
 



Wstęp 
Jest to pierwsze wydanie miesięcznika „Magazyn Jakości”. Dostałem kilka 

wiadomości z zapytaniem o możliwość stworzenia tego typu czasopisma. 

Argumentowaliście to brakiem ciągłego dostępu do Internetu oraz chęcią 

wydrukowania kilku artykułów z bloga którego prowadzę 

www.inzynierjakosci.pl. Wychodząc Wam naprzeciw postanowiłem 

stworzyć e-magazyn w formie PDF, który zawiera wszystkie wpisy z 

poprzedniego miesiąca. „Proceder” ten mam zamiar powtarzać cyklicznie. 

 W sierpniowym wydaniu znajdziecie pięć ciekawych artykułów z zakresu 

zarządzania jakością, zarządzania zespołem oraz zarządzania samym 

sobą.  

Artur Mydlarz 
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Po więcej ciekawy informacji zapraszam Was na moje media 

społecznościowe. 

 https://www.facebook.com/InzynierJakosciQM 

 https://www.linkedin.com/in/artur-mydlarz/ 

  https://twitter.com/ArturMydlarz 
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Mocne strony – Jak je znaleźć i 
rozwijać? Jakie są moje mocne 
strony? 
Dlaczego niektóre zadania idą nam jak po maśle a inne jak po 

grudzie? Dlaczego inne osoby w zespole dużo łatwiej radzą sobie w 

budowaniu relacji a inne w obsłudze programów komputerowych od 

nas? Wynika to z naszych mocnych i słabych stron. Nie 
każdy zostanie prezesem firmy, nie każdy zostanie 
wybitnym specjalistą. Dlatego nie warto tracić czasu w gonitwie 

za czymś co sobie ustaliliśmy a nie mamy do tego predyspozycji. 

Pomogę ci poznać i rozwijać mocne strony. 

 

http://inzynierjakosci.pl/2018/07/mocne-strony/
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Dlaczego warto znać swoje mocne 
strony? 
Odnalezienie swoich mocnych stron nie jest łatwym zadaniem. Posiadamy 

odczucia co do naszych talentów. Zdajemy sobie sprawę z tego w czym 

jesteśmy lepsi od innych i co przychodzi nam z łatwością. Niestety odczucia 

są subiektywne i mylne lub możemy nie mieć okazji sprawdzić swoich 

mocnych stron w obecnych warunkach pracy. 

Warto poznać swoje mocne strony aby je wykorzystywać i wzmacniać, 

zamiast tracić czas na dążenie do czegoś do czego nie mamy 

predyspozycji. Niestety nie zawsze kierujemy swoją ścieżką życiową tak jak 

byśmy chcieli. Wybór studiów w wieku 19 lat, później pierwszej pracy to 

często zrządzenie przypadku. Niektórzy z Was mogli trafić na stanowiska, 

które sprawiają więcej problemów i frustracji niż satysfakcji. 

Wynika to z wielu czynników i jednym z najważniejszych jest predyspozycja 

do wykonywania danego zawodu czyli posiadane mocne strony lub jak kto 

woli talenty. Poznanie swoich mocnych stron pozwala na określenie 

jasnych celów i zrozumienia w czym jesteśmy dobrzy. Bazując na nich 

może ułożyć swoją ścieżkę kariery i zrozumieć jakie zadania i obowiązki do 

nas pasują. 

Pozwala to również przeanalizować obecną sytuację i zrozumieć dlaczego 

niektóre zadania lub zachowania innych ludzi powodują w nas frustrację lub 

podenerwowanie. 

Czy nie każdy z nas chciałbym wykonywać zadania przynoszące 

satysfakcję? 

 

 



Jak poznać swoje mocne strony? 
Możliwości jest wiele: sesje coachingowe, wywiad w pracy, testy 

osobowości DISC itp. Nie będę pisał o każdej metodzie. Od razu przejdę do 

najlepszej i najefektywniejszej z nich czyli testu z Instytutu Gallupa – 

Strenghts Finder 2.0. 

Dlaczego najlepszej? Ponieważ skorzystało z niej już ponad 18 000 000 

ludzi, a test nie jest darmowy (19$ lub 89$). 

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi badania na temat mocnych stron 

i talentów. Naukowcy zdefiniowali w ten sposób 34 talenty. W okresie analiz 

opracowali uniwersalny test pozwalający określić mocne strony. Test ten 

zawiera 177 pytań, ułożonych w taki sposób aby zweryfikować nasze 

zachowanie w danej sytuacji. 

Na przeczytanie i odpowiedź jednego pytania jest tylko 20 sekund, więc w 

zasadzie nie ma czasu na zastanowienie się co będzie lepszą odpowiedzą. 

Ukończenie testu trwa około 40 minut. 

Po uzupełnieniu testu otrzymujemy wynik z opisem naszych mocnych. W 

zależności od pakietu dowiemy się o naszych 5 najmocniejszych stronach 

lub przy rozszerzeniu otrzymamy listę 34 talentów ułożonych od 

najmocniejszych do najsłabszych. Dodatkowo otrzymujemy pełny raport z 

dokładnym opisem oraz jak rozwijać mocne strony. 

