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ABC zarządzania
PROAKTYWNOŚĆ, CZYLI PRZEMYŚLANE I ZAPLANOWANE ZMIANY W FIRMIE

Angielski futurolog Max More definiuje „proaktywność” jako uczestnictwo 

w zmianach i ciągłe dążenie do sukcesu. Plus promowanie innowacyjnych, 

wyprzedzających oczekiwania, rozwiązań. Najwyższy czas przełożyć tę wizję 

na zarządzanie dealerstwem.

Proaktywność” oznacza m.in., że załoga 
nie czeka na strumień klientów, ale 

stara się go kreować. Personel powinien 
mieć świadomość wartości klienta dla ca-
łej firmy, a nie tylko dla niego bądź jego 
działu. Proaktywna postawa personelu 
to doradzanie klientom najlepszych dla 
nich rozwiązań, oczywiście na bazie po-
siadanych zasobów i usług. To także wyko-
rzystanie nowoczesnych technologii dla 
definiowania i wykorzystania potencjału 
klienta. Firma nie może stać w miejscu, 
gdy otoczenie wokół niej szybko się zmie-
nia. Bo miejsce, w którym się znajdujemy, 

jest konsekwencją naszych dotychczaso-
wych decyzji.

Proaktywne planowanie
W filozofii Lean MyPlanner, Lean dotyczy 
monitoringu zdarzeń z wykorzystaniem 
systemu informatycznego, a MyPlanner - 
naszego planowania, w szerokim znacze-
niu tego słowa (wszystkiego, co potrafimy 
zdefiniować jako zasoby firmy lub proce-
sy). Przejście do proaktywnego i planowa-
nego stylu pracy jest wyzwaniem, do któ-
rego należy przygotować  infrastrukturę 
firmy i personel. Wprowadzanie zmian nie 

jest łatwe, ponieważ nierzadko to proces 
naruszający, a nawet burzący dotychcza-
sowe relacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Zasadnicze pytanie brzmi: od czego rozpo-
cząć działanie? Przecież robimy tak wiele, 
aby firma odniosła sukces! Jak już wspo-
mniałem, specyfika firm jest różna: od firm 
dobrze zarządzanych do tych słabszych, 
które balansują dzisiaj na krawędzi opłacal-
ności. W wielu firmach dealerskich wszelkie 
audyty importera to „zło konieczne”, a nie 
narzędzie do wyciągania wniosków i wdra-
żania zmian. Wielokrotnie słyszałem, że 
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przed zapowiedzianym audytem kierownik 
oraz osoby odpowiedzialne przygotowują 
dokumentację od dwóch tygodni do mie-
siąca wcześniej! To są dopiero straty, gdy 
cztery lub pięć osób nadrabia w miesiąc 
coś, co powinno się dziać codziennie przez 
cały rok. Normalnie funkcjonująca firma 
przechodzi audyty „z marszu” - bez specjal-
nego przygotowania - na „poziomie speł-
nienia” pomiędzy 80 a 100 proc. kryteriów 
zawartych w listach kontrolnych.

Audyty importera są integralną częścią za-
rządzania typu „lean”. Ale tylko wtedy, gdy 
wykonamy je sami - jako „preaudyty” - raz, 
dwa razy w roku - przed audytem zasadni-
czym importera. Zależy nam na spojrzeniu 
na naszą firmę „oczami klienta” - taki glo-
balny audyt firmy w różnych, czasem skraj-
nych obszarach: od „top menedżerów” do 
pracowników na dole. Powinno to pozwo-
lić dealerstwu na przygotowanie spójnych 
działań w dłuższej perspektywie, czyli około 
2-3 lat. Interesuje nas przecież przemyślana 
strategia kompleksowych, zaplanowanych 
zmian w firmie, dostosowanych do szybko 
zmieniającego się rynku motoryzacyjnego, 
a w szczególności do coraz bardziej wyma-
gających klientów.

ABC zarządzania
Zarządzanie Lean MyPlanner to: (A) okre-
ślenie pozycji firmy w otoczeniu mikro 
i makro (na rynku lokalnym i globalnym), 
(B) przyjrzenie się organizacji wewnętrznej 
i wykorzystaniu zasobów, (C) ocena, jaką 
infrastrukturą sprzedaży i kreowania usług 
dysponujemy.

A. Spróbujmy określić, czego potrzebuje-
my w otoczeniu mikro i makro:
- stabilnego strumienia klientów 
oraz możliwości jego kreacji;
- zdefiniowania potencjału lokalizacji oraz 
wykorzystania mariażu interesów 
z silnymi markami naszych kooperantów;
- zdefiniowania potencjału usług i pro-
duktów firmy we wszystkich jej działach, 
a także możliwości wykreowania nowych 
usług i produktów;
- dobrego marketingu, skierowanego na 
budowanie relacji długoterminowych 
z klientami;
- podniesienia standardu serwisu posprze-
dażnego względem salonu sprzedaży;
- scalenia wszystkich działów firmy 

w jeden organizm;
- czytelnego systemu motywacyjnego 
i wynagradzania;
- analizy poziomu wykorzystania 
i przydatności baz danych i kartotek 
klientów.

B. Sfera organizacji wewnętrznej. Tutaj pla-
nowane zmiany powinny obejmować:
- szczupłe zarządzanie i kompetencje per-
sonelu (m.in. większa decyzyjność 
w zakresie kreowania przychodów 
i kosztów, rzeczywisty kontroling);
- powtarzalność procesów 
na wysokim poziomie;
- aktywne oferowanie produktów i usług;
- eliminację przestojów pracowników pro-
dukcyjnych;
- rotację magazynu i eliminację 
martwego stoku;
- monitoring on line procesów realizacji 
zleceń klientów;
- zdefiniowanie i monitoring wykorzysta-
nia zasobów firmy i potencjału klienta;
- diagnozę i usuwanie problemów 
zarządzania personelem;
- szkolenia i wdrożenia na stanowisku pra-
cy - przede wszystkim pod kątem proak-
tywnego zachowania i budowania relacji z 
klientem.

C. No i wreszcie infrastruktura:
- sprzątanie i odświeżenie obiektu 
w przestrzeni serwisu, blacharni, 
magazynu, itd.;
- organizacja sortowania i recyklingu odpa-
dów warsztatowych;
- przegląd i doposażenie wózków 
narzędziowych;
- uruchomienie, naprawa lub wymiana 
niesprawnych lub przestarzałych urządzeń, 
zakup nowych urządzeń i szkolenia - kre-
owanie nowych usług;
- organizacja logistyki i stanowiska pracy 
w magazynie, jak również stanowiska 
przygotowania części dla personelu pro-
dukcyjnego;
- adaptacja obiektu pod kątem uruchomie-
nia aktywnej recepcji serwisu, czyli miejsca 
do proaktywnego kontaktu z klientem 
podczas przyjmowania samochodu do 
naprawy i w momencie wydania pojazdu 
po naprawie.

Aby nie tracić czasu, wszystkie działania w 
obszarach A, B i C planujemy równolegle, 

nie „szeregowo”. By uzyskać lepszy efekt, 
zmieńmy się na chwilę w klienta, który 
musi dotrzeć do naszej stacji z innego mia-
sta i chce zlecić nam kilka usług - tak, aby 
„przejść” przez wszystkie działy. Taki „jawny 
tajemniczy klient”, zaglądający w każdy za-
kamarek firmy.

Spotkania z personelem
Dobra dokumentacja fotograficzna oraz 
listy kontrolne to najlepszy sposób na wy-
konanie dokumentacji do analizy i przygo-
towania planu zmian. Jest to również świet-
ny materiał do przygotowania pierwszego, 
kluczowego spotkania z pracownikami. 
Kolejne, regularne spotkania z personelem, 
na których omawia się postępy w realizacji 
planu, to podstawa zarządzania zmianą. 
Niestety, w większości firm takich systema-
tycznych spotkań brakuje.

