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Korzystając z jakiegoś narzędzia bądź metody warto znać jego pochodzenie. Głębsza 

wiedza na temat używanego rozwiązania pozwala poznać kontekst, w jakim się ono 

narodziło, a tym samym zrozumieć pierwotny cel jego stosowania. Dzięki temu nie 

będziemy posługiwali się czymś wyrwanym z całości, ale zastosujemy daną metodę 

zgodnie z jej przeznaczeniem. 

W powszechnie dostępnych źródłach, jak np. Wikipedia, metodę 8D przypisuje się firmie 

Ford Motor Company. W latach osiemdziesiątych opracowała ona, a następnie 

opublikowała w 1987 roku instrukcję pod tytułem Team Oriented Problem Solving (TOPS). 

Opisuje ona sposób, w jaki należy zajmować się problemami, poczynając od powołania 

interdyscyplinarnego zespołu, a kończąc na skutecznym wdrożeniu wypracowanych 

rozwiązań. Standard ten przeobraził się w kolejnych latach w powszechnie znane 8D 

(a właściwie w Global 8D, w terminologii Forda) i od końca lat dziewięćdziesiątych stał się 

powszechnie obowiązujący w motoryzacji. 

 

Z armii do przemysłu 

 

Mało jednak kto wie, że podejście to wywodzi się nie z przemysłu, ale… z armii! Tak, jak 

większość najnowszych technologii wykorzystywanych w pierwszej kolejności w siłach 

zbrojnych, metoda zarządzania problematycznym materiałem została opracowana 

w amerykańskich siłach zbrojnych.  
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Departament Obrony USA już w latach siedemdziesiątych opracował, a następnie wdrożył 

do stosowania w 1974 roku standard „MIL-STD 1520 Corrective action and disposition for 

nonconforming material”. Celem wprowadzenia tego standardu było właściwe zarządzanie 

materiałem dostarczanym armii, a właściwie: zarządzanie takim materiałem, który nie 

spełniał jej wymagań. 
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Z jednej strony określał on sposoby samego postępowania z materiałem już 

zidentyfikowanym, jako niezgodny, z drugiej wprowadzał metody na ograniczenie ryzyka 

oraz wprowadzenie akcji korygujących u dostawców. Miał on na celu doprowadzenie do 

identyfikacji przyczyn niezgodności oraz zapobieganie ich nawrotom. Istotnym było także 

zarządzanie kosztami niezgodności oraz jakością przyszłych dostaw. 

Standard obowiązywał zarówno wewnątrz armii, jak i na zewnątrz – jego wymagania 

stawiano dostawcom. Doczekał się on kilku edycji, aby w połowie lat dziewięćdziesiątych 

zostać zlikwidowany (bez następcy). 

Tą samą drogą poszły koncerny motoryzacyjne i wzorowane na nim 8D upowszechniło się 

szeroko w całym łańcuchu dostaw. Dziś jest powszechnie i z sukcesami stosowane 

u dostawców nawet najdrobniejszych części samochodowych. Jako, że wzorzec ten 

(właściwie stosowany) doskonale spełnia swoje zadanie, przenika on także do innych 

branż, nie tylko przemysłowych. 

 

8 kroków to podstawa 

 

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia poszczególnych kroków, proponuję rzut 

oka na całość. Aby skutecznie rozwiązać problem, należy wykonać 8 kroków. Dokładnie 8, 

a każdy z nich w podanej kolejności, nie pomijając żadnego: 
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1. Zbuduj zespół 

2. Opisz problem 

3. Zabezpiecz klienta 

4. Znajdź przyczynę 

5. Wprowadź akcje korygujące 

6. Oceń efekty 

7. Zapobiegaj powracaniu problemu 

8. Pogratuluj sukcesu 

 

Sekwencję tę warto zapamiętać, bo będzie nam towarzyszyła do ostatniej strony niniejszej 

publikacji, a mam nadzieję, że także na co dzień. I powinna znaleźć stałe miejsce 

w sposobie naszego myślenia – na różnych etapach rozwiązywania problemu będziemy 

odnosić się do poszczególnych kroków. 

 

A więc, po kolei 

 

Logiczna kolejność tej metody rozwiązywania problemów jest kluczem do sukcesu. 

A sukcesem będzie skuteczne wyeliminowanie problemu, którym się zajmujemy. 

Skuteczne oznacza w tym przypadku brak nawrotów skutków problemów. Bardzo ważne: 
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w tej metodzie nie przechodzimy do kolejnego kroku, jeżeli poprzedzający nie został w pełni 

wykonany. Każda droga na skróty będzie prowadziła do nieskuteczności naszych działań(!). 

1D – aby zająć się problemem potrzebny będzie zespół, zgodnie z zasadą „co dwie głowy, 

to nie jedna”, dlatego budujemy grupę, która zajmie się procesem rozwiązania problemu. 

2D – koniecznym będzie dokładne opisanie problemu, nazwanie rzeczy po imieniu, 

zmierzenie, zważenie, obejrzenie ze wszystkich stron tak, aby wszyscy członkowie zespołu 

zrozumieli, z czym mają do czynienia. 

3D – ponieważ rozwiązanie zagadki, jaką jest dla nas problem, w początkowej fazie może 

zająć sporo czasu, warto zadbać o to, aby nasz odbiorca (klient) nie był w tym czasie 

narażony na jego skutki (zanim jeszcze znajdziemy przyczynę i ją usuniemy). 

4D – to jest krok, który zwykle trwa najdłużej, w nim szukamy związków przyczynowo-

skutkowych pomiędzy tym, co obserwujemy jako problem czyli skutkiem, a tym, co może 

go wywoływać. 

5D – jeśli mamy już hipotezy, co do przyczyn, to możemy je weryfikować, a następnie 

wdrażać akcje korygujące, to tutaj realizujemy właściwe działania eliminujące problem. 

6D – to chwila prawdy, weryfikujemy skuteczność podjętych kroków, mierzymy efekty 

naszych działań, aby ostatecznie potwierdzić znalezienie prawdziwej przyczyny; uwaga! 

tutaj może się okazać, że poszliśmy w niewłaściwe rozwiązanie i będzie potrzeba powrotu 

do kroku 4D. 
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7D – świetnie – skoro znaleźliśmy prawdziwą przyczynę i jej właściwe rozwiązanie 

sprawmy, aby problem nigdy więcej się nie powtórzył – wprowadźmy standard 

postępowania, nie tylko w miejscu, które spowodowało nam problem, ale wszędzie tam, 

gdzie to się może jeszcze wydarzyć. 

8D – czas podsumowań, czas radości; ostatecznie potwierdzamy skuteczność procesu 

rozwiązywania problemów, w którym uczestniczyliśmy i świętujemy sukces; warto także 

podzielić się nim z innymi, którzy mogą spotkać się z podobnym problemem. 

 

Proces 8D, jak wygląda w szczegółach, krok po kroku, opisałem także tutaj: 

 „8 kroków do rozwiązania Twojego problemu” 

https://leanjestdlaludzi.pl/8d-rozwiazywanie-problemow/  
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1D 

Zbuduj zespół 

 

TUTAJ ZNAJDZIESZ CAŁĄ KSIĄŻKĘ : http://bit.ly/calyProblemSolving 



SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

www.leanjestdlaludzi.pl 

© Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszej publikacji, o ile nie zaznaczono inaczej, 
są wyłączną własnością autora. Wykorzystanie ich bez pisemnej zgody zabronione. 

32 

To pierwszy i zwykle (niestety!) najczęściej lekceważony krok. Najpierw zwrócę się do 

osób, które miały już okazję pracować według metody 8D. Ilu z Was 

samodzielnie wypełniało raport 8D? Albo jakikolwiek inny raport, którego używaliście przy 

rozwiązywaniu problemów? W ilu przypadkach wpisywaliście do rubryki zespół osoby, 

które w ogóle nie uczestniczyły w rozwiązywaniu problemów? „Przecież tych pól nie można 

pozostawić pustych, klient natychmiast się przyczepi”. Błąd! Dobrze dobrany zespół to 

początek sukcesu. Powinien być interdyscyplinarny, czyli składający się z osób, które na 

różnych etapach Waszego procesu mogą mieć (niekoniecznie: mają!) styczność 

z rozpatrywanym problemem. Osoby z poza tego kręgu także mogą być pomocne – zwykle 

zauważają to, koło czego my sami przechodzimy obojętnie. 

Najczęstszym błędem na etapie doboru członków zespołu jest chęć uczynienia go jak 

najbardziej interdyscyplinarnym. Dobieramy więc przedstawicieli wszystkich funkcji, jakie 

tylko przyjdą nam do głowy: operatorów, mechaników, inżynierów, kierowników, liderów, 

magazynierów, itd. Często też, aby nasz zespół był naprawdę różnorodny, sięgamy po 

osoby pracujące w funkcjach wspierających, np. kadrach, finansach czy zakupach. 

Czy udział tych osób pomoże nam lepiej zająć się problemem? Czy wniosą coś 

konstruktywnego do naszych rozważań i analiz? Być może, ale czy to będzie pożyteczne? 

Czy duży, bardzo różnorodny zespół będzie pracował efektywnie? A może w tym czasie 

inne funkcje (szczególnie te, których nasz problem nie dotyczy bezpośrednio) zostaną 

zaniedbane? 

Sugeruję, aby do zespołu dobrać osoby, które rzeczywiście uczestniczą w omawianym 

procesie bądź/i mają wpływ na jego przebieg. Mam na myśli proces, w którym występuje 
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problem, jakim chcemy się zająć. A jeżeli mówimy o procesie, to zapewne wiemy, że ma on 

dostawców, odbiorców, wejścia i wyjścia. No i oczywiście ma też swoją zasadniczą część, 

w której jest on realizowany. 

 

Diagram żółwia 

 

Podchodząc do tematu procesowo, nie sposób nie pomyśleć o podstawowym pojęciu, jakim 

jest tzw. diagram żółwia. To podstawowa wizualizacja, jaką stosuje się dla zobrazowania 

procesu wraz z jego elementami. Człowiek jest z natury wzrokowcem, więc takie 

przedstawienie sprawy (pewnej wiedzy – w naszym przypadku o rozpatrywanym procesie) 

ułatwia nam jej zrozumienie. Dodanie kształtów, kolorów i tym podobnych wizualizacji 

tylko ułatwi sprawę. Pozwoli także na jednoznaczne przekazanie tych informacji innym 

członkom zespołu. 
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