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Teoria ograniczeń w zarządzaniu firmą
Choć założenia teorii ograniczeń (ang. TOC – Theory of Constraints) są ogólnie znane i doskonale wpasowują się 
w warunki polskich wymagań zarządczych, to wciąż nie są powszechnie kojarzone z doskonałą metodą nadzo-
ru, kontroli i sterowania przedsiębiorstwami. Tymczasem dzięki TOC możemy, bez żadnych inwestycji, zwiększyć 
wydajność produkcji nawet o kilkanaście procent, skrócić o połowę czas realizacji zamówień czy znacznie zmi-
nimalizować stany zapasów magazynowych. 

Dariusz WóDz

Dzięki innowacyjnemu podejściu TOC 
wprowadza wręcz rewolucję w zarządza-
niu produkcją, ale także w obszarach 

dystrybucji i logistyki, marketingu, sprzedaży, 
strategii, a co najważniejsze, pozwala w spo-
sób przejrzysty, ciągły i szybki kontrolować 
ekonomiczne skutki działalności, dzięki za-
stosowaniu szczególnej rachunkowości nad-
zorczej, zwanej rachunkowością przerobu.

Wiele metod ale zasady proste

Znanych jest wiele skutecznych metod wspo-
magających zarządzanie przedsiębiorstwami. 
Każda z nich, wypracowana na bazie doświad-
czeń, wprowadza wiele skutecznych zasad po-
zwalających na lepsze wykorzystanie zasobów 
przedsiębiorstwa (TOC), niwelujących marno-
trawstwo (LM), szybko reagujących na zmie-
niające się wymogi otoczenia (AGILE) czy unie-
możliwiających popełnianie błędów poprzez 
adoptowanie najlepszych procedur w procesie 
organizacji przedsiębiorstwa (TQM).

Nie ma praktycznej, funkcjonującej organi-
zacji, która byłaby doskonała i nie wymagała  
modyfikacji i w której nie istniałyby obszary 
wymagające poprawy. Potrzeby modernizacji 
i zmian objawiają się najsilniej w momencie 
piętrzących się kłopotów, czy to z dotrzyma-
niem terminu realizacji, czy dotrzymaniem 
warunków cenowych. W takim przypadku ce-
lowe jest stworzenia właściwego systemu kon-
troli i przepływu informacji wewnątrz firmy, 
który pozwalałby na wcześniejsze przewidywa-
nie pojawiających się zagrożeń. Konieczna jest 
zatem bieżąca, szybka i przejrzysta kontrola, by 
jednocześnie szybko reagować i wykorzystywać 
możliwości, jakie dają nam skuteczne metody 
poprawy jakości funkcjonowania przedsię-
biorstw, w szczególności TOC. Wszystko, 
co kontrolujemy ostatecznie prowadzi do bie-
żącej informacji, czy przedsiębiorstwo dąży do 
celu, czy się od niego oddala. Teoria ograniczeń, 

bardzo słuszna z ekonomicznego 
punktu widzenia, do kontroli ca-
łego przedsiębiorstwa, jakim jest 
nadzór nad jej finansami, wyróż-
nia trzy zależne wielkości:

zysk netto, u
płynność finansową – prze- u

pływ gotówki,
ROI (ang. return on invest- u

ment – zwrot z inwestycji).
Aby przedsiębiorstwo mogło 

przynosić dochód, muszą być 
spełnione wszystkie te trzy wa-
runki jednocześnie. Ta prosta 
zależność jedynie trzech war-
tości ekonomicznych zgodnie 
z teorią ograniczeń jest wystar-
czającym źródłem informacji 
o działalności przedsiębior-
stwa, niezbędnym do właściwego kierowa-
nia nią. Bez zysku netto, nawet przy do-
brych pozostałych wskaźnikach, nie ma 
przyszłości przedsiębiorstwa. To samo 
z płynnością finansową. Jeśli kontrahenci 
nie będą płacić, funkcjonowanie firmy sta-
nie się niemożliwe. Podobnie ze zwrotem 
z inwestycji. Jeśli nie osiągniemy go na po-
ziomie powyżej kosztów inwestycji, ekono-
miczne uzasadnienie takiego nakładu nie 
będzie łatwe lub niemożliwe.

Ekonomika produkcji

Przekładając przytoczone powyżej wielkości 
ekonomiczne oparte na założeniach teorii 
ograniczeń, których wskaźnik dodatni okre-
śla przynoszenie przedsiębiorstwu dochodu, 
otrzymamy gotowy i przejrzysty obraz eko-
nomiki produkcji, wyrażony w trzech wiel-
kościach:

właściwy przerób, u
właściwe zapasy, u
nakłady operacyjne. u

Przerób w TOC określany jest jako szyb-
kość zwrotu poprzez sprzedaż poniesionych 
w środki produkcji kosztów. Takie podejście 
upraszcza i przyspiesza podjęcie szczegóło-
wych i dokładnych decyzji o finansach pro-
dukcji – tak istotnych w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem produkcyjnym.  

W przypadku zapasów, każda ich wielkość 
jest wartością negatywną, powodującą po-
wstawanie kosztów finansowych. Zapasy to 
nie tylko zainwestowane środki finansowe 
w materiały produkcyjne, ale także kosztowne 
miejsca magazynowe i ryzyko zmniejszenia 
wartości zasobów magazynowych, spowodo-
wane rozwojem technologii, niszczeniem, 
starzeniem i utratą pierwotnych wartości czy 
też potanienia na rynku materiałów. W przy-
padku wyrobów gotowych istnieje też ryzyko, 
że przestarzałe produkty nie tylko będą tanieć, 
ale także, poprzez wyparcie przez nowe roz-
wiązania, w ogóle nie  będą atrakcyjne, a przez 
to zbywalne.  Ponadto zamrożona w zapasach 
gotówka, środki finansowe lub inne, zmniej-

Pięć kroków Teorii Ograniczeń

1. Identy�kacja 
ograniczeń w systemie 
(�zycznych, rynkowych, 

prawnych)

2. Uzyskanie 
maksymalnej wydajności 

z ograniczeniem

3. Wyrównanie 
i zarządzanie systemem 

wokół zidenty�kowanego 
ograniczenia

4. Zlikwidować ograniczenie 
poprzez istotne zmiany 

niezbędne do przełamania 
ograniczenia (inwestycje)

5. Czy ograniczenie zostało 
usunięte? Jeśli tak – wróć do 

punktu 1. Jeśli nie – cofnij 
się do punktu 3.

Ilustracja 1: Pięć kroków teorii ograniczeń p
źródło: Opracowanie własne na podstawie „increase Lean six sigma’s Power
with TOC and systems Thinking”, Michael Higgins.
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szają płynność finansową i do-
chód firmy. 

Podobnie jak zapasy, także na-
kłady operacyjne, którymi są 
wszelkie środki zainwestowane, by 
zamienić zapasy w przerób, stano-
wią o zaangażowanych w toku 
produkcji środkach i wymagają 
sprawowania nadzoru nad właści-
wym ich wykorzystaniem. Zakła-
dając, że każda organizacja przed-
siębiorstwa jest łańcuchem wza-
jemnie powiązanych zależności, 
TOC implikuje wniosek o posia-
daniu w swych zasobach jednego 
ogniwa będącego najsłabszym, 
ograniczającym pozostałą część 
organizacji i wszystkich zasobów. 
Określenie tego ograniczenia po-
zwala na jego wzmocnienie i pod-
porządkowanie pozostałym ogniw 
oraz uzyskaniu maksymalnych 
jego możliwości. W łańcuchu wza-
jemnych powiązań to najsłabsze 
ogniwo będzie warunkiem wydaj-
ności całej organizacji. Możliwości 
produkcyjne zakładu to możliwo-
ści produkcyjne wąskiego gardła, 
przez które przebiega proces pro-
dukcyjny. Zrozumienie tej zasady 
i określenie faktycznego wąskiego 
gardła pozwoli na udoskonalenie 
procesów produkcyjnych całego 
zakładu, przyspieszenie produkcji 
i zwiększenie przerobu. Jeżeli bo-
wiem wydajność całej organizacji 
produkcyjnej ograniczona jest 
przez wydajność jednej maszyny, 
urządzenia czy jednej operacji 
technologicznej, to jej przestoje 
będą skutkowały ponoszeniem 
kosztów równych kosztom prze-
stoju całego zakładu.  

Przez opóźnienia wynikające 
z ograniczeń wąskiego gardła 
i niewytworzonych na czas części 
powstają opóźnienia w produkcji 
gotowego produktu. Nieefektywne 
wykorzystanie wąskiego gardła 
spowodowane jest nie tylko jego 
postojem wywołanym awariami, 
ale również pracą nad częściami, 
które mają wady i złą jakość. Dla-
tego też w TOC dużą wagę przy-
wiązuje się do właściwego miejsca 
przeprowadzenia kontroli jakości 
elementów, a czynności kontroli 
zwykle przeprowadza się przed 
operacją wykonywaną przez wą-
skie gardło. W bieżącym zapotrze-

bowaniu produkcyjnym, w szcze-
gólności w okresie realizacji okre-
ślonego zamówienia, ważne jest, 
by operacje wykonywane przez 
wąskie gardło nie było zajmowane 
pracą nad częściami niezwiązany-
mi z bieżącym popytem. Produk-
cja na magazyn, w momencie 
ograniczonej produkcji na bieżące 
zamówienia jest nieuzasadniona.

Liczy się wiedza

Bardzo istotną i pomocną in-
formacją w procesie produkcji 
jest wiedza o wydajności wą-
skiego gardła. Pozwala ona 
określić nie tylko moce produk-
cyjne, czas wytworzenia goto-
wych wyrobów, ale także osza-
cować zapotrzebowanie pro-
dukcji na surowce i materiały, 
co umożliwia odpowiednie za-
planowanie zasobów magazy-
nowych.  Informacja ta pozwa-
la na dokładne harmonogramo-
wanie przebiegu produkcji, 
co skutkuje właściwym zaku-
pem surowców i określeniem 
minimalnych stanów magazy-
nowych surowców. Efektem 
wprowadzenia sterowania pro-
dukcją przez wydajność wąskie-
go gardła będzie skrócenie cza-
su realizacji poprzez zmniejsze-
nie czasu realizacji partii pro-
dukcji skutkujące zmniejsze-
niem czasu kolejkowania 
i oczekiwania na montaż, 
a mniejsze partie będą w krót-
szym czasie gotowe do wysyłki. 
Przez to spadnie też wielkość 
zapasów w produkcji, gdyż pro-
dukcja w toku będzie pokrywa-
ła bieżące zapotrzebowanie.

Chociaż tradycyjnie liczone 
koszty wyrobów mogą wzrosnąć 
na skutek dodatkowych operacji 
przygotowawczych na przezbro-
jenia maszyn i ich ustawianie, 
co związane jest z krótszymi se-
riami produkcyjnymi, to dodat-
kowe nakłady nie powstaną, gdy 
zasoby niebędące wąskimi gar-
dłami, posiadając wolne moce 
przerobowe, zmuszone będą 
do okresowych postojów.

TOC – reaguj szybciej niż rynek

Wbrew panującej często w zarzą-
dzaniu opinii, co podkreśla teo-

ria ograniczeń, zaoszczędzona 
godzina pracy zasobów niebędą-
cych wąskim gardłem jest złu-
dzeniem. Natomiast zaoszczę-
dzony czas pracy zasobu będące-
go wąskim gardłem, to zaoszczę-
dzony czas pracy i koszt całego 
zakładu. Efektem wprowadzenia 
zarządzania zgodnego z TOC 
będzie znacznie szybsza reakcja 
na zmieniające się potrzeby ryn-
ku, znaczące skrócenie czasu 
przebywania części w zakładzie, 
a przez to szybszy powrót zain-
westowanych w surowce środ-
ków oraz znaczna poprawa prze-
pływu strumienia produkcji. 
W każdym zakładzie produkcyj-
nym, gdzie występują opóźnienia 
w produkcji, wdrożenie zasad 
zarządzania według TOC jest 
doskonałym rozwiązaniem. Jeśli 
nie nauczymy się zarządzać ogra-
niczeniami, to one będą zarzą-
dzać nami, gdyż problemy pozo-
stawione samym sobie rosną. 
W każdym przedsiębiorstwie 
istnieją ograniczenia, którymi 

zarządzenie pozwoliłoby na osią-
ganie celu, teraz i w przyszłości.

W TOC, dzięki ściśle określo-
nym metodom, daje się przewi-
dzieć problemy i zarządzać nimi 
tak, by nie one zarządzały przed-
siębiorstwem. W zarządzaniu 
ograniczeniami nie chodzi o to, 
by szukać jej zastosowań w kry-
tycznych momentach, kiedy 
przedsiębiorstwo przestaje funk-
cjonować i przynosić dochód 
jego interesariuszom. Ale głów-
nie, by zabezpieczać się przed 
takimi zagrożeniami, rozwijać 
się i budować swoją konkuren-
cyjność na rynku, a nawet wy-
przedzać konkurencję z branży 
oraz budować wizję postrzegania 
przedsiębiorstwa innowacyjnego 
i rozwojowego. MM
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