Spotkanie rozpoczynające planowanie od-
bywa się z pracownikami produkcyjnymi 
i pracownikami działu części (bez udziału 
kierowników), a następnie z doradcami ser-
wisu. Kierownictwo i personel administra-
cyjny to ostatnie z zaplanowanych spotkań. 
Dzięki temu można zdefiniować problemy 
we wzajemnej komunikacji oraz wszelkie 
„niedomagania”. Spotkania należą do za-
gadnień grupy B, ale poruszane problemy 
- obejmują grupy A, B i C.

Mechanicy prawie zawsze skarżą się na złe 
planowanie pracy, braki części, brak ich 
wcześniejszego przygotowania oraz braki 
narzędzi i wyposażenia. Stan infrastruktury 
i wyposażenia, które dokumentujemy za 
pomocą zdjęć, to zastrzeżenia zgłaszane 
najczęściej przez doradców serwisu. Na 
listach kontrolnych zapisujemy wszelkie 
uwagi dotyczące powyższych działań oraz 
przebiegu procesu, a zwłaszcza stopnia i 
sposobu jego realizacji.

Paradoks polega na tym, że działania B i C 
mają największy wpływ na działania w ob-
szarze A. Na tym etapie zastosować warto 
analizę „SWOT” (dla przypomnienia - pole-
ga ona na posegregowaniu posiadanych 
informacji o firmie na cztery grupy; S to 
wszystko to, co stanowi atut i przewagę 
naszej firmy; W - odwrotnie, wszystko to, 
co stanowi słabość i barierę; O to wszystko 
to, co stwarza dla firmy szansę korzystnej 
zmiany; T z kolei odnosi się do tego, co 
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stwarza niebezpieczeństwo zmiany nieko-
rzystnej dla nas). Wspólnie z kierownikami 
wykonujemy analizę SWOT firmy i perso-
nelu. Spróbujmy też zastanowić się, jakie 
nowe usługi możemy wykreować - nie 
tylko w serwisie, ale w całej firmie. Pomyśl-
my, czego oczekują nasi klienci. Często 
popełniamy ten sam błąd: nie zbieramy 
informacji o potrzebach naszych klientów, 
lecz koncentrujemy się na ocenie jakości 
naszych usług.

Kolejnym krokiem jest spotkanie z całą fir-
mą, na którym przedstawiamy wyniki au-
dytu (z pozycji klienta) i propozycje zmian. 
Warto w prezentacji posłużyć się przykła-
dami dobrych praktyk w innych firmach, 
ale nie spodziewajmy, że uzyskamy 100-
proc. aprobatę dla naszego punktu widze-
nia. Bardzo dobrze, jeżeli podczas spotkań 
w różnych grupach pojawią się liderzy 
pozytywni - entuzjaści zmian - oraz kryty-
cy konstruktywni. Pozostały personel bę-
dzie z reguły kompilacją różnych postaw. 
Jednym z najważniejszych warunków 
skuteczności zmian jest bycie uczciwym 
w ocenie sytuacji - nie warto obiecywać 
rzeczy niemożliwych. Małe zrealizowane 
elementy - przynoszące nawet niewielkie 
korzyści - cieszą i zyskują aprobatę, a nie-
spełnione wielkie obietnice - powodują 
blokadę procesu zmian.

Metoda 5S
Mając wiedzę w powyższych obszarach, 
przygotowujemy prosty plan działania na 
osiach X (oś czasu) i Y (oś kosztów i dzia-
łań) oraz niekiedy osi Z (alokacja zmian 
w różnych, zależnych od siebie, działach 
firmy - dotyczy dużych firm). Podsumo-
wując, dla wdrożenia działania MyPlanner 
w naszej firmie przyjmijmy następujący 
algorytm: diagnoza, plan, wdrożenie ze 
zrozumieniem, ocena, korekta działania i 
ponowne zaplanowanie działania. Bardzo 
ważną rzeczą jest zrozumienie celu planu, 
który przedstawiamy całemu personelowi 
oraz właścicielom: utrzymać tych klien-
tów, których mamy oraz zatrzymać spadek 
przychodów, a także uzyskać poprawę 
wskaźników oceny jakości świadczonych 
usług.

Działania A, B i C - jak już napisałem - pro-
wadzimy symultanicznie, ale dla naszych 
potrzeb musimy przyjąć jakąś kolejność. 

Zaczynamy od opisu działań C - infrastruk-
tura. Najmniej kosztowne, ale wcale nie 
najłatwiejsze mentalnie dla personelu jest 
doprowadzenie w serwisie do akcepto-
walnego stanu zorganizowania, uporząd-
kowania i czystości stanowisk pracy.

Firma nie może stać w miejscu, 

gdy otoczenie wokół niej zmie-

nia się tak szybko. To, gdzie się 

aktualnie znajdujemy, jest kon-

sekwencją naszych decyzji

Tu zmiany wprowadzamy metodą 5S: 
selekcja/sortowanie - identyfikacja i usu-
nięcie wszystkich przedmiotów, które są 
zbędne w miejscu pracy; systematyka - 
wyznaczenie miejsc przechowywania lub 
utylizacja wszystkich przedmiotów, które 
pozostały; sprzątanie - wzmacniające w 
pracownikach poczucie własności miejsca 
pracy; standaryzacja - udokumentowanie 
i ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań 
i praktyk wypracowanych w czasie pierw-
szych trzech kroków (standardy wizualne 
- tablice, instrukcje, schematy, harmono-
gramy, listy kontrolne, mapy obszarów 
roboczych); samodyscyplina/samodosko-
nalenie - wszystkie działania wspierające 
utrzymanie pierwszych czterech „S”, w 
tym zwłaszcza kontrola ich wykonania. 
Obowiązki związane z 5S powinny zostać 
włączone do opisów stanowisk pracy i 
stać się elementem oceny okresowej, a 
szkolenie 5S powinno znaleźć się w pro-
gramie szkoleń wstępnych dla nowych 
pracowników. Bardzo ważne są także 
działania „miękkie”, takie jak konkursy 5S, 
nagrody oraz wspólne celebrowanie suk-
cesów 5S w firmie. Celem trzech pierw-
szych kroków jest wprowadzenie syste-
mu 5S, dwóch kolejnych - jego utrzyma-
nie. Wiele firm wprowadza w tej metodzie 
dodatkowy, szósty krok (5S+1) - safety - 
czyli bezpieczeństwo i higienę pracy.

Sprzątanie wykonuje personel produk-
cyjny, co pozwala nabrać szacunku do 
miejsca pracy w przyszłości. Sprzęt i po-
wierzchnia warsztatowa w zasadzie wy-
maga doczyszczenia i pomalowania. War-
to zastosować nowe kolory, o ile nie koli-

duje to ze standardami, ponieważ wszyscy 
zauważą zmianę i poprawi się ogólny 
nastrój. Można też na nowo zorganizować 
stanowiska robocze i przydzielić imiennie 
wyposażenie warsztatu oraz powierzchnię 
do utrzymania czystości. Wreszcie - przy-
gotować tablicę ogłoszeń do komunikacji 
z personelem oraz tablicę oceny jakości 
pracy i osiąganych wyników. Tablice to 
jedne z elementów wizualizacji naszego 
procesu zarządzania. Za ich prowadzenie 
odpowiada kierownik serwisu.

Ważnym elementem 5S jest mobilne sta-
nowisko pracy: wózek narzędziowy, wó-
zek montażowy i komputer diagnostycz-
ny. Innym rozwiązaniem są tzw. meble 
zintegrowane, które zawierają wszystkie 
wymienione elementy, tj. szafkę, wózek 
narzędziowy pod blatem, komputer, kosz 
na odpady oraz dystrybutor oleju i płynów. 
Rozwiązanie to powoduje, że mechanik 
jest na stałe przypisany do stanowiska. 
Przeszkodą w tym rozwiązaniu może być 
wysoka cena mebli warsztatowych - w 
przeciwieństwie do stanowiska mobilne-
go, gdzie koszt jest relatywnie niski. Nie 
zapominajmy o doposażeniu wózka na-
rzędziowego, tak by mechanik miał więk-
szość potrzebnych narzędzi i nie tracił cza-
su na ich poszukiwanie. Zbieramy również 
wszystkie narzędzia specjalne, spisujemy, 
a listę wprowadzamy do systemu informa-
tycznego dostępnego w warsztacie. Waż-
nym elementem edukacji jest opracowanie 
systemu sortowania odpadów warsztato-
wych. Recykling, oprócz kosztów, może być 
też źródłem dodatkowych przychodów. 
Końcowy akcent 5S to czyste i ustanda-
ryzowane ubrania robocze dla perso-
nelu produkcyjnego, co podkreśla efekt 
zmian dokonanych w przestrzeni serwisu. 
I oczywiście rezygnujemy z firmy sprząta-
jącej, bo w tym momencie to już zbędny 
koszt. Metodologia 5S dotyczy również po-
zostałych działów firmy oraz stanowisk pra-
cy, na przykład biurka i dokumentacji do-
radców serwisu czy handlowców w salonie.

Oszczędność czasu
W tym samym czasie organizujemy na 
nowo magazyn części zamiennych, przyj-
mując założenie, że pełni on rolę służeb-
ną dla całej firmy, a nie na odwrót. Dobrze 
zorganizowana praca tego działu i słu-
żebna rola wobec potrzeb pozostałych 
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działów eliminuje wiele konfliktów wśród 
personelu oraz zmniejsza ryzyko powsta-
nia niezadowolenia klienta.

Od czego zacząć? Najlepiej od ergonomii 
stanowiska pracy naszego pracownika dzia-
łu części. Często jest to miejsce ciemne, bez 
kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Po-
starajmy się to zmienić. Następny element 
to rozmieszczenie regałów i części według 
rotacji oraz zwiększenie stopnia zagęsz-
czenia, czyli likwidacja wolnej przestrzeni 
na półkach (tzw. magazynu powietrza). 
Dopełnieniem jest przeniesienie drobnych 
części (spinki, żarówki, itp.) do lady wydań, 
a następnie ułożenie części w lokalizacji 1:1 
(jeden numer - jedna lokalizacja). Dzięki po-
zbyciu się w serwisie starych wyrobów śru-
bowych wprowadzamy zasadę, że do każdej 
operacji wymiany części lub podzespołów 
zamawiamy niezbędne śruby lub uszczelki 
- zgodnie z dokumentacją techniczną. Zy-
skujemy wówczas pewność technologicznej 
naprawy i udzielonej gwarancji na usługę, a 
także dodatkowy przychód.

Bardzo ważnym elementem planowania 
jest organizacja miejsca przygotowania 
części z wyprzedzeniem dla mecha-
ników i odbiorców zewnętrznych, co 
pozwala zaoszczędzić czas. Warto też 
zorganizować w magazynie miejsce na 
narzędzia specjalne - po to, by ich stan 
był monitorowany, a spis katalogowych 
numerów znany mechanikom. Najlepiej 
wprowadzić spis do magazynu wirtu-
alnego DMS i wydawać narzędzia do 
zlecenia tak jak materiały (podpis na do-
kumencie „RW”) oraz każdorazowo wy-
magać zwrotu narzędzia po wykonanej 
pracy.

Na zakończenie wykonajmy analizę asor-
tymentu części w celu rotacji, a następ-
nie - pod kątem wydzielenia zestawów 
części do przeceny i wyprzedaży oraz do 
„księgowego” części bezwartościowych. 
Dobry wskaźnik rotacji zapasów (Wr) to 
w ujęciu rocznym wskaźnik na poziomie 
6-7 rotacji. Wzór wygląda tutaj następują-
co: Wr = sprzedaż roczna / stan zapasów 
części. Niska wartość Wr wskazuje na zbyt 
duży stan magazynu - wysoki wskaźnik to 
szybka sprzedaż i niezaleganie części na 
półkach, ale i niższa ich dostępność w ra-
zie potrzeby.

Przyjęcie i powtarzalność
Po zakończeniu działań C w serwisie i 
magazynie przechodzimy do organizacji 
miejsca wspólnej pracy doradcy z klien-
tem, czyli do aktywnej recepcji serwisu. 
W starych obiektach może to być niekie-
dy zadanie trudne, ale każda zdefiniowa-
na przestrzeń pod dachem jest lepsza niż 
przyjęcie auta od klienta na parkingu. 
Bezpośrednie przyjęcie samochodu to 
idealny sposób na działania typu cross- i 
up sellingu, które przy poniesieniu tych 
samych kosztów istotnie zwiększają przy-
chody. Przykład prostej sprzedaży poten-
cjału innego działu (cross sellingu): przy 
przyjęciu do serwisu mechanicznego wy-
konujemy oględziny pod kątem napraw 
w dziale blacharsko-lakierniczym, choćby 
naprawę szyby czołowej lub prostej na-
prawy blacharsko-lakierniczej. Prosty up 
selling to wykorzystanie argumentów na 
bazie wiedzy technicznej i sprzedaż pro-
duktów wyższej klasy, np. lepszych opon. 
Technika back endu to choćby sprzedaż 
oleju na tzw. „dolewkę”, przy jego wymia-

nie, czy sprzedaż kosmetyków samocho-
dowych. Z wielu drobnych transakcji uzy-
skujemy w skali roku od kilku do nawet 
kilkunastu tysięcy złotych dodatkowych 
przychodów.

Warunek sukcesu jest jeden: planowanie 
przyjęć klientów i wydań samochodów 
oraz powtarzalność procesu. Dobry do-
radca jest kluczową postacią w całym 
procesie MyPlanner, ponieważ może on 
aktywnie zaplanować wszelkie działania 
z klientem w każdym dziale. To doradca 
ma bezpośredni kontakt z klientem i to on 
pierwszy poznaje jego potrzeby oraz bu-
duje z nim relacje. Ważnymi elementami 
są tutaj: empatia dla klienta, znajomość 
produktu oraz umiejętność argumentacji 
technicznej dla osiągnięcia celu handlo-
wego.

Ze wszystkich działań aktywnego pla-
nowania sporządzamy dokumentację w 
postaci notatek, zdjęć, nagrań video lub 
nawet w postaci „eksponatów”, np. kopii 
zleceń źle opisanych, niestarannych ofert 
czy uszkodzonych narzędzi. Taka doku-
mentacja pozwoli ukazać pracownikom 
pozytywne efekty zmian. Ważną kwestią 
jest wywoływanie wśród pracowników ini-
cjatywy w rozwiązywaniu małych proble-
mów, zanim staną się one kłopotem dla 
wszystkich. Wiele firm w drodze do uzy-
skania/utrzymania standardu ISO powin-
no korzystać z praktyk 5S - ich wdrożenie 
bardzo ułatwia ten proces. Pracownik sta-
je się kimś, kto zarządza swoim miejscem 
pracy, a od tego już tylko krok do sukcesu i 
redukcji kosztów.

Zakończenie działań C i częściowo B daje 
nam bazę do uruchomienia szkoleń we-
wnętrznych dla personelu. Szalenie istot-
ny jest udział pracowników ze wszystkich 
działów, gdyż - poznając przebieg procesu 
- mają oni większe zrozumienie dla specy-
fiki każdego działu, a tym samym łatwiej 
jest osobom zarządzającym wprowadzać 
pojęcia potencjału klienta i wykorzystania 
zasobów firmy. O tym jednak będzie już 
traktował następny tekst.  
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