
Redukowanie kosztów jest proste

(Pod warunkiem, że się wie jak to zrobić)



Zakres doświadczenia dla przedstawianych tez

50 firm z którymi współpracowałem

– 19 projektów

– 31 analiz

6 lat pracy jako interim manager



Managerów, którzy 
rzeczywiście chcą i są 
zdeterminowani by 
przeprowadzić redukcję 
kosztów jest niewielu. 
Można ich przyrównać do 
jednorożców biznesu.



Badanie rzeczywistej gotowości do redukowania 
kosztów

Próba: 500 firm

Wielkość: 200-2500 pracowników

Kontakt: Top management (CEO; N-1)

Analiza rzeczywistych relacji działu handlowego



33%

67%

Zainteresowanie korzyścią w wyniku zmiany

Zainteresowanie
Brak zainteresowania

27%

73%

Deklarowana gotowość i chęć poznania szczeg.

Deklarowana gotowość
Brak gotowości

Wybryk natury

Managerowie nie są 
zainteresowani 
redukowaniem kosztów

7%

93%

Rzeczywista i deklarowana gotowość

Rzeczywista gotowość
Deklarowana gotowość

0,58% 
rzeczywista i deklarowana 
gotowość do redukowania kosztów



Do redukcji kosztów zmuszają okoliczności zewnętrzne

Sytuacja obiektywnie jest zła (strata na działalności, ujemy cashflow itp.)

Próby przeczekania zawiodły

Próby poprawy „metodą drobnych kroków” nic nie dały

TRZEBA „COŚ” zrobić



Magiczne słowa utrwalające status quo

„MUSI”

„NIE DA SIĘ”



GDZIE SZUKAĆ





LUDZIE



Badania statystyczne

35%

Udział niepotrzebnie zużytych roboczogodzin

zapotrzebow anie
ilość nadmiarow a



Badania statystyczne

36%

Rezerwa wydajności pracowników 

Osiągana wy-
dajność
Rezerwa wy-
dajności



Badania empiryczne

62%

24%

4%

10%

Struktura pracy pracowników

pracuje
ukryte możliwości
nie pracuje
nieobecny



"There is nothing 
so useless as 
doing efficiently 
that which 
should not be 
done at all." 

[Peter Drucker]



Analiza realizowanych czynności

25%

Rezerwa wydajności pracowników 

Praca konieczna
Praca zbędna



TRANSPORT



GASZENIE POŻARÓW
przy pomocy transportu

Transport znajduje się na końcu
procesów w firmie i często musi 
naprawiać błędy i niedociągnięcia
innych – bez względu na koszty



DRZEWA NIE LAS
brak:  rozumienia, kontroli, doświadczenia
akcept reguł gry



ŹRÓDŁA 
OSZCZĘDNOŚCI



Źródła redukcji kosztów

Równowaga PODAŻY zasobów z popytem na zasoby (5%-15%)

Redukcja popytu na zasoby (5%-15%)

Podnoszenie efektywności procesu (2%-10%)



Równowaga popytu i podaży zasobów
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Redukcja popytu na zasoby

1989 2010
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Liczba urzędników administracji publicznej

Dla tych, którzy bezpośrednio za zasoby nie płacą zawsze 
lepiej jest mieć więcej zasobów niż  mniej.
Czym więcej – tym lepiej. 
Uzasadnienie zawsze się znajdzie



PRZYCZYNY
WYSOKICH KOSZTÓW



„Dajcie ludziom 
swobodę działania, 
a zaskoczą was 
swoją 
pomysłowością.”
[Peter Drucker]



Brak efektywnego i skutecznego systemu zarządzania

System  zarządzania to 
wzajemnie powiązane 
dokumenty, plany, 
sposoby rozdzielania 
zadań, narzędzia 
kontrolne i kanały 
komunikacyjne, które 
sprawiają, że firma 
funkcjonuje



Brak całościowego spójnego modelu procesów

Prowizorka faweli Wydajność metropolii



Brak poprawnej komunikacji

Niekompletna
Niespójna
Niezwerbalizowania

Komunikacja jako składowa 
systemu zarządzania



Brak komunikacji i współpracy 

Bufory i nawisy 
gwarancją spokojnego 
i bezpiecznego 
funkcjonowania 
mojego działu



Powody wysokich 
kosztów w organizacji są 
jak stos bierek. Składają 
się przez lata. Każda 
oddzielnie ma swoje 
logiczne uzasadnienie. 
Często nie można 
wyciągnąć pojedynczej 
bierki nie naruszając 
innych w stosie.



MIEJSCA WYCIEKANIA
PIENIĘDZY



System zarządzania

Szczelny i 
sprawny system 
zarządzania 
fundamentem 
zapanowania 
nad kosztami



PRACOWNICZE

Określenie zapotrzebowania na pracę

– Racjonalizacja popytu na pracę (normy)

– Dostosowanie podaży do popytu

Optymalizacja procesów







TRANSPORT

Partycypacja w ryzyku

Optymalizacja tras

Optymalizacja wypełnienia

Cena za 1 km

Kontrola wydatków transportowych



MATERIAŁY

Kontrakty/zamówienia

– Formalizacja (realna) procesu zakupowego

– Sterowanie i kontrola 100% pozycji zakupowych

– Wytyczne dotyczące bieżącej sytuacji firmy/rynkowej

Specyfikacje

– Jakościowe (niezbędna jakość)

– Ilościowe (optymalizacja)

– Techniczne (zamienniki)

Kompetencje

– Umiejętności

– Doświadczenia

– Miejsce w strukturze



UTRZYMANIE RUCHU

Plany napraw i przeglądów

Racjonalizacja zleceń i ich wyceny

Monitorowanie i wnioski dot. awarii, egzekwowanie gwarancji



MAGAZYNOWANIE

Wykorzystanie powierzchni

Wykorzystanie zasobów ludzkich i maszynowych

– Zapotrzebowanie na pracę

– Optymalizacja procesów

– Synchronizacja z innymi działami/kooperantami

– Optymalizacja rozmieszczenia pozycji

Braki i utrata wartości



Błędy do uniknięcia



Zarządzanie zmianą

Decydent musi 
przewodzić zmianie



Za dużo , za szybko

2 obszary
6 miesięcy
15% poprawy



Ukryte cele

Kontroluj wydarzenia,
Idź z prądem
Przełamywanie oporu na poziomie C 
jest przereklamowane



To nic osobistego – to tylko polityka.



Roman Wendt

Praktyk skutecznego wprowadzania  zmian.

Specjalizuje się w obszarach z zakresu: logistyka, 
zaopatrzenie, sprzedaż i podnoszenie sprawności 
operacyjnej produkcji. 
Zdobywał doświadczenie tworząc od podstaw i 
doprowadzając do pozycji lidera branży swoją firmę 
usługową B2B a następnie pracując w 
ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej.
Posiada na swoim koncie portfolio 19 
zakończonych sukcesem projektów biznesowych.
Autor książki "Zarządzanie zmianą w polskiej firmie" 
oraz współautor „Interim management w Polsce”.
Wykłada na w Wyższej Szkole Psychologii 
Społecznej.
Wiceprezes Stowarzyszenia Interim Managers.

http://www.wendt.pl
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