
A udyty s! narz"dziem zarz!dzania 
s#u$!cym do monitorowania 
i%weryfikowania skuteczno&ci 
podejmowanych w%audyto-

wanym obszarze polityk i%dzia#a'. Audyt 
to nie kontrola, cho( panuje takie b#"dne 
przekonanie, to raczej przegl!d, inwen-
taryzacja, zbieranie dowodów &wiad-
cz!cych o%zgodno&ci stanu faktycznego 
z%za#o$eniami ustanowionymi i%zapisanymi 
w%postaci zwi!zanej z%danym obszarem 
dokumentacji. Audytor ma zapewnion! 
autonomi" dzia#ania, podczas gdy proces 
kontrolny osadzony jest w%badanym oto-
czeniu, co w%ró$nym stopniu determinuje 
jego przebieg i%wyniki.

METODOLOGIA DZIA!A"
Punktem wyj&cia do rozwa$a' nad 

modelami ocen funkcjonowania UR s! cele 
eksploatacyjne, które odnosz! si" zarówno 
do samego obiektu technicznego, dzia#a' 
realizowanych z%jego udzia#em, jak równie$ 
do techniczno-organizacyjnego otoczenia 
systemu eksploatacji. Obejmuj! one m.in.:

 wyd#u$anie czasu efektywnej pracy eks-
ploatowanych obiektów technicznych,

 skracanie czasu odnawiania zdatno-
&ci eksploatacyjnej obiektów przy 
równoczesnym polepszaniu jako&ci 
odnawiania,

 zwi"kszanie trwa#o&ci i%niezawodno&ci 
obiektów eksploatacji,

 zmniejszanie zu$ycia materia#ów eksploata-
cyjnych (paliwa, oleje, smary, inne no&niki 
energii itp.),

 optymalizacj" gospodarki cz"&ciami zamien-
nymi,

 optymalizacj" przep#ywu informacji w%sys-
temie technicznym.

AUDYT SYSTEMU 
zarz!dzania utrzymaniem ruchu
EFEKTYWNO!" I#NIEZAWODNO!" S$U%B UTRZYMANIA RUCHU JEST RZECZ& OCZYWIST&. POMOCNE 
W#OSI&GNI'CIU TYCH WYZNACZNIKÓW S& SYSTEMATYCZNE AUDYTY UR. JEST JEDNAK JEDEN WARUNEK 
ICH SKUTECZNO!CI ( MUSZ& BY" PRZEPROWADZONE PROFESJONALNIE.

TEKST: BEATA ANNA !WI"CICKA

MODELE OCEN 
EKSPLOATACYJNYCH:

 niezawodno&ciowy,
 efektywno&ci eksploatacyjnej OEE (Overall 

Equipment E)ectiveness),
 organizacyjno-technicznego KPI (Key Per-

formance Indicators),
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 kszta!cenie specjalistów w"zakresie 
eksploatacji,

 formu!owanie zalece# i"kryteriów eks-
ploatacyjnych dla procesów projekto-
wania i"konstruowania oraz wytwarzania 
$rodków technicznych,

 usprawnianie warunków u%ytkowania 
obiektów technicznych,

 polepszanie bezpiecze#stwa pracy 
pracowników, 

 eliminacja zagro%e# $rodowiska wywo-
!ywanych przez u%ytkowanie obiektów 
technicznych.
– W"przypadku audytów utrzymania 

ruchu charakterystyczne jest to, %e ma on 
dwojaki charakter: techniczny i"organiza-
cyjny. Audyt techniczny mo%e obejmowa& 
analiz' zasobów pozostaj(cych w"dyspozycji 
dzia!u utrzymania ruchu, analiz' informa-
cji o"procesie eksploatacji, w"tym zdarze# 
takich, jak awarie i"remonty, ocen' stanu 
technicznego maszyn i"urz(dze# oraz ocen' 
wydajno$ci, efektywno$ci dzia!a#, podej-
mowanych dzia!a# oszcz'dno$ciowych itp. 
Obszarami zainteresowania audytu o"cha-
rakterze organizacyjnym b'dzie natomiast 
umiejscowienie dzia!u utrzymania ruchu 
w"strukturze przedsi'biorstwa i"powi(zania 
pomi'dzy dzia!ami, rozpoznanie stosowanej 
strategii utrzymania ruchu oraz organizacja 
pracy s!u%b utrzymania ruchu, w"tym sys-
tem zlece# roboczych. Ponadto, wa%nym 
aspektem audytu jest okre$lenie spe!nie-
nia wymaga# prawnych (np. $wiadectwa 
dopuszczeniowe lub wymagania w"zakresie 
ochrony $rodowiska), mo%na tak%e poku-
si& si' o"ocen' zasadno$ci planów inwe-
stycyjnych w"obszarze utrzymania ruchu 
oraz rozpoznanie zagadnie# zwi(zanych 

z"outsourcingiem dzia!a#, je$li taki wyst'-
puje – t!umaczy Krzysztof Koper, specjalista 
wWIJ. Wojciech M(czy#ski, maintenance 
and reliability consultant, WoMa Solution, 
podkre$la wag' wska)ników KPI. – Powinny 
by& one podzielone na trzy kategorie: tech-
niczne okre$laj(ce dost'pno$& techniczn(, 
MTBF, MTTR, Czas Niezdatno$ci (Downtime) 
z"podzia!em na ró%ne dzia!ania – planowane 
i"nieplanowane, zu%ycie cz'$ci zamiennych 
(planowane i"nieplanowane). Nast'pnie 

KRZYSZTOF KOPER, SPECJALISTA 
W WIELKOPOLSKIM INSTYTUCIE JAKO!CI

– Mówi(c o"audycie utrzymania ruchu, mamy na my$li sprawdzenie, 
czy realizowane w"praktyce dzia!ania zgodne s( z"polityk( *rmy 
w"tym obszarze, z"za!o%onymi celami, wymaganiami prawnymi 
i"innymi. Intencj( przeprowadzenia audytu jest ewaluacja podej-
mowanych dzia!a# dla realizacji ci(g!ego doskonalenia w"danym 
obszarze organizacyjnym, tak wi'c mo%na stwierdzi&, %e w"obszarze 
nadzoru oznacza& to b'dzie pomiar efektywno$ci i"ocen' skutecz-
no$ci realizowanych procesów nadzoru nad wyposa%eniem.

WOJCIECH M"CZY#SKI, MAINTENANCE AND 
RELIABILITY CONSULTANT, WOMA SOLUTION

Podstawowe obszary audytowania UR powinny dotyczy&:

 struktury UR,
 obs!ugi pro*laktycznej PM,
 wspó!pracy z produkcj(,
 gospodarki magazynowej i zakupów cz'$ci zamiennych,
 systemów informatycznych klasy CMMS,
 systemów zbierania danych i ich analizy,
 strategii UR (cele, wizja, misja).
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organizacyjne – efektywno!" techników UR 
(OCE), czas po!wi#cany na poszczególne 
rodzaje aktywno!ci (PM/PdM/CM/EM/IM/
FM). A$tak%e ekonomiczne – koszt UR do 
warto!ci odtworzeniowej, koszty prowa-
dzenia poszczególnych aktywno!ci (PM/
PdM/CM/EM/IM/FM), koszty magazynu 
cz#!ci zamiennych. Taki rodzaj audytu jest 
najbardziej obiektywny. Ustalamy sobie 
stan obecny i$obieramy kierunek, w$któ-
rym chcemy pod&%a" – uwa%a M&czy'ski.

AUDYT ENERGETYCZNY
– Audyty utrzymania ruchu mog& mie" 

charakter kompleksowy lub dotyczy" okre-
!lonych obszarów, np. bezpiecze'stwa, 
systemów informatycznych, gospodarki 
smarowniczej. Wyznaczenie tych obszarów 
oraz szczegó(owo!ci audytu pozostaje 
kwesti& do uzgodnienia pomi#dzy zlecaj&-
cym audyt a$jego wykonawc&, który mo%e 
podpowiedzie", których obszarów lepiej nie 
wy(&cza" ze wzgl#du na silne wzajemne 
powi&zania – t(umaczy Krzysztof Koper. Ze 
wzgl#du na rosn&ce ceny energii, a$co za 
tym idzie, potrzeb# efektywnego gospo-
darowania tym medium, niezwykle istotny 
wydaje si# dzi! audyt energetyczny. – Na 
wst#pie warto okre!li" potrzeby poprawy 
zu%ycia mediów energetycznych i$zdefi-
niowa" kryteria sukcesu. Audyt taki mo%na 
przeprowadzi" w(asnymi si(ami, jednak 
lepiej, kiedy jest prowadzony przez nieza-
le%nego audytora lub firm# audytorsk& – 
chodzi o$bezstronne podej!cie i$niekiero-
wanie si# pewnymi przyzwyczajeniami. 
W$tym miejscu nale%y podkre!li", %e firma 
audytorska powinna mie" ju% praktyk# 
w$takim zakresie, a$nie uczy" si# na %ywym 

organizmie przedsi#biorstwa. Warto wi#c 
wzi&" referencje od audytora i$je sprawdzi". 
Pomimo tego, %e zostanie zaanga%owana 

firma audytorska, to za(oga przedsi#bior-
stwa musi i$tak by" otwarta na wspó(prac# 
i$powinna po!wi#ci" cz#!" swojego czasu 
na pokazanie zak(adu, instalacji podlegaj&-
cych kontroli oraz udzielenia bezstronnych 
odpowiedzi na zadawane pytania. Ta cz#!" 
procesu to zbudowanie wspólnego zespo(u 
(audytor oraz za(oga przedsi#biorstwa), 
który wska%e i$dokona wst#pnego wyboru 
projektów energetycznych zapewniaj&cych 
popraw# zu%ycia mediów energetycznych. 
Nast#pnym krokiem jest okre!lenie i$wybór 
obszarów do poprawy zu%ycia mediów 
energetycznych, np. przez wykorzystanie 
zasady Pareto (20% najwa%niejszych projektów 

KRZYSZTOF KOPER, SPECJALISTA 
W WIELKOPOLSKIM INSTYTUCIE JAKO!CI

– W przypadku audytu wewn#trznego metodologia mo%e opiera" 
si# np. na wymaganiach normy PN-EN ISO 19001, odnosz&cej 
si# co prawda do systemów zarz&dzania jako!ci& i systemów 
zarz&dzania !rodowiskowego, ale jednak stanowi&cej uniwer-
salny wzorzec post#powania dla tego typu dzia(a'. Ocen# stanu 
istniej&cego mo%emy odnie!" po prostu do dobrych praktyk, 
zatem warto okre!li", czym takie praktyki si# charakteryzuj&, 
szuka" przyk(adów i opisanych w literaturze przypadków.

 ZDEFINIOWANIE POTRZEB POPRAWY 
ZU!YCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

 OKRE"LENIE KRYTERIÓW SUKCESU

 WYBÓR AUDYTORA
 UTWORZENIE WSPÓLNEGO ZESPO#U 

PROJEKTOWEGO

 OKRE"LENIE OBSZARÓW DO POPRAWY
 WYBÓR OBSZARÓW DO POPRAWY

 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW 
POPRAWY $NPV, IRR, PB% 

 PODJ&CIE DECYZJI

 WYKONANIE PROJEKTÓW POPRAWY 
ZU!YCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

