
Wyznaczniki 

efektywności łańcuchów 

dostaw – to, co możesz 

zmierzyć, możesz też 
ulepszyć



środowisko

Pierwsze kroki do za projektowania systemu wynagrodzeń

• W jaki sposób oceniają aktualny system 
lub jego brak osoby odpowiedzialne za 
wyniki zespołów, których dotyczy 
projekt?

• W jaki sposób oceniają aktualny system 
lub jego brak członkowie zespołów, 
których dotyczy projekt?

• Jak wysokość wynagrodzenia lub 
wynagrodzenia i premii wygląda na tle 
rynku branżowego i rynku lokalnego?

• Czy funkcjonują w przedsiębiorstwie inne 
systemy, macierze kompetencji lub oceny 
pracownicze które wpływają na 
sumaryczna wysokość wynagrodzeń? 

• Jakie są oczekiwania sponsora projektu 
względem projektu?

• Jakie są możliwości finansowe (zakładany 
budżet premiowy) przedsiębiorstwa?

• Staż pracy
• Kompetencje twarde
• Uprawnienia specjalistyczne
• Kompetencje miękkie
• Specyfikę stanowiska pracy
• Stopień ryzyka na stanowisku pracy
• Funkcje kierownicze (lider, brygadzista, 

osoba szkoląca etc.)



Realny czas realizacji projektu

Kick-off projektu

Tworzenie konstrukcji systemu

Przekonywanie do zmian

Podział prac

Testy syntetyczne

Pomiary I weryfikacja

Analiza I interpretacja

Start systemu

1 MIESIĄC 2 MIESIĄC 3 MIESIĄC 4 MIESIĄC 5 MIESIĄC 6 MIESIĄC

KICK-OFF 

Projektowanie rozwiązania

MILESTONE 01 

Rozpoczęcie pomiarów
MILESTONE 03

Ocena rozwiązania

MILESTONE 02 

Testowanie rozwiązania



Perspektywa biznesu
Porównanie do 

konkurencji
Perspektywa klienta

Ocena właściciela

procesu

KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Wpływ na satysfakcję klienta

Znajomość procesu / projektu

Potencjał wzrostu

Wyróżnienie na rynku

Zależność od czynników zewnętrznych

Produkt

Zaangażowanie środków

Miejsce zmian

Koszty

Umiejętności menadżerów

Wstępna ocena projektu
niskie średnie wysokie



Zanim zaczniemy konstruować 
jakikolwiek system premiowy, musimy 
zadbać o uporządkowanie kwestii 
wynagrodzeń zasadniczych. Niezależnie 
od tego czy w naszym scenariuszu 
przyjmiemy założenia wypłaty premii 
jako wypracowany % podstawy 
wynagrodzenia czy jako wypracowana 
kwotę do wypłaty. Niesprawiedliwy, 
niejasny i niezrozumiały system 
wynagrodzeń podstawowych może 
utrudnić lub wręcz uniemożliwić 
wdrożenie nowego systemu 
premiowania.

▪ W przedsiębiorstwie A, pracownicy na tych samych 

stanowiskach mają różne wynagrodzenia. Pomiędzy 

najlepiej a najgorzej zarabiającym pracownikiem jest do 

1000 PLN brutto różnicy w wynagrodzeniu 

podstawowym. Podwyżki nie były przyznawane wg 

jasnego klucza. Zależały od koniunktury w momencie 

zatrudnienia i opinii bezpośrednich przełożonych. 

▪ W spółce B, pracownicy na tych samych stanowiskach 

zarabiają tyle samo, niezależnie od czasu zatrudnienia 

oraz sytuacji na rynku. Podwyżki przyznawane są raz w 

roku, wszystkim pracownikom z danej grupy / działu.

▪ W firmie C, pracownicy zarabiają na różnych 

stanowiskach różne kwoty. Różnice pomiędzy najlepiej a 

najgorzej zarabiającym wynoszą do 500 PLN brutto. 

Pracownicy dostają podwyżki za zaangażowanie w pracę 

(porządki, prace dodatkowe, etc.)

System naczyń połączonych



Oznaczenie kompetencji i uprawnień



Łączenie kompetencji i uprawnień w macierze



Zadania mierzalne i niemierzalne

Nazwa procesu Nazwa operacji Czy operacja jest ewidencjonowana w WMS? Czy można ustalić kryterium ilościowe dla operacji/sztuk w ciągu 1 godziny 
pracy?

Przyjęcie towaru Rozładunek samochodu nie tak

Przyjęcie towaru Przyjęcie jednostek transportowych tak tak

Przyjęcie towaru Wejściowa kontrola jakości tak tak

Przyjęcie towaru Rozłożenie tak tak

Wydanie towaru Kompletacja zamówienia tak tak

Wydanie towaru Konsolidacja tak tak

Wydanie towaru Wyjściowa kontrola jakości tak tak

Wydanie towaru Załadunek samochodu tak tak

Inne Prace porządkowe nie nie

Inne Segregowanie palet na placu zewnętrznym nie nie

Inne Odtłuszczanie kuwet nie tak

Inne Oklejanie regałów nie tak



Zadania mierzalne i niemierzalne

Dane do premii w magazynie
Na podstawie tabeli, możemy stworzyć podział:
▪ Zadania ewidencjonowane (przyjęcie, wydanie, przesunięcie, 

kontrola jakości, załadunek, konsolidacja)
▪ Zadania nieewidencjonowane (sprzątanie, oklejanie półek, 

zakupy)

W wielu magazynach 
występują operacje 
niemierzalne. W niektórych 
z nich, takie operacje 
stanowią od kilkunastu do 
kilkudziesięciu procent 
wszystkich zadań. 
Najważniejsze na etapie 
planowania ramowej 
konstrukcji kalkulatora jest 
ustalenie, które z tych 
zadań muszą pozostać 
niemierzalne oraz 
zaplanowanie ich 
rozliczenia. 



Poczucie (poparte liczbami) dobrze wydanych 
pieniędzy za dobrze wykonana pracę

Informacja zwrotna od pracowników w postaci 
realizacji powierzonych zadań w określonym 
czasie i odpowiedniej jakości oraz 
samosterujący się system optymalizacji 
procesów. Powtarzalne osiąganie wyników 
powyżej oczekiwań pracodawcy wskazuje nowe 
poziomu oczekiwań, bez potrzeby ich 
narzucania pracownikom

Wiedza na temat wpływu ruchomych części 
wynagrodzenia na motywacje pracowników. To 
jeden z trudniejszych elementów do ustalenia 
na linii pracodawca – pracownik, ponieważ 
interesy obu stron są w tej kwestii rozbieżne

Przekonanie o sprawiedliwości systemu, co 
najłatwiej przełożyć na wzór: im większe 
zaangażowanie w pracę wyrażone w wykonaniu 
odpowiedniej ilości zadań w określonym czasie 
przy utrzymaniu oczekiwanej jakości, tym 
wyższa premia. Dodatkowo, przekroczenie 
oczekiwań pracodawcy zwiększa premię „w 
nieskończoność”.

Zgoda co do założeń systemu a w szczególności 
co do miar jakościowych i ilościowych na 
podstawie których jest obliczana 

Zrozumienie funkcji systemu premiowania jako 
dodatkowego składnika wynagrodzenia. 
Składnika, którego z jednej strony nie należy z 
góry wliczać do budżetu domowego a z drugiej 
strony, którego osiągnięcie warunków do 
wypłaty jest możliwe w każdym miesiącu, przy 
możliwym do utrzymania tempie i jakości pracy
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Porównanie perspektyw



Opis Słaby Średni Dobry B.dobry Doskonały Uwagi

Dane z WMS 

(bez pomiarów)
Tylko do porównań z pomiarami

Pomiar przez

operatora na

pojedynczym

rozkładzie

Widok z jednej perspektywy

Pomiar przez

kierownika
Brak znajomości kulis pracy

Dane sprzedażowe

w sztukach / 

zatrudnienie

Mało wiarygodne

Pomiar wielokrotny

ze 100% 

obciążeniem I 

rozkładem

Optymalne rozwiązanie

MTM
Tylko przy powtarzalnych operacjach, 

bliżej produkcji

Wyniki pomiarów



Norma a premia

Im dłuższy okres będziemy analizować na podstawie danych 
historycznych, tym dokładniejsza będzie analiza. Nie należy 
jednak w tym przypadku ulegać złudzeniu, że duża baza danych 
daje odpowiedź na pytanie: na jakim poziomie należy ustalić 
oczekiwaną wydajność? Przyczyna jest prosta, nie znamy 
prawidłowej oczekiwanej wydajności, nie mamy więc punktu 
odniesienia. Dlatego też, każdą operację musimy zmierzyć 
ręcznie, zwracając uwagę na zmienność asortymentu, 
sezonowość, specyfikę dostawców, używany sprzęt etc. W 
powyższym zestawieniu wynik średniej z danych historycznych 
nie różnił się znacząco od średniej mierzonej.

▪ Pomiar ukryty – przekazujemy pracownikowi 
informację, że powinien w pewnym zakresie 
czasowym realizować specyficzny typ 
operacji. Po ukończeniu kilku lub kilkunastu 
takich prób, analizujemy dane systemowe 
jako reprezentatywne i porównujemy do 
danych historycznych.

▪ Pomiar jawny – informujemy pracowników o 
celu pomiarach, korzyściach z wprowadzenia 
kalkulatora i celowości ich prowadzenia. 
Dane zbieramy i analizujemy jak w pomiarze 
ukrytym.

▪ Pomiar projektowy – jeżeli mamy 
kompetencje i możliwości, realizujemy w 
zadanym czasie operacje sami, zlecamy je 
osobie z grupy projektowej lub osobom 
funkcyjnym na magazynie. Pozostałe kroki 
realizujemy jak w dwóch powyższych 
metodach.
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Pracownik A

Pracownik B

Pracownik C
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Wizualizacja wyników



KRZYWA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Szok, zaprzeczenie

Gniew, strach

Akceptacja

Zobowiązanie do trwania
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STAGE 01 STAGE 02 STAGE 03 STAGE 04

STATUS QUO ZAKŁÓCENIE BADANIE PRZEBUDOWA



•Nieprawidłowe ustawienie ograniczeń i obciążeń za popełnione błędy, 
uszkodzenia, reklamacje etc. To temat na osobny artykuł, ponieważ 
musimy balansować pomiędzy zbyt wysokimi „karami” które mogą 
zniechęcić pracowników np. w połowie miesiąca (ponieważ obniżą im 
premię do zera) a zbyt niskimi, które zbliżą system do akordu i z całą 
pewnością spowodują obniżenie jakości serwisu. PORADA - Ustalmy 
oczekiwane poziomy jakościowy do których dążymy a po których 
osiągnięciu odwracamy cel i utrzymujemy zamiast schodzić do zera. 
Prędzej czy później odbije się to na wydajności.

•Brak ambasadorów zmian wśród pracowników w trakcie wdrażania. 
Może to zabić projekt, ze względu na masowy opór pracowników. 
PORADA - System musi być od początku komunikowany i omawiany z 
wszystkimi zainteresowanymi.

•Aktualny rynek pracy, stawia przed pracodawcami nowe 
wyzwania. Dzisiaj wiedza na temat standardów rynkowych, praw i 
obowiązków pracownika i pracodawcy wśród załogi jest większa 
niż dekadę lub dwie dekady temu. Nowoczesny system premiowy 
może być „tym czymś” co przekona ludzi do pracy akurat u nas.

•Grywalizacja, AI, AR, IoT. To nie są obrazki z targów czy telewizji, 
to dzisiejsza rzeczywistość. Przedstawianie statystyk, rankingów, 
celów premiowych w systemie BI i wyświetlanie ich na 
monitorach w pracy lub udostępnianie pracownikom w aplikacji 
możemy być naszym atutem. Zróbmy ukłon w stronę pokolenia 
wchodzącego na rynek pracy, żeby nie zostać uznanym za markę 
które nie tylko nie nadąża za trendami, ale wręcz się z nimi mija

•Błędy na etapie identyfikacji zadań i/lub przy obliczaniu oczekiwanych 
wskaźników efektywności. Może to doprowadzić do sytuacji, w której 
albo premii w rozsądnej wysokości nie będzie można wypracować, albo 
będzie kilkukrotnie wyższa od zakładanej. PORADA – Dajmy sobie 
miesiąc, dwa lub trzy na kalibrację systemu. Przedstawmy pracownikom 
sprawę jasno, pomóżcie nam skalibrować system, w którym sami 
będziecie pracować.

•Szczerość i zaufanie. Kiedy już rozdamy wszystkie owoce i 
wymienimy piasek na firmowej plaży, podobnie jak setki 
podobnych nam firm, na koniec zostaną ludzie. Kiedy wysokości 
wynagrodzeń nie są tajemnicą, decyduje atmosfera i partnerskie 
podejście.  Uczciwy system premiowania taki właśnie jest.

•Raz skonfigurowany system, wymaga zmian tylko w dwóch 
przypadkach. Po pierwsze, kwartalnie, co pół roku lub co rok, 
należy się przyjrzeć naszej kwocie bazowej premii aby sprawdzić, 
jak się sytuuje w rynku. Po drugie, duże zmiany technologiczne, 
organizacyjne lub procesowe które w znaczny sposób wpływają na 
wydajność i jakość. Wymaga to audytu wskaźników i ich 
ponownego skalibrowania.
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Kadra kierownicza

Kwota 100% Cele wartośc %

1 500,00 zł Spadek liczby nadgodzin o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 20,0%

Wzrost wydajności w strefie w liniach na osobę o 10% w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 50,0%

Spadek liczby reklamacji o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 40,0%

100% realizacji zadań w założonych godzinach pracy 50,0%

Spadek liczby reklamacji o 7,5% w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 30,0%

Spadek liczby nadgodzin o 7,5% w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 30,0%

Wzrost wydajności w strefie w liniach na osobę o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 40,0%

Spadek liczby reklamacji o 5% w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 20,0%

Ocena i rozwój podległych pracowników 10,0%

Wzrost wydajności w strefie w liniach na osobę o 5% w stosunku do ostatnich 12 misięcy poprzedzających BM 20,0%

Spadek wartości magazynu reklamacyjnego (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 20,0%

Realizacja powierzonych relokacji i inwentaryzacji 20,0%

Brak 0,0%

P A N E L 

LP Wybór celu wartość % wartość zł

1 Spadek liczby reklamacji o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 0,4 600,00 zł

2 Wzrost wydajności w strefie w liniach na osobę o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 0,4 600,00 zł

3 Spadek liczby nadgodzin o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 0,2 300,00 zł

4 Brak 0 0,00 zł

5 Brak 0 0,00 zł

K A L K U L A T O R

Bieżące Średnie Udział % 5% 7,5% 10% 5% 7,5% 10%

Spadek liczby reklamacji o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 2,19% 0,61% 0,22% 0,39% 0,30% 0,18% 0,34% 0,27% 0,16% 0,28% 0,19% 0,23% 0,47% 40,00% 0,44% 0,43% 0,42% 300,00 zł 450,00 zł 600,00 zł

Spadek liczby nadgodzin o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 19,35% 5,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,94% 0,70% 0,00% 0,00% 10,89% 1,43% 3,73% 20,00% 3,54% 3,45% 3,35% 75,00 zł 150,00 zł 300,00 zł

Wzrost wydajności w strefie w liniach na osobę o (5%-7,5%-10%) w stosunku do ostatnich 12 miesięcy poprzedzających BM 12,29 19,49 13,50 15,45 17,51 15,34 16,38 16,99 20,31 30,64 29,64 30,72 18,87 40,00% 19,81 20,28 20,75 300,00 zł 450,00 zł 600,00 zł



mgr. inż. Piotr Susz, EMBA
tel: 577 211 277
e-mail: piotr.susz@2plog.com

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO KONTAKTU!