 

 

 

 



Test znajduje się na stronie: https://www.gallupstrengthscenter.com 

Poniżej lista mocnych stron według Instytutu Gallupa: 

Talent Aktywator – Activator 

Talent Analityk – Analytical 

Talent: Bliskość – Relator 

Talent: Bezstronność – Consistency 

Talent: Czar – Woo 

Talent: Dyscyplina – Discipline 

Talent: Dowodzenie – Command 

Talent: Elastyczność – Adaptability 

Talent: Empatia – Empathy 

Talent: Indywidualizacja – Individualization 

Talent: Integrator – Includer 

Talent: Intelekt – Intellection 

Talent: Komunikatywność – Communication 

Talent: Kontekst – Context 

Talent: Maksymalista – Maximizer 

Talent: Naprawianie – Restorative 

Talent: Odpowiedzialność – Responsibility 

Talent: Optymista – Positivity 

Talent: Odkrywczość – Ideation 

Talent: Organizator – Arranger 

Talent: Osiąganie – Achiever 

Talent: Poważanie – Significance 

Talent: Pryncypialność – Belief 

Talent: Rywalizacja – Competition 

Talent: Rozwaga – Deliberative 

Talent: Rozwijanie innych – Developer 

Talent: Strateg – Strategic 

Talent: Uczenie się – Learner 

Talent: Ukierunkowanie – Focus 

Talent: Wizjoner – Futuristic 

Talent: Wiara w siebie – Self 

Talent: Współzależność – Connectedness 

Talent: Zbieranie – Input 

Talent: Zgodność – Harmony 

https://www.gallupstrengthscenter.com/


Jakie są moje mocne strony? 
Na własnym przykładzie przedstawię Wam analizę moich mocnych stron 

oraz w czym mi pomogło wykonanie testu Strenght Finders 2.0.Wykonałem 

test około miesiąc temu i byłem zaskoczony w zasadzie tylko jednym moim 

“talentem” – pierwszym z nich “Bliskość”. Po przeanalizowaniu raportu 

doszedłem do wniosku, że zdecydowanie dużo większą satysfakcję 

przynosi mi rozwiązywanie problemów czy realizowanie projektów z kimś 

niż w pojedynkę. 

Kolejne mocne strony potwierdziły mniej więcej to co już wiedziałem. 

Jestem często ukierunkowany na osiąganie celów oraz myślę strategicznie. 

Z dużą łatwością dostrzegam również problemy i staram się je naprawić. 

Z drugiej strony mocne strony mogą powodować frustrację w zależności od 

tego czym się zajmujemy. Na przykładach moich talentów mogę Wam 

powiedzieć, że bardzo frustruje mnie fakt nie osiągnięcia zamierzonego 

celu. Nie potrafię również “spać spokojnie” jeżeli widzę problemy, które nie 

są naprawiane. Ciężko mi również prosperować bez ukierunkowania na 

jakiś cel i realizowanie go. 

Zauważyłem, że zaspokojenie swoich potrzeb w 5 najmocniejszych 

stronach pozwala osiągnąć mentalny spokój. Jest to logiczne z punktu 

widzenia zachowania spójności z własnymi przekonania i predyspozycjami. 

Dlatego jeżeli chce mieć udany dzień staram się coś osiągnąć, najlepiej 

jeżeli jest to związane z ukierunkowanym celem, wynikającym ze strategi. 

Czuje również dużą satysfakcję jeżeli mogę coś poprawić, usprawnić, 

naprawić. 

Niestety istnieje też “czarna strona” takiej kombinacji talentów. W 

przypadku porażki przy osiągnięciu celu poświęcam sporo czasu na 

naprawianie lub zastanawianie się czy obrany kierunek jest dobry. Zbyt 

nierealistyczne cele, które sam sobie stawiałem powodowały niekończącą 

się spiralę zdobywania wiedzy na temat tego jak usprawnić procesy i 

wykonywanie zadania. Dlatego bardzo istotne było dla mnie 

poznanie metody SMART wyznaczania celów. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/01/metoda-smart-cele/


Poznanie moich 5 najmocniejszych stron bardzo pomogło mi w wyborze 

kolejnych działań, zadań oraz aktywności. 

 

Podsumowanie 
Poznaj swoje mocne strony i realizuj zadania do których jesteś 

predysponowany. Pozwoli Ci to unikanie frustracji i tematów, w których nie 

jesteś najlepszy. Jeżeli interesuje się szersze poznanie tej tematyki 

zapraszam Cię na blog Dominika Juszczyka, który w pełni poświęcił się 

przybliżaniu zagadnienia Strenghts Finders Instytutu Gallupa na stronie 

: Near-Perfect Performance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://dominikjuszczyk.pl/
https://i2.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/06/test_gallupa.png


 

Diagram żółwia – narzędzie 
do rozpisania idealnego 
procesu 
Powoli z gracją porusza się żółw. Przestawia niespiesznie z jednego 

miejsca w drugie swoje krótki nogi, ciągnąc za sobą krótki ogonek. 

Również bez większego entuzjazmu przekręca głowę raz w lewo raz 

w prawo. Co taki żółw może mieć w wspólnego z hiper 
szybkim niczym zając biznesem? Zaraz się dowiesz jak użyto 

diagram żółwia do projektowania idealnych procesów. 
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Diagram żółwia – co to jest? 
Diagram żółwia jest to narzędzie jakościowe pomagające w projektowaniu 

lub ulepszaniu istniejących procesów. Użycie diