń między sobą. Ważne jest zatem, aby 
instrukcje były przygotowywane wspólnie, by wybrać 
sposób najbardziej optymalny, który dalej będzie 
przekazywany i na bieżąco doskonalony. 
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7. INSTRUKCJE NIE ODZWIERCIEDLAJĄ PRAWDZIWEGO SPOSOBU PRACY?
PRAWDA

FAŁSZ Odpowiedzi na to pytanie bardzo mocno wyjaśniają 
wyniki z pytania poprzedniego. Instrukcje muszą być 
„żywe” i oddawać prawdziwy sposób wykonywania pracy, 
a nie powtarzać zapisy z instrukcji, do których nikt nie 
zagląda. Ważne, aby język instrukcji był dokładnie taki, 
jakiego używają pracownicy, żeby był prosty i zrozumiały, 
a sama instrukcja była jak najbardziej wizualna. Takie 
podejście sprawia, że Trener nie musi się zastanawiać 
„jak to było?” lub „co dalej?” - widzi i wie jaki jest 
kolejny krok w instrukcji. 

8. W FIRMIE JEST DUŻA ROTACJA PRACOWNIKÓW I ZATRUDNIANI SĄ PRACOWNICY 
TYMCZASOWI?

PRAWDA

FAŁSZ
Instruktorzy często skarżą się, że są zmęczeni tym, że 
wkładają dużo wysiłku w przyuczenie do pracy nowego 
pracownika, a on i tak zaraz się zwalnia. Potem dostaje 
kolejnego „nowego” do nauki i tworzy się błędne koło. 
Często też narzekają na „obecną młodzież”, która nie 
chce się uczyć i szybko się zniechęca. Odpowiedzi na to 
pytanie sugerują, że problem rotacji pracowników nie 
jest aż tak duży, choć nadal 44% uważa, że to standard. Z 
doświadczenia wiemy, że jeszcze większa rotacja 
występuje tam, gdzie jest duża liczba tymczasowych 
pracowników. Dlatego istotne jest spisanie instrukcji, 
żeby mieć pewność, że w sytuacji odejścia pracownika, 
jego cała wiedza i doświadczenie nie znikną razem z nim. 

OLGA ZEZULA, KONSULTANT / HR BUSINESS PARTNER

KATARZYNA STOŁKOWSKA, KONSULTANT

OLGA.ZEZULA@4RESULTS.PL

KATARZYNA.STOLKOWSKA@4RESULTS.PL
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CZY KIEDYKOLWIEK MYŚLAŁEŚ O POPRAWIE PROCESÓW WDRAŻANIA NOWYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU, ZADBANIU 
O LEPSZĄ STANDARYZACJĘ PROCESÓW, ZWIĘKSZENIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY CZY BUDOWANIU DOBRYCH 
RELACJI Z PRACOWNIKAMI?

TWI - REKOMENDOWANY PROGRAM ROZWOJU 
KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW RÓŻNYCH SZCZEBLI 
W CELU WZROSTU EFEKTYWNOŚCI 
I JAKOŚCI PROCESÓW

Program Training Within Industry skierowany jest przede wszystkim do Liderów, Mistrzów, 
Brygadzistów, ale również nowych jak i doświadczonych Operatorów, których zadaniem jest 
przekazanie wiedzy w ramach rozwoju między-stanowiskowego lub wdrożenia nowych osób. Składa 
się on z 4 filarów:

• umiejętności Instruowania Pracowników
• umiejętności doskonalenia Metod Pracy
• umiejętności budowania dobrych Relacji z Pracownikami
• umiejętności zapewniania Bezpieczeństwa Pracy

JAK INSTRUKCJE I METODA PRZEKAZYWANIA WIEDZY WPŁYWAJĄ NA ZWIĘKSZENIE 
ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKA?
Instrukcje stanowią istotny etap w procesie standaryzacji pracy. Dobrze wykonane standardy są ważnym 
elementem w procesie uczenia i wdrażania nowych pracowników, w zwiększaniu wydajności, czy też 
zapewnieniu jakości u źródła.

Tworzenie instrukcji oraz instruowanie odbywa się przez doświadczonych pracowników, którzy mają dużą 
wiedzę o pracy, ale niekoniecznie są przygotowani do roli Trenera. Instrukcje są tworzone właśnie dla 
Trenerów, aby unikać błędów w sposobie przekazywania wiedzy. Uczenie pracowników świadomego 
wykonywania pracy to kompetencja, którą Trener musi nabyć. Błędy, które są efektem nieprecyzyjnych 
instrukcji mają istotny wpływ na osiąganie kluczowych wskaźników efektywności w firmie.

CO HAMUJE ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW?
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Dobra instrukcja jest elementem instruowania, która wpływa na świadome wykonywanie pracy przez 
pracowników. Rolą Trenera jest zatem dokładne opisanie, pokazanie i przećwiczenie (metoda 3P) 
poszczególnych etapów pracy oraz wytłumaczenie „po co ja to robię i dlaczego jest to ważne”.

JAKIE ZATEM POWINNY BYĆ INSTRUKCJE?
• precyzyjne - określające konkretny parametr np. przekręć w prawo o 5 cm, a nie przekręć 

na odpowiednią odległość

• wizualne, w postaci zdjęć czy rysunków 

• proste - napisane językiem, jakim posługują się pracownicy

• przetestowane w praktyce, najlepiej przez osobę, która nie zna danego procesu / maszyny

• zaakceptowane przez wszystkich pracowników (na każdej zmianie)

• opisujące obecnie najlepszą metodę pracy

• tworzone przez Operatorów ze wsparciem osób z innych obszarów (Technolodzy, Kontrola 
jakości, BHP, utrzymanie ruchu, Inżynierowie, Programiści)

CO HAMUJE ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW?
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CASE STUDY: WDROŻENIE TWI W FIRMIE MALOW

JAK ZMNIEJSZYĆ ROTACJĘ 
PRACOWNIKÓW O 50%? 
Firma Malow to niekwestionowany lider na polskim rynku oraz jeden z największych w Europie 
producentów mebli metalowych. Organizacja, dzięki swej kompleksowości, pozwala na wyposażenie 
biur, banków, szpitali i gabinetów lekarskich, warsztatów samochodowych, ślusarskich i innych. 
Funkcjonująca od lat 80. firma mająca swoje oddziały w Suwałkach, Świnoujściu oraz Charkowie, 
stawia w swojej misji na osiągnięcie pozycji partnera strategicznego dla Klientów i otoczenia 
biznesowego, oferując kompleksową ofertę i obsługę najwyższej jakości zapewnioną dzięki 
innowacyjności i otwartości blisko 750 pracowników. 

Od blisko 4 lat w firmie Malow, przy wsparciu konsultantów z 4Results, prowadzona jest 
kompleksowa transformacja, której jednym z elementem było wdrożenie programu Training Within 
Industry). Jego celem było lepsze wdrażanie nowych pracowników do pracy, co poza zwiększoną 
efektywnością, miało ograniczyć rotację wśród nowozatrudnionych. A ponieważ droga do 
doskonałości przedsiębiorstwa nigdy się nie kończy, to jednym z kluczowych wyzwań było tworzenie 
nowych standardów pracy, bo tylko takie doprowadzą do najlepszych rezultatów!

WYZWANIE I POWÓD ZAINTERESOWANIA TWI
Wyzwaniem dla wielu firm przy dzisiejszej rosnącej rotacji pracowników jest nie tylko jak uczyć i 
przestrzegać standardów, ale przede wszystkim jak na bazie wypracowanych reguł budować idealne, 
wzorcowe zachowania pracowników. Takiego rozwiązania poszukiwał też zespół Malow, który przyjął 
za cel nieustanny rozwój. Dotyczy one nie tylko inwestycji w maszyny, ale przede wszystkim w ludzi i 
procesy. Tworząc wydzielone Strumienie na produkcji, firma postawiła na pracę zespołową. Z uwagi 
na to, że obciążenie pracą na poszczególnych stanowiskach było nierównomierne, istotnym okazało 
się stworzenie sytuacji, w której pracownicy mogli samodzielnie wykonywać pracę na danym 
stanowisku i umieć się wzajemnie zastąpić. Zaobserwowana dodatkowo duża rotacja wśród 
pracowników z najkrótszym stażem pracy, doprowadziła do wniosków, że warto wiedzę 
doświadczonych pracowników zapisać. Daje to pewność, że w sytuacji odejścia pracownika, jego 
wiedza i doświadczenie są zapisane w instrukcjach.
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W firmie Malow uwaga skupiła się na jednym z filarów TWI, mianowicie wypracowywaniu standardów 
oraz kształtowaniu umiejętności skutecznego przeszkolenia pracowników przez Trenerów, którzy 
mają dużą wiedzę o pracy, ale niekoniecznie są przygotowani do roli nauczyciela. To jest 
umiejętność, którą musieli nabyć.

WDROŻENIE TWI 

PROGRAM PILOTAŻOWY
Początkiem prac nad wdrożeniem TWI było stworzenie „matrycy kompetencji” w zakresie potrzeb 
rozwoju pracowników. Był to proces wykonywany przez Liderów Strumieni, którzy mimo Naszych 
obaw z obiektywną oceną, podeszli do zadania profesjonalnie. Program TWI organizacja zaczęła 
wdrażać w tzw. zespole pilotażowym (w ostatnim kwartale 2019 roku), aby sprawdzić na małym 
obszarze skuteczność zastosowanych rozwiązań. W pierwszej kolejności uwaga skupiła się na 
obszarze zgrzewania oraz zaginania. Zgrzewanie jest najtrudniejszym, a zarazem wąskim gardłem w 
procesie. Kluczowe zatem było zwiększenie zastępowalności na tych stanowiskach pracy oraz 
utrzymanie pracowników nowozatrudnionych. Zaginanie wymaga od pracownika perfekcyjnego 
rozumienia rysunku technicznego i na jego podstawie regulacji ustawień maszyny. Dlatego tu 
najczęściej powstawały błędy jakościowe.

Rycina 1. Instrukcja obsługi zgrzewarki
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Pilotaż rozpoczęto od stanowisk kluczowych i takich, gdzie rotacja była największa. Do zespołu 
wybrano pracowników, którzy mieli największą wiedzę merytoryczną i doświadczenie dotyczące 
obsługi danej maszyny czy stanowiska, czyli byli fachowcami w swojej dziedzinie. Oni mieli za 
zadanie opisać pracę w głównych krokach, pokazać swoje „triki” i podać przyczyny, dlaczego daną 
czynność robią w ten, a nie inny sposób. Instrukcje te nazywamy arkuszem podziału pracy (APP). 
 
Ważne też, aby język w APP był dokładnie taki, jakiego używają pracownicy, żeby był prosty i 
zrozumiały. Za opisanie tego w APP i zrobienie odpowiednich zdjęć odpowiadał wyznaczony i 
przeszkolony Operator oraz Mistrz Zarządzania Wiedzą, który na co dzień zajmuje się technologią lub 
programowaniem. Taki dwuosobowy zespół pracował do momentu stworzenia pierwszej wersji APP. 
Następnie je testowali, poprawiali i weryfikowali, czy faktycznie oddają rzeczywistą pracę i dobrze 
opisują wszystkie kroki i wyjaśniają przyczynę. APP testowali trzykrotnie, a czasem czterokrotnie, do 
momentu kiedy efekt był zadowalający i mógł zostać uznany za najlepszą metodę pracy. Jakie były 
reakcje? Anna Mitros - Zastępca Dyrektora ds. personalnych i organizacji - tak podsumowała te 
postawy:

Na początku reakcje były różne. Wydaje się, że w większości pozytywne, chociaż z reakcji niektórych 
można było wywnioskować, że przyjęli to jako kolejną wdrożoną nowość, ale z nadzieją, że za jakiś 
czas i tak wrócą do swoich utartych schematów. Zaskoczeniem było to, że najlepiej w roli Trenerów 
sprawdzali się młodzi pracownicy, którzy okazali się najbardziej otwarci na zmiany. 

Wszyscy Trenerzy przeszli szkolenia teoretyczne i praktyczne, na których ćwiczyli jak skutecznie 
prowadzić szkolenie. Dużym wyzwaniem było utrzymanie wdrożonej procedury oraz zmiana 
nawyków. I choć minęło dużo czasu, zanim przekonali się, że jest to trwała zmiana, dziś ponoszą 
pełną odpowiedzialność za tworzone instrukcje i sposób instruowania pracowników. 

DECYZJA O ROLL-OUCIE
Sukces projektów pilotażowych skłonił zespół do podjęcia decyzji o wypracowywaniu tej 
metodologii na wszystkich procesach technologicznych. Do listopada 2021 roku udało się 
przeszkolić 88 Trenerów TWI oraz 17 Mistrzów Zarządzania Wiedzą. Pierwsze instrukcje powstawały 
przy wsparciu konsultantów 4Results. Po projektach pilotażowych zespół wdrażał TWI samodzielnie, 
mając już odpowiednie doświadczenie. Co więcej, TWI zapisane zostało w inwestycjach firmy Malow, 
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co spowodowało, że każde kupno nowej maszyny wiąże się z przygotowaniem instrukcji oraz 
przeszkoleniem pracowników. 

Firma Malow mogła liczyć na duże wsparcie ze strony Zarządu, który zapewnił odpowiedni czas i 
narzędzia przy wdrażaniu tej metodologii. Dodatkowo wyznaczono osobę odpowiedzialną za 
utrzymanie tego procesu. Kluczowe okazało się także wypracowanie struktury zarządzania 
kompetencjami Trenerów, Mistrzów Zarządzania Wiedzą oraz Opiekuna. Wdrożono także audyty TWI, 
gdzie Mistrz Zarządzania Wiedzą obserwuje trening i udziela informacji zwrotnej Trenerowi, 
podpowiada na co zwrócić uwagę oraz podkreśla pozytywne elementy. Osoby te zostały również 
przygotowane do swojej roli, bowiem ten etap w procesie jest bardzo ważny, gdyż pokazuje na jakim 
etapie rozwoju Trenerów jesteśmy. To, w jaki sposób Trener wprowadza swojego ucznia do pracy, 
decyduje o tym czy zostanie w firmie. Rola Trenera w Malow jest bardzo ważna i ciągle pracujemy 
nad tym, aby świadomość Trenerów rosła. Co kilka miesięcy prowadzone są warsztaty z Trenerami, 
podczas których rozmawia się o tym, co należy poprawić w procesie wdrożenia i rozwoju pracownika. 

Rycina 2. Wizualizacja rozwoju kompetencji w strumieniu 

Rola Lidera strumienia w zmniejszeniu rotacji jest bardzo ważna. Nasi Liderzy dziś realizują cyklicznie 
Gemba Walk, który poświęcają wdrożeniu nowego pracownika. Rozmawiają z pracownikami, 
dopytują, pogłębiają i nie boją się usłyszeć, że coś nie działa. A nawet cieszą się z tego, bo to jest 
okazja do doskonalenia. Świadomość i zrozumienie wpływu na rotację zdecydowanie się zwiększyła - 
Katarzyna Stołkowska, konsultant 4Results.

CO HAMUJE ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW?
CASE STUDY



EFEKTY WDROŻENIA
Większość z nas nie lubi zmian i zrobi wszystko, żeby udowodnić, że tak jak było do tej pory, było dobrze. 
Ciężko jest bowiem po wielu latach stosowania swojej wypracowanej rutyny skłonić człowieka do tego, 
żeby zaczął robić coś zupełnie inaczej i do tego zgodnie z procedurą. Choć zmiana nawyków nie jest 
łatwym procesem, efekty wdrożenia programu TWI w firmie Malow są ogromne. Program przyczynił się do 
szybkiego wdrożenia nowych pracowników oraz rozwoju umiejętności między stanowiskami. 
Do mierzalnych efektów można zaliczyć:

Poprawiły się też wskaźniki jakościowe i efektywnościowe. Standaryzacja procesu szkoleń poskutkowała 
poprawieniem relacji pomiędzy pracownikami. Przede wszystkim dostrzeżono lepszą atmosferę zarówno 
wśród nowozatrudnionych jak i Trenerów, którzy są zdecydowanie mniej sfrustrowani i mają większy 
komfort nauczania. Poza tym, pracownicy są bardziej świadomi, czego się od nich oczekuje, znają wagę 
wykonywanych czynności i lepiej rozumieją zagrożenia związane z przestrzeganiem zasad dotyczących 
jakości i BHP. Istotnym i pozytywnym efektem wdrożenia tej metodologii było zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności wśród pracowników. I choć dużo czasu upłynęło zanim pracownicy przekonali się, że 
to trwała zmiana, dziś każdy pozytywnie odbiera wypracowane rezultaty. Anna Mitros - Zastępca 
Dyrektora ds. personalnych i organizacji - tak podsumowała te zmiany:

Widzę ogromną różnicę. Po trzymiesięcznym okresie próbnym staram się rozmawiać z nowymi 
pracownikami i zadaję im pytania dotyczące ich oceny wdrożenia do pracy. Wszyscy, z którymi 
rozmawiałam podkreślają, że proces wdrożenia na stanowisku był profesjonalny i czuli się wręcz 
„zaopiekowani” przez swoich Trenerów [...] Ich przełożeni potwierdzają, że szybciej stają się samodzielnymi 
pracownikami, a jakość i efektywność ich pracy jest dużo wyższa. 
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Spadek ogólnego poziomu rotacji z 22,8% w 2020 r. do 18,7% w 2021 r.

Spadek rotacji wśród nowych pracowników o 50%

Wyższą produktywność w krótszym czasie realizacji - sprzedaż na 1 zatrudnionego 
pracownika zwiększyła się prawie o 5%



Jestem dumna z Liderów strumieni oraz Dyrektor HR, którzy mocno się zaangażowali i poczuli potrzebę 
zmiany w procesie rozwoju i wdrażania pracownika. Po realizacji projektów pilotażowych byli odważni i 
podjęli decyzję o samodzielnym wdrożeniu TWI w każdym obszarze produkcyjnym. Cieszę się, że nauczyli 
się tej kompetencji, która wymaga dużego zaangażowania, cierpliwości, zmiany swoich zachowań oraz 
konsekwencji w działaniu. Myślę, że TWI w Malow to jeden z kluczowych procesów, który realizują z dużym 
zaangażowaniem i świadomością - Katarzyna Stołkowska, konsultant 4Results.

Jako przedstawiciel Zarządu muszę podkreślić, że decyzję o usprawnieniu organizacji poprzez wdrożenie 
strategii QRM potraktowaliśmy jak poważną inwestycję w nasz rozwój. Teraz widzimy jej wymierne efekty. 
Program TWI jest częścią QRM, który w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia produktywności i 
jakości, a do tego bardzo pozytywnie wpłynął na poprawę relacji między pracownikami. To nie tylko 
gotowe procedury i narzędzia, ale także długofalowa zmiana kultury organizacyjnej, w której buduje się 
współodpowiedzialność każdego pracownika za proces. Wreszcie widzimy rozwój naszych pracowników i 
wyraźną poprawę wskaźnika poliwalencji. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania tego 
programu. Wiem, że praca z ludźmi zawsze jest ogromnym wyzwaniem i jestem dumny ze swoich ludzi, 
którzy po raz kolejny mu podołali - Roman Kaleta, Prezes Zarządu „Malow” Sp. z o.o.
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TWI - JAK ZBUDOWAĆ INFRASTRUKTURĘ 
DLA PROCESU?
Wdrożenie TWI jest dość długim i pracochłonnym procesem, przy którym łatwo się poddać. Istnieje 
kilka kluczowych elementów, które pozwalają utrzymać cały proces na właściwych torach.

AUDYT TWI / DOSKONALENIE INSTRUKTAŻU

GEMBA WALK

Po pierwsze audyty. Audyty najczęściej kojarzą nam się z oceną, w związku z tym 
rekomendujemy stosowanie nazewnictwa „doskonalenie instruktażu”. Jest to obserwacja 
metody szkolenia Trenera, której celem jest zapewnienie maksymalnej jakości 
prowadzonego instruktażu. Służy weryfikacji stopnia wykorzystania wypracowanych 
standardów (Arkusz Podziału Pracy, Model 3P) przez osobę szkolącą. Innymi słowy, 
sprawdza czy Trener szkoli pracownika do momentu wykonywania przez niego pracy w 
sposób świadomy. Doskonalenie instruktażu pomaga poprawić umiejętności instruowania, 
poprzez przekazanie informacji zwrotnej Trenerowi - co robi dobrze, a co jest do poprawy. 
Służy to utrzymaniu jednolitego standardu przekazywania wiedzy w organizacji.

Istotnym czynnikiem dla utrzymania standardów wypracowanych dzięki programowi TWI są 
spotkania Produkcji i HR. Głównym celem takich spotkań jest weryfikacja jakości 
funkcjonowania całego procesu. Podczas spotkania omawiane są m.in. wskaźniki dotyczące 
rozwoju kompetencji np. poziomu uniwersalności, rotacji czy czasu wdrożenia. Oprócz 
wskaźników zespół omawia realizację planów szkoleń, dobre praktyki, które powstały w 
trakcie oraz wyzwania, które wymagają podjęcia działań doskonalących. Podczas spotkań 
pojawiają się różnego typu pytania bądź wyzwania. Tematy te powinniśmy rozwiązywać nie 
w sali, ale w Gemba. 

SPOTKANIA

Gemba to miejsce, gdzie powstaje wartość dla Klienta. Są nimi produkcja, magazyn, ale 
również biuro. Gemba Walk w procesie TWI to przejście przez obszar i rozmowa z ludźmi, 
która może dotyczyć np. procesu wdrożenia nowego pracownika. Pierwszym krokiem jest 
zdefiniowanie problemu, powołanie zespołu, przygotowanie pytań (o co chcemy zapytać 
pracownika), gemba (idź i zapytaj), wyciągnięcie wniosków, zapisanie zadań i 
podsumowanie działań. Dzięki bezpośrednim obserwacjom łatwiej jest zidentyfikować 
źródła problemów, których nie bylibyśmy w stanie rozpoznać z poziomu sali. 
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CYKLICZNE SZKOLENIA DLA TRENERÓW
Aby utrzymać cały proces, organizacja powinna wprowadzić cykliczne szkolenia dla 
Trenerów. Konieczność ich przeprowadzenia często wynika z obserwacji, dokonywanych 
podczas audytów. Szkolenia powinny być uruchamiane, kiedy zaobserwujemy luki w 
umiejętnościach Trenerów. Jest to dobry moment na odświeżenie wiedzy, wymianę 
doświadczeń i doskonalenie instrukcji. Potrzeba przeprowadzenia dodatkowego szkolenia 
może również wynikać z samej chęci Trenera, który nie czuje się gotowy, aby pełnić swoją 
rolę. 

Sukces wskazanych powyżej działań nie byłby możliwy bez wypracowania struktury TWI, 
która jest jednym z pierwszych elementów uruchomienia programu. W strukturze TWI 
najważniejsze role pełnią:

• MASTER: prowadzi szkolenia z metodologii TWI, aktualizuje wiedzę, wdraża nowe 

narzędzia, mierzy wpływ TWI na całą organizację,

• TRENER: tworzy standardy i dba o ich ciągłe doskonalenie, prowadzi instruktaż, dba 

o rozwój umiejętności pracowników,

• LIDER DOSKONALENIA INSTRUKTAŻU: tworzy i doskonali wraz z Trenerem standardy 

pracy, rozwija Trenerów w procesie szkolenia,

• KIEROWNIK: planuje i weryfikuje realizację szkoleń, mierzy efektywność procesu oraz 

wspiera Trenera i ucznia.

STRUKTURA TWI
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Czy można wdrożyć program TWI bez tych elementów? TAK, natomiast znacznie trudniej będzie ten 
proces utrzymać.

Nasza praktyka i lata doświadczeń pokazują, że każdy z wymienionych elementów stanowi rodzaj 
infrastruktury, podobnej do tej, która tworzy system wewnętrzny miasta. 

Drogi, zaopatrzenie w wodę, kanały ściekowe - wszystko to część infrastruktury, bez której miasto 
nie funkcjonuje. I choć o tym nie myślimy, infrastruktura jest nam niezbędna. Taką samą rolę: 
struktura, audyty, spotkania, Gemba Walk czy szkolenia pełnią dla TWI. Musimy je wpisać w 
funkcjonowanie programu, aby wspierały i utrzymywały cały proces.



PODSUMOWANIE
Wyniki badania pokazały, że świadomość wykonywania pracy przez pracowników jest niska. Główny 
problem tkwi w dwóch rzeczach. Po pierwsze, w niewłaściwym sposobie przekazywania wiedzy. Po 
drugie w instrukcjach, które są trudne, skomplikowane i nikt z nich nie korzysta. Program TWI 
pomaga rozwiązać te problemy, ponieważ w sposób kompleksowy dba o rozwój pracowników. 
Kamienie milowe programu TWI, które zapewniają powodzenie i sukces wdrożenia to:

Jeśli myślałeś o poprawie procesów wdrażania nowych członków zespołu, zadbaniu o lepszą 
standaryzację procesów, zwiększeniu bezpieczeństwa pracy czy budowaniu dobrych relacji z 
pracownikami - program TWI jest odpowiedzią na te potrzeby. 

ZACHĘCAMY DO PODJĘCIA WYZWANIA I DOSKONALENIA SWOICH PROCESÓW!

WIZUALNE STANDARDY PRACY

Tworzone przez Operatorów, oddają rzeczywisty sposób wykonywania pracy. Odpowiadają 
na pytanie „dlaczego?” - budują świadomość pracy. Są wizualne, zawierają rysunki, zdjęcia, 
które ułatwiają odbiór informacji i przyswajanie wiedzy.  

KOMPETENCJE TRENERSKIE

Trenerzy uczą się, w jaki sposób przekazywać wiedzę i umiejętności stosując metodę 3P 
(powiedz, pokaż, przećwicz). 

ŚWIADOMOŚĆ OPERATORÓW

Wizualne standardy pracy bez kompetencji trenerskich oraz kompetencje trenerskie bez 
wizualnych standardów pracy nie kształtują świadomości Operatorów. 

INFRASTRUKTURA TWI
Infrastruktura TWI jest ważna dla utrzymania całego procesu. Wpisuje w DNA firmy sposób 
wdrażania i rozwoju pracowników, wpływając na kulturę organizacji. 
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O NAS

Jest absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej na wydziale 
Mechatroniki i Budowy Maszyn. W 4Results realizuje projekty 
wdrożeniowe z wykorzystaniem metody QRM oraz Lean. 
Prowadzi kompleksowe analizy procesów produkcyjnych. 
Pomaga Klientom w osiąganiu najlepszych rezultatów w 
drodze do doskonałości operacyjnej. Buduje i wdraża systemy 
ciągłego doskonalenia, rozwoju kompetencji Operatorów 
(TWI) oraz systemy zarządzania. Pracuje z Liderami nad 
wdrażaniem Standaryzowanej pracy Menedżera (SPM), 
tworząc przestrzeń na kluczowe rutyny. 

KATARZYNA STOŁKOWSKA 
KONSULTANT

OLGA ZEZULA
KONSULTANT / HR BUSINESS PARTNER

Przez 7 lat zdobywała doświadczenie w firmie szkoleniowej 
przy dedykowanych projektach rozwojowych dla 
międzynarodowych organizacji. Absolwentka Szkoły Głównej 
Handlowej podyplomowych studiów HR Business Partner, 
Leona Koźmińskiego - Controlling Personalny oraz Coaching 
Profesjonalny. Jest certyfikowanym Masterem Reiss 
Motivation Profile oraz Master Person Analysis. Odbyła liczne 
szkolenia z zakresu optymalizacji działalności produkcyjnej: 
Zarządzania Wiedzą, Lean, 5S, Quick Response Manufacturing, 
Zarządzania Zmianą. Na co dzień wdraża m.in. projekty 
rozwojowe mające na celu podnoszenie kompetencji 
pracowników na różnych szczeblach organizacji. 
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WARSZTAT OTWARTY 
O METODYCE TWI

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE.
ŚLEDŹ NASZ PROFIL NA LINKEDIN

JUŻ JESIENIĄ!

https://www.linkedin.com/company/4-results/mycompany/
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ŚCIĄGNIJ PEŁEN RAPORT Z BADANIA NA: WWW.4RESULTS.PL/BADANIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ZAPYTAJ O NASZĄ OFERTĘ WARSZTATÓW DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW

OLGA ZEZULA
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