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Analiza danych
procesowych:
dobrze czy źle?
Rozmowa z Andrzejem Kasińskim
- Analiza danych dotyczących procesów jest
tematem rzadko poruszanym w publikacjach,
na konferencjach poświęconych zarządzaniu
procesami i jakością.
Jak to właściwie z nią jest?
- Odpowiadając jednym słowem – dobrze.
Dwoma słowami – nie dobrze.
Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu, głęboko w latach 90 tych. Wtedy pojęcie jakości
w zasadzie utożsamiano z ISO 9001 lub innymi powiązanymi normami. Spełnienie wymagań w opinii wielu menedżerów oznaczało
wtedy osiągnięcie wysokiej jakości. Dodatkowo szybko okazało się, że w nawet w naszych
ówczesnych warunkach spełnić te wymagania
wcale nie było i do dzisiaj nie jest tak trudno.
Więc – tym lepiej.
- Jak mamy rozumieć to „wcale nie było i nie
jest tak trudno” ?
- Normy zawierają podstawowe wymagania,
które zapewniają stabilność w działalności
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operacyjnej. Nacisk jest położony na tworzenie odpowiednich procedur, przypisanie odpowiedzialności, prowadzenie zapisów. Od strony jakości to bardzo wiele i dzięki ISO nasze
firmy wiele się nauczyły. Wyszkolono w ciągu
tych ponad dwudziestu lat bardzo wielu specjalistów od jakości, wprowadzono do kultury
przedsiębiorstw słownictwo znane z norm np.
pełnomocnik ds. jakości, nadzór nad dokumentacją i danymi, działania korygujące itp.
Dla wielu osób to są obecnie dobrze znane
pojęcia.
- To tylko się cieszyć - wszyscy powinni być
zadowoleni?
- Kilkanaście lat temu tak, ale już nie dzisiaj.
Skończył się bowiem pewien okres – szybkiego rozwoju organizacji przedsiębiorstw bazującego na spełnieniu wymagań ISO i towarzyszącemu mu wzrostu świadomości, że jakość
wynika z procesów. Zbudowano wśród wielu
pracowników wrażliwość na to jak procesy są
zaplanowane i wykonywane.
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Teraz przyszedł czas na kolejny etap. PodejPatrząc na to zjawisko widzimy, że liczba
mowanie decyzji w oparciu o mierzalny wyosób, które rzeczywiście wiedzą na czym ponik to normalna praktyka w przypadku zalega uzyskanie certyfikatu chociaż rośnie, jest
rządzania sprzedażą, kosztami, zasobami i w
jednak stale minimalna. Czyli można ciągle likażdym innym przypadku gdy myślimy o za- czyć na efekt marketingowy wśród tych mniej
rządzaniu. W zarządzaniu procesami powinzorientowanych. Oni mają nadzieję, że kuno być tak samo. Nie może zabraknąć tego
pując znak jakości od certyfikowanej firmy
aspektu aby kompleksowo i skutecznie zarzą- mogą czuć się bezpieczniej.
dzać procesami.
No i ten etap nie zaczął się. Dlatego
- Z tego wynika, że zamiast przysłowiowenie wszyscy są zadowoleni. Klienci i partnego jajka mamy wydmuszkę… zamiast jakości
rzy biznesowi tych certyfikowanych firm, w
mamy certyfikaty.
których się nie zaczął, nie powinni być zadowoleni. Bo to oni pomimo wielu lat słuchania - No więc nie do końca. Certyfikacja dominuo certyfikacji nadal zbyt często muszą toleroje nie tylko w Polsce ale w ogóle w Europie,
wać wady i brak jakości, który wynika włachociaż coraz więcej certyfikatów zdobywają
śnie z nie podejmowania prób analizy rzeczy- również firmy spoza Europy, np. z Azji.
wistych danych procesowych.
ISO nie przyjęło się wszędzie, mięJeśli kierownictwo przedsiębiorstwa
dzy innymi w USA. Tam nie upowszechnił się
jest zaangażowane w jakość, to też nie może
ten model wydmuszki czyli wzmacniania wibyć zadowolone widząc, że mechanizm cerzerunku firmy poprzez certyfikację. Jednoczetyfikacji tylko pozornie zabezpiecza procesy.
śnie silna konkurencja wymusiła inne podejMogą tracić dobry nastrój widząc jak bez wyście do jakości. Dla każdego amerykańskiesiłku ich firmy otrzymują propozycję kolejnej
go menedżera zarządzającego operacjami lub
recertyfikacji i jak mało ma to wspólnego z rze- sprzedażą, jest oczywiste, że na markę trzeczywistymi problemami dotyczącymi jakości.
ba zapracować i to przez lata. Prawdziwe podejście do jakości, to skupienie uwagi na sys- Słyszy się opinie, ze certyfikat ma przede
tematycznej analizie danych operacyjnych,
wszystkim znaczenie marketingowe?
szczególnie w przypadku realizacji procesów
masowych.
- Też ją znam i muszę przyznać, że w pewnej
części jest słuszna. W Polsce funkcjonuje nie- - Czy dobrze zgaduję, mówimy o Six Sigma?
wiele ponad 10 tys. certyfikatów ISO 9001
i od lat ta liczba nie rośnie. Wypadają firmy,
- Tak, właśnie ono upowszechniło się m.in. w
które już mają dosyć tej formy oceny jakości, USA.
ale na ich miejsce certyfikują się na przykład
urzędy czy szpitale. One bowiem teraz prze- Ale to się jakoś nie przyjęło w Polsce…
chodzą okres budowania świadomości tego
czym są procesy, procedury i systemowe po- Nie można powiedzieć, że w ogóle się nie
dejście do jakości.
przyjęło. Po prostu rozdźwięk pomiędzy sta
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em faktycznym i sposobami zarządzania firmy
dumnej z posiadania certyfikatu ISO a wymaganiami względem organizacji skupionej na
procesach jest zbyt duży a ryzyko nie dojścia
do odpowiedniego modelu dojrzałości procesowej zbyt realne, żeby odpowiedzialnie myślący menedżer z wielką determinacją i nie
oglądając się na boki, parł do wdrożenia metod zarządzania jakością znanych jako Six
Sigma.
- Na czym polega specyfika Six Sigma ?
- W Six Sigma wszystko podporządkowane
jest analizie danych, szczególnie gdy mówimy
o dużych organizacjach, gdzie tradycyjne metody zarządzania, oparte na bezpośrednich relacjach i obserwacjach okazują się nie skuteczne w diagnozowaniu problemów. Wszystko co można usłyszeć o zarządzaniu jakością,
podejściu procesowym czy modelu dojrzałości procesowej na samym końcu prowadzi do
jednego celu: usuwanie barier rozwoju i da-
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wanie możliwości nieustannego analizowania
procesów.
I ta analiza danych się u nas nie przyjęła…
- Poproszę o jakiś przykład ?
Na dobrych studiach z zarządzania jakością
w USA 90% czasu przeznaczone jest na naukę kolejnych analiz statystycznych. Analizowane są różne przypadki biznesowe, studenci przygotowują projekty oparte na przykładach biznesowych, wymagające zaawansowanych często analiz. Efekt jest taki, że po ukończeniu takich studiów są w stanie samodzielnie przeprowadzać analizy danych. Można
powiedzieć, że czynią to z młodzieńczym entuzjazmem.
Organizacja widzi wówczas, jak pożyteczne
skutki przynosi wprowadzenie zarządzania
procesami, ustanawianie właścicielstwa procesów. W ogóle zaczyna rozumieć dlaczego
proces jako „byt” w organizacji jest w centrum uwagi. Bo to właśnie analiza danych
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procesowych jest ważna. Tylko proces umiemy usprawniać, poprawiając w ten sposób
efektywność całej organizacji, szybkość, precyzję i sprawność działania - a co za tym idzie
udział w rynku i wynik biznesowy.

nedżerowie, szczególnie w USA, o tym wiedzą. Wiedząc jak oni rozumieją problemy jakości także ja mam podstawy aby wyciągnąć
wnioski dla siebie odnośnie mojego podejścia
do jakości.

- Odbył Pan takie studia ?

- Ale przecież u nas również są dostępne szkolenia Six Sigma – Green Belt, Black Belt … ?
- Tak, te szkolenia są dostępne już od kilkunastu lat a liczba absolwentów jest na pewno duża, chociaż chyba nikt nie prowadzi statystyk. Jednak to nie przekłada się na realne
efekty. Tak jak wspomniałem na początku absolwenci tych szkoleń wiedzą, że jest coś takiego jak analiza danych procesowych, wytrzymali nawet do
końca nudnych wywodów statystycznych trenera prowadzącego zajęcia,
ale mówiąc na poważnie, a w zasadzie trochę z troską: nie mają szans
aby samodzielnie się zająć analizą danych procesowych.

-Tak. przeszedłem program Master Black Belt
Lean Six Sigma w USA czyli u samego źródła, w BMGI obecnie Lean Methods, jednej
z najbardziej znanych i renomowanych uczelni na świecie, kształcących specjalistów ds.
zarządzania jakością i procesami. Wcześniej
zostałem adeptem programu Black Belt w Raiffeisen International w Wiedniu. A w
tym czasie już od
wielu lat byłem audytorem wiodącym
ISO 9001. A jeszcze
wcześniej skończyłem w Japonii program Total Quality
Management zorganizowany przez
Japońską Agencję
Współpracy Międzynarodowej
(JICA) i Uniwersytet w Tokio. Ale to było w latach dziewięćdziesiątych, w czasach mojej fascynacji ISO,
gdy analiza danych procesowych wydawała
mi się czymś nieistniejącym, nie dotyczącym
mnie. Zajęcia z analizy danych mało mnie
wówczas obchodziły. Po prostu wysłuchałem,
w większości bez zrozumienia.
Teraz patrzę na problemy związane
z dojrzałością procesową inaczej. ISO nie wystarczy. W olbrzymiej większości uznani me-
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- Dlaczego ?
- Powodów jest kilka. Po pierwsze w krótkim
czasie szkolenia uczestnicy nie są w stanie
wchłonąć zaawansowanej wiedzy statystycznej. Nikt normalnie funkcjonujący nie wie co
to jest stopień swobody, albo jakimi cechami
charakteryzuje się rozkład wykładniczy i jaki
ma związek z teorią kolejkowania. Ta wiedza na ogół jest nieprzydatna. Jest zbędna jeśli wdrażamy ISO, jednak jest w centrum za-
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interesowania jeśli chcemy rzeczywiście monitorować jakość. Trafiając na szkolenie Six
Sigma nagle okazuje się, że właśnie od liczby stopni swobody zależy czy możemy brać
na poważnie wyniki niektórych analiz a rozkład wykładniczy to typowy rozkład oczekiwania na przykład na załatwienie sprawy w
urzędzie lub w kolejce w punkcie obsługi naszej firmy. Warto to wiedzieć, ale koszt „zaabsorbowania” tej wiedzy w takim stopniu, aby
z niej swobodnie korzystać,
jest duży i nawet
kilkudniowe szkolenie jest
bardzo daleko niewystarczające. Oni tam w USA uczą
się tego miesiącami, robią
projekty, wykorzystują praktyczne dane i przypadki biznesowe, oczywiście zanonimizowane …
Drugim powodem
jest wsparcie informatyczne.
Najlepszy chyba system Minitab, dedykowany do analiz
danych procesowych i wspierany merytorycznie przez
statystyków
– praktyków, głównie
z USA, ma swoją funkcjonalność, którą trzeba poznać. Jeśli ma to miejsce równocześnie
z wchłanianiem wiedzy statystycznej, tak jak
w klasycznym wydaniu szkolenia Six Sigma
– to w ogóle nie ma sensu. Po kilku godzinach
po prostu klikamy w klawisze naszej klawiatury i uważamy aby być w tym samym miejscu co prowadzący. Nic więcej z tego nie wynosimy.
- I ludzie to chyba poczuli bo już nie przychodzą na te szkolenia ?
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- Tak. Okazały się one w tej formule mało
przydatne. Dodatkową przeszkodą jest jednak ciągle bariera językowa. Ona niejako nakłada się na te dwie poprzednie. Nawet średnio zaawansowany angielski może nie wystarczyć do zrozumienia pojęć statystycznych, a menu systemu Minitab jest wyłącznie po angielsku.
Jednak czwartym zasadniczym powodem jest brak presji w organizacji na wykonywanie analiz. Pokazywałem kiedyś zarządowi
i kierownictwu instytucji finansowej, jak wykonać analizę w celu określenia poziomu terminowości w procesie transakcyjnym. Wskazałem,
że żadna miara tendencji
centralnej wg statystyki
opisowej nie jest właściwa aby monitorować terminowość procesu. Prezes przekonywał mnie,
ze mediana jest ok. Gdy
wytłumaczyłem że nie,
po kilkunastu minutach
stwierdził, że go to nudzi
i wyszedł ze spotkania. A przecież prawidłowe monitorowanie terminowości w procesie
transakcyjnym powinno być w centrum uwagi instytucji finansowej. Z tej terminowości
się utrzymuje i dzięki niej pomnaża swój majątek.
Dlatego gdy nie ma presji, trudno być
tym pierwszym, który po kilkudniowym szkoleniu podejmie się analizować dane procesowe. Tym bardziej gdy nie wiadomo czego kierownictwo powinno wymagać od absolwenta
szkolenia Six Sigma.
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Często powtarzam, że analiza danych
procesowych jest trochę jak gra w szachy. Tylko ruchy, które trzeba poznać zaraz na początku, są nieco trudniejsze. Jednak poznanie
analiz statystycznych, tak jak poznanie ruchów szachowych nie oznacza, że od razu wyniki analizy okażą się przydatne. Każdy kto
gra w szachy wie, że znać ruchy to jedno a być
dobrym szachista to zupełnie cos innego. Tak
samo jest z analizą danych procesowych. Być
dobrym analitykiem to umieć „rozmawiać z
procesem” rozumieć kiedy dana analiza jest
ważna a kiedy tylko pozornie wykryliśmy coś
istotnego bo próbka była subiektywna.
Prezes musi to rozumieć. Bo inaczej
cały czas będzie żył w świecie średnich i median, a firma którą zarządza, będzie się toczyła bez blasku.
- Najczęściej kierownictwo nie wymaga niczego…
- No chyba nie ma co generalizować. Trzeba
raczej się zastanawiać jak przerwać ten stan
rzeczy. Bo wiem, że można, a nawet trzeba.
- Spodziewam się, że masz pomysł ?
- Oczywiście. Wspólnie z Polskim Instytutem
Kontroli Wewnętrznej przygotowaliśmy stronę pt. Analiza danych procesowych z wykorzystaniem systemu Minitab, która:
• zawiera 5 godzin czystego streamingu, zawartego w 50 filmikach z czego ponad 40 pokazuje dokładnie jak wykonywać kolejne analizy danych w Minitabie. Odpowiada to pełnym dwóm dniom tradycyjnego szkolenia z
zakresu podstawowej funkcjonalności Minitaba. Filmiki te można odtwarzać wielokrotnie aż do pełnego poznania i zrozumienia danej analizy,
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• dodatkowo uczestnik po przejściu wszystkich filmików wykonuje samodzielną analizę danych z wykorzystaniem Excela i Minitaba pod moim nadzorem, wykorzystując większość z poznanych funkcjonalności Minitaba na praktycznym przykładzie biznesowym.
(do ściągnięcia) Praca ta jest oceniana indywidualnie przed wystawieniem certyfikatu ukończenia szkolenia,
• dodatkowo uczestnik może liczyć na pomoc
przy pierwszych analizach – inaczej niż
w szkoleniach tradycyjnych – konieczne jest,
aby przynajmniej dwukrotnie wykonać samodzielnie analizy objęte szkoleniem, aby móc je
wykonywać już na potrzeby biznesowe.
- Czyli to jest szkolenie dla tych, którzy kiedyś odbyli już szkolenia Six Sigma? Powrót
mocy?
- Tak, dla nich również. Jednak przede
wszystkim dla nowych specjalistów ds. procesów, którzy na przykład odbyli dotychczas
szkolenia z Lean lub ISO ale chcieliby rozszerzać wiedzę.
To szkolenie może się okazać bardzo interesujące również dla audytorów wewnętrznych, którzy są w bardzo dobrej pozycji aby wskazywać kierownictwu możliwości
wykorzystania analizy danych w celu poprawy efektywności procesów, które nadzorują i
kontrolują. Audytorzy powinni mieć pewien
„zapas wiedzy” umożliwiający spojrzenie na
realizowane procesy z odpowiedniego dystansu, z pozycji autorytetu.
To szkolenie, realizowane w ramach
Akademii Audytora, daje im na to szansę.
Kto? Dziękuję za rozmowę
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