 ANALIZA ZGODNO"CI WYKONANIA 
PROJEKTÓW Z ZA#O!ENIAMI

 WNIOSKI

ANALIZA EX ANTE

ANALIZA EX POST

SCHEMAT 1.  Fazy audytu energetycznego w przedsi!biorstwie produkcji spo"yw-
czej. Oprac. Lech Maryniak, konsultant ds. zarz#dzania $a%cuchem 
dostaw
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energetycznych przynosi 80% korzy!ci). 
Kulminacyjnym momentem jest podj"cie 
decyzji o#wykonaniu wybranych projektów 
poprawy. Powinny by$ one wsparte anali-
zami %nansowymi obejmuj&cymi policzenie 
podstawowych wska'ników %nansowych 
projektów, takich jak warto!$ bie(&ca netto 
NPV (Net Present Value), wewn"trzna stopa 
zwrotu IRR (Internal Rate of Return) czy okres 
sp)aty inwestycji PB (Payback Period). Wszyst-
kie te wymienione elementy sk)adaj& si" na 
tzw. analiz" ex ante. Po pozytywnej decyzji 
nast"puje wykonanie projektu. Mo(e to by$ 
projekt inwestycyjny w#postaci wykonania 
instalacji, ale tak(e projekt organizacyjny 
w#postaci podejmowanych dzia)a* bezinwe-
stycyjnych, jedynie organizacyjnych. Ostatnim 
elementem projektu jest dokonanie analizy ex 
post, czyli sprawdzenie, czy wykonany projekt 
przynosi korzy!ci zgodne z#za)o(eniami. Ko*-
cow& rzecz& b"dzie wyci&gni"cie wniosków, 
które b"d& kluczowe dla przedsi"biorstwa 
w#przysz)o!ci – t)umaczy Lech Maryniak, 
konsultant ds. zarz&dzania )a*cuchem dostaw.

PLANOWANY CZY 
NIEPLANOWANY ! OTO JEST 
PYTANIE

– Sprawno!$ przebiegu audytu zale(y 
od mo(liwo!ci dobrego przygotowania 
si" do niego, dost"pno!ci danych osób, 

dokumentów, miejsc. Je!li audyt wykony-
wany jest „z#zaskoczenia”, du(e s& szanse, 
(e b"dzie si" przewleka), a#i#plan audytu 
mo(e si" rozsypa$, prowadz&c do jego 
nieskuteczno!ci. Z#drugiej strony, oczywi-
!cie unika si" sytuacji, kiedy odpowiednie 
materia)y i#brakuj&ca dokumentacja pre-
parowane s& w#przededniu planowanego 
przegl&du – mówi Krzysztof Koper, specja-
lista w#WIJ. Podobnego zdania jest Mariusz 
Drewnowski, dyrektor zarz&dzaj&cy, Zak)ad 
Wytwarzania Artyku)ów +ciernych ANDRE 
ABRASIVE ARTICLES Robert Andre: – Im 
bardziej b"dziemy transparentni w#dzia)a-
niach, tym bardziej operatorzy oraz wszyscy 
pracownicy organizacji b"d& otwarci na 
zmiany. Dlatego te( nie ma nic gorszego 
ni(… niezapowiedziany audyt, który kojarzy 
si" z#permanentn& kontrol& i#z)&, personaln& 
ocen&. Moim zdaniem najkorzystniejszym 
rozwi&zaniem jest planowanie audytów. 
Pozwala to przygotowa$ si" do niego, 
a#sam harmonogram audytu sprawia, (e 
pracownicy s& ca)y czas w#gotowo!ci. 

RECEPTA NA RAPORT
Raport z#audytu i#jego zalecenia to klu-

czowy element przeprowadzonej kontroli. 
Jest zwie*czeniem ka(dego audytu. Wykryte 
niezgodno!ci s& w#nim uszeregowane 
wed)ug wa(no!ci, czyli pilno!ci koniecznych 

do podj"cia dzia)a* koryguj&cych i#zapobie-
gawczych. Dobry raport powinien równie( 
okre!la$ potencja) usprawnie*, dzi"ki czemu 
mo(liwe b"dzie podj"cie dzia)a* doskonal&-
cych. Niestety, z#jego jako!ci& i#sensowno!ci& 
proponowanych rozwi&za* bywa ró(nie. 
Z#czego to wynika? – Przede wszystkim 
z#tego, (e wiele firm na fali zainteresowa-
nia obni(eniem kosztów produkcji oferuje 
wykonanie audytów, najlepiej komplekso-
wych. Pi"kne strony internetowe, jeszcze 
pi"kniejsze zapewnienia handlowców i#rzecz 
najpi"kniejsza – najni(sze ceny! Kto da si" 
skusi$? Niestety wielu. I#b"dzie to trwa)o do 
czasu, do kiedy jedynym kryterium pozo-
stanie w)a!nie cena us)ugi. A#tutaj zasada 
jest jedna – najlepiej, aby by)a najni(sza – 
zauwa(a Andrzej M. Araszkiewicz, IN-TECH 
Polska. Najni(sza cena to jednocze!nie 
nienajwy(szej jako!ci raport. Czasem jego 
zalecenia s& wr"cz absurdalne. – W#jednej 
z#hut szk)a firma audytuj&ca stwierdzi)a, 
(e system jest w#zasadzie poprawny, ale 
stosowane s& za drogie materia)y eksplo-
atacyjne do spr"(arek. Zaleci)a zakupy 
ta*szych filtrów, separatorów i#ta*szego 
oleju. Najta*szego – do nisko obci&(o-
nych spr"(arek t)okowych. Zabójczego 
dla stosowanych spr"(arek rotacyjnych. 
To na szcz"!cie nie zosta)o zrealizowane, 
dzi"ki naszej interwencji, a#po wykonanej 
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zmianie nastaw system zacz!" pracowa# 
zdecydowanie efektywniej. Kolejny przy-
k"ad – w$fabryce okien – genialnie okre%lono 
„chorob&” – za ma"o powietrza. Nie mniej 
genialne by"o zalecone„lekarstwo” – zakup 
kolejnej spr&'arki. A$wystarczy"a tylko nie-
wielka korekta sieci i$przeniesienie zbiornika, 
co zasugerowali%my. W$innym przypadku 
audytor nakaza" usuni&cie nieszczelno%ci. 
Tak'e w$czujnikach punktu rosy. W$kolej-
nym zalecono zakup spr&'arki 30 kW. Po 

zmianie konfiguracji systemu doskonale 
sprawuje si& maszyna 7,5 kW. W$firmie 

przetwórstwa tworzyw sztucznych audy-
tor zsumowa" zapotrzebowanie powietrza 

TABELA 1.  Przyk!adowe inwestycje b"d#ce wynikiem audytu energetycznego zapewniaj#ce popraw" zu$y% poszczególnych form 
energii cieplnej i elektrycznej w odpowiednio przedstawionych obszarach i instalacjach zak!adu produkcji napojów 
bezalkoholowych

OBSZAR OSZCZ!DNO"CI 
W#OBSZARZE

% LUB x 1000 EUR

ZAKRES 
INWESTYCJI
x 1000 EUR

SP$ATA 
INWESTYCJI

Zarz!dzanie mediami energetycznymi. Oszcz"dno#ci mediów energetycznych i$wody. 
Wprowadzenie systemu kontroli i$zarz!dzania 
mediami energetycznymi i$zu'yciem wody.

Media o$mocy cieplnej: 
6  [MW]
Media o$mocy elektrycznej: 
10 [MW]
Stacja uzdatniania wody: 
300 [m3/h]

5-30% 100-500 0.5-4.5 lat

Sprawno#% kot&a/kot&owni. Oszcz"dno#ci gazu.
Regulacja wspó"czynnika nadmiaru powietrza - (. Moc kot"a: 5 [MWc] 1-2% 15-30 1.5-3.0 lat
Ekonomizer - odzysk ciep"a ze spalin. Moc kot"a: 3 [MWc] 2-5% 20-30 1.8-4.0 lat
U'ycie biogazu z$oczyszczalni %cieków - proces 
beztlenowy, w$kot"owni zak"adowej.

Moc kot"a: 5 [MWc] 5-10% 100-250 2.0-3.0 lat

Dystrybucja i$wykorzystanie  energii cieplnej. 
Oszcz"dno#ci energii cieplnej.
Poprawa izolacji termicznej: ruroci!gów, aparatów, 
urz!dze). Oszcz&dno%ci ciep"a.

Instalacja CIP, 3-torowa 80-90%* 50-100 0.5-1.5 lat

Wykorzystanie ch&odzenia zewn"trznego dla technologii produkcji napojów i$opakowa' - „free cooling”. Oszcz"dno#ci energii elektrycznej. 
Ch"odzenie wodami podziemnymi o$temperaturze 
+12oC systemu kompresorów.

Przep"yw wody: 40 [m3/h]
Moc: 750 [kW]

5-10% 60-100 1.5-3.0 lat

Ch"odzenie powietrzem o$temperaturze poni'ej 
+1oC.

Moc: do  600 [kW] 5-10% 50-100 1.5-3.0 lat

Wykorzystanie strumieni ciep&a odpadowego oraz poprawa energetyczna systemu spr"(onego powietrza. Oszcz"dno#ci energii elektrycznej 
i$cieplnej.
Wykorzystanie ciep"a odpadowego z$ch"odzenia 
kompresorów wysokiego ci%nienia 35-40 bar do 
ogrzewania hali.

Moc grzewcza: 60 [kW] 7-15 15-20 2.0-3.0 lat

System spr&'onego powietrza wysokie ci%nienie 
35-40 bar. Obni'enie ci%nienia pracy do 35 bar, 
instalacja zbiornika wyrównawczego, sterowanie 
spr&'arek.

Moc zainstalowana 
spr&'arek: 2 [MW]

50-70 60-100 1.5-2.0 lat

Zastosowanie nowych rozwi!za' w$technologii produkcji napojów bezalkoholowych. Oszcz"dno#ci energii elektrycznej.
Grzanie bezpo%rednio spalanym gazem procesu 
pakowania w$foli& „shrink”.

Moc grzewcza: 120 [kW] 25-50 50-125 2.0-4.5 lat

Stosowanie bloku produkcyjnego „wydmuch- 
-rozlew”.

Linia rozlewnicza 
o$wydajno%ci 
ok. 30 000 [butelek/godz.] 
w$stosunku do klasycznego 
rozwi!zania.

8% 8 000-10 000 
(koszt linii)

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie: L. Maryniak, Production of non-alcoholicbeverages in aneconomical-ecological system, Agro-Industry 4/2012 (wydanie angielskie). s. 16-21.

TABELA 2.  Koszty wycieków gazów u$ywanych do produkcji napojów bezalkoholo-
wych. Opracowanie: Lech Maryniak, konsultant ds. zarz#dzania !a&cu-
chem dostaw

RODZAJ MEDIUM GAZOWEGO ILO"% 
WYCIEKÓW

KOSZTY WYCIEKÓW
 x1000 &EUR/ROK'

Spr&'one powietrze 40 bar i 8 bar 76 28,8
Dwutlenek w&gla 12 67,0
Azot 1 3,2

RAZEM 89 99,0
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dla poszczególnych wtryskarek. Otrzyma! 
absurdalny wynik ok. 5 m3/min. By! bar-
dzo zdziwiony, "e firm# zasila maszyna 
o$wydajno%ci 5 razy mniejszej. I$powietrza 
wystarcza. Nie rozumia!, "e zastosowali%my 
system z$du"ym zbiornikiem, gdzie zgro-
madzona energia w$zupe!no%ci wystarcza 
do krótkich „strza!ów” przy zdmuchiwaniu 
detali. Inny przyk!ad, jak"e typowy. Ci%nienie. 

Sugerowanym „cudownym eliksirem” jest 
jego podniesienie na spr#"arkach. Jest to 
w$wielu przypadkach nawet mo"liwe, ale 
bardzo drogie w$kosztach energii. Cz#sto 
„wrzucane s&” urz&dzenia o$bardzo ro"nych 
parametrach do jednej instalacji. Mieli%my 
przypadek, gdzie zasilenie malutk& spr#"ark& 
10-barow& 0,4 m3/min jednego urz&dzenia 
pozwoli!o utrzyma' ci%nienie robocze 

w$zak!adzie (36 m3/min) na 8 barach, na prze-
kór zaleceniom „fachowców” – relacjonuje 
Andrzej M. Araszkiewicz, IN-TECH Polska.

Profesjonalny, a$przede wszystkim efek-
tywny w$uj#ciu d!ugofalowym – taki powi-
nien by' idealny audyt. – Najwa"niejsze to 
przeprowadza' audyty „z$g!ow&”. Trzeba wie-
dzie', co si# chce sprawdzi' i$do czego ma 
to prowadzi' – podsumowuje M&czy(ski. 

MARIUSZ DREWNOWSKI, DYREKTOR ZARZ!DZAJ!CY, ZAK"AD WYTWARZA-
NIA ARTYKU"ÓW #CIERNYCH ANDRE ABRASIVE ARTICLES ROBERT ANDRE

– Kieruj&c si# my%l& „Lepiej zapobiega' ni" leczy'”, wdro"yli%my w$naszej firmie Total Productive Main-
tenence, czyli program samodzielnej konserwacji (Autonomous Maintenance). AM jest krytycznym 
elementem TPM, który buduje warto%' firmy, bazuj&c na zaanga"owaniu wszystkich jej pracowników 
w$rozwi&zywanie problemów. Umo"liwienie mechanikom zaj#cia si# bardziej wyspecjalizowanymi 
zadaniami zwi&zanymi np. z$Predictive Maintenance – czyli u"yciem techniki do wykrywania proble-
mów. Oprócz wymiernych zysków korzy%ci& dla firmy jest równie" wzrost zaanga"owania pracowników, 
nabywanie przez nich nowych umiej#tno%ci i$wyzwalanie potencja!u twórczego. Udzia! w$programie 

Autonomous Maintenance mo"e stworzy' dla wielu osób po raz pierwszy okazj# do aktywnego uczestnictwa w$dzia!aniu firmy 
oraz poczucie w!asno%ci stanowiska pracy. Pracownicy dzi#ki pracy standardowej maj& bezpo%redni wp!yw na funkcjonowanie 
maszyny i$jej wydajno%', a$tylko wydajne i$efektywnie pracuj&ce maszyny wp!ywaj& na wyniki pracy operatorów, a$w$konsekwencji 
ca!ej firmy. Oczywiste staje si# równie" to, aby te dzia!ania by!y kontrolowane i$rozwijane. Kluczem mo"e tutaj by' system audytów 
ukierunkowany na rozwój. W$naszej firmie podzielili%my audyty wg struktury organizacyjnej, gdzie operatorzy wraz z$brygadzi-
stami i$s!u"bami UR dokonuj& audytów codziennie, sprawdzaj&c, czy wszystkie za!o"enia dzia!aj& poprawnie; kolejnym etapem jest 
audyt mistrza i$kierownika dokonywany raz w$tygodniu i$sprawdzaj&cy wi#kszy, wybrany i$zakomunikowany obszar; nast#pnie raz 
w$miesi&cu dyrektor zak!adu wraz z$koordynatorem Kaizen i$kierownikiem wydzia!u sprawdzaj& ca!o%'. Audyty te dokonywane s& 
przy obecno%ci osób odpowiedzialnych za obszar i$maj& wskaza' mo"liwo%ci do poprawy, daj& te" kierownictwu mo"liwo%' reak-
cji w$przypadku odchyle(, a$pracownikom mo"liwo%' pokazania pewnych rozwi&za( w$danym miejscu i$podczas audytu. Wa"n& 
zasad& jest to, "e nie audytujemy osób, tylko obszary i$standardy, co wp!ywa na dobry odbiór samego audytu przez operatorów. 
Sprawia, "e czuj& si# odpowiedzialni za ci&g!e doskonalenie, nie boj& si#. Wa"ne, "eby sam system audytów opiera! si# na jasnych 
i$przejrzystych zasadach. Standardy przyj#te podczas wdra"ania systemu TPM s& pó)niej poddawane weryfikacji i$s& doskona!& 
podstaw& do zmian i$doskonalenia organizacji.
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