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ZARZĄDZANIA
Pełna moc ograniczenia

Przeglądając fora internetowe lub rozmawiając z menedżerami spotykam 
się z opinią, że Teoria Ograniczeń nie jest niczym nowym. Jeden 
z internautów napisał, że nieświadomie praktykuje ją codziennie, bo „ta cała 
Teoria Ograniczeń to przecież nic innego jak używanie specyficznego, 
specjalistycznego żargonu do czegoś, co jest tylko stosowaniem zdrowego 
rozsądku”.

Jerzy Rychlewski

W takich sytuacjach staram się dowiedzieć, na czym polega 
wspomniane stosowanie Teorii Ograniczeń. Zazwyczaj słyszę: 
„to proste – zawsze, gdy napotykam ograniczenie, usuwam 
je w celu poprawy sytuacji”. Słownik definiuje ograniczenie 
jako: utrudnienie, barierę, przeciwność lub przeszkodę. Ludzie 
pojmują je zgodnie z powyższą definicją i, w takim sensie, mają 
rację. Człowiek starający się realizować swoje cele, przeważ-
nie napotyka na przeszkody blokujące mu drogę. Rozpoznaje 
je i usuwa zidentyfikowane przeciwności. Pozostaje pytanie: czy 
rzeczywiście jest to Teoria Ograniczeń?

ISTNIENIE FIRMY TO ISTNIENIE OGRANICZEŃ

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, musimy jasno zde-
finiować wyrażenia: ograniczenie, utrudnienie i przeszkoda 
– oraz ustalić podstawowe różnice pomiędzy nimi (z punktu 
widzenia Teorii Ograniczeń). Zgodnie z metodą utrudnienie 
czy przeciwność, które mogą być usunięte natychmiast po tym, 

jak zostaną zidentyfikowane, są po prostu przeszkodami. Nato-
miast ograniczenie to utrudnienie, które nie może być usunięte 
nawet w znacząco długim czasie (może dotyczyć np. zasobów 
lub popytu ze strony rynku). Zrozumienie Teorii Ograniczeń 
pozwala na formułowanie znaczących wniosków:

 § bez ograniczeń firma generowałaby nieskończone zyski,
 § w każdej firmie (systemie) pojawiają się ograniczenia,
 § najskuteczniejszym sposobem na usprawnienie firmy jest 

zidentyfikowanie i pełne wykorzystanie jej największego 
ograniczenia.

Jeśli zatem występuje ograniczenie to oczywiste jest, że mene-
dżerowie powinni je w pełni wykorzystywać. To właśnie zdro-
wy rozsądek!

W

To, co jest dobre dla lokalnego 
uczestnika procesów, nie zawsze jest 
takie dla całego systemu.
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INNA PERSPEKTYWA

Jednak coś, co wydaje się zdrowym rozsądkiem z punktu widze-
nia lokalnego obserwatora, z perspektywy całego systemu wcale 
nie musi nim być. Prześledźmy to na przykładzie. Jak zachowu-
ją się konsumenci, gdy dostrzegają niedobór jakiegoś towaru 
na rynku? Zaczynają go gromadzić, przez co deficyt się pogłębia, 
co z kolei wzmaga potrzebę gromadzenia i skutkuje jeszcze więk-
szymi niedoborami. Załóżmy, że aby przywrócić dostępność to-
waru potrzeba dużo czasu. Co powinno być pierwszym krokiem 
w kierunku poprawy sytuacji? Określenie zasad reglamentacji 
towaru. Należy ograniczyć możliwość jego gromadzenia tak, aby 
prawie każdy mógł pozyskać ilość, która wystarczy mu na krótki 
okres czasu (nie więcej). Usprawniamy więc sytuację poprzez mi-
nimalizację trwonienia niedostępnego towaru.
Do największego marnotrawstwa dochodzi, gdy jedni groma-
dzą zapasy, a w tym samym czasie innym brakuje towaru po-
trzebnego do zaspokojenia bieżących potrzeb. Aby znacząco 
poprawić sytuację, wszyscy muszą przyznać, że wspólnym ce-
lem jest zapewnienie dostępności towaru dla każdego klienta.

ETAPY DOSKONALENIA ORGANIZACJI

Podsumujmy kroki Teorii Ograniczeń na drodze do usprawnie-
nia systemu (firmy):
0. Na początku musimy ustalić cel.
1. Następnie powinniśmy zidentyfikować ograniczenie, czyli 

czynnik, który blokuje jego osiągniecie. Jest prawie pewnym, 
że jeśli ograniczenie nie zostało rozpoznane – marnowane są 
jego możliwości.

2. Musimy zatem zdecydować co robić, aby maksymalnie 
wykorzystać jego potencjał.

3. Następnie każdy, kto jest częścią systemu, powinien pod-
porządkować wszystkie swoje decyzje i działania temu, 
żeby wesprzeć jego maksymalne wykorzystanie. Dopóki 
nie ma co do tego zgody, dopóty nie istnieje możliwość peł-
nego wykorzystania potencjału ograniczenia!

Teraz możemy sprawdzić, czy stosujemy powyższe kroki, aby 
w pełni wykorzystać ograniczenie. Jeśli, na przykład, jest nim wy-
dajność produkcji sprawdźmy, czy nie produkujemy asortymen-
tu, którego nie potrzebujemy w danej chwili (np. długie partie 
„na przyszłe potrzeby”), a ignorujemy produkcję tego, co potrzeb-
ne jest natychmiast (np. pilne zamówienia czekają w kolejce). Jeśli 
odpowiemy: „Tak” – to znaczy, że marnujemy wydajność produk-
cji na potencjalne potrzeby, ignorując te rzeczywiste, bieżące.
Jeśli ograniczeniem jest popyt, sprawdźmy, czy gwarantujemy 
klientowi pełną satysfakcję, dostarczając towar odpowiedniej 
jakości, w ustalonym czasie, do odpowiedniego miejsca. Czy 
docieramy do wszystkich potencjalnych odbiorców, którzy są 
gotowi kupić nasze produkty? Jeśli nie, to nie wykorzystujemy 
potencjału ograniczenia.

PODPORZADKOWANIE ZAMIAST INWESTOWANIA

Najmniej intuicyjnym i najrzadziej stosowanym, a niezwykle 
skutecznym działaniem usprawniającym firmę jest podporząd-
kowanie. Menedżerowie, identyfikując ograniczenie, np. zbyt 
małą wydajność zasobu (konkretnej maszyny, grupy specjali-
stów), zwykle nie angażują organizacji w działania, które pomo-
gą w lepszym jego wykorzystaniu. Zamiast tego próbują zwięk-
szyć wydajność poprzez dodatkowe inwestycje (zakup maszyny, 
zatrudnienie). Co ciekawe, zastosowanie podporządkowania 
zazwyczaj prowadzi do wzrostu wydajności, eliminującego ko-
nieczność inwestowania.
Stosowanie Teorii Ograniczeń, nazywanej często zdrowo-
rozsądkowym podejściem do zarządzania, nie ogranicza się 
do używania zdrowego rozsądku. To, co jest dobre dla lokalnego 
uczestnika procesów, nie zawsze jest takie dla całego systemu. 
Dlatego stosując Teorię Ograniczeń zawsze oceniamy wpływ 
podejmowanych działań na wyniki całej organizacji. Spraw-
dzamy, jak konkretna decyzja wpłynie na zmianę w trzech ob-
szarach: generowanej łącznej masy marży, zapasów i kosztów 
operacyjnych. To, czy prawidłowo stosujemy Teorię Ograniczeń 
uzależnione jest od stopnia podporządkowania decyzji i dzia-
łań całej organizacji wykorzystaniu jej ograniczenia.

…najskuteczniejszym sposobem 
na usprawnienie firmy jest 
zidentyfikowanie i pełne 
wykorzystanie jej największego 
ograniczenia.

To, czy prawidłowo stosujemy 
Teorię Ograniczeń uzależnione 
jest od stopnia podporządkowania 
decyzji i działań całej organizacji 
wykorzystaniu jej ograniczenia.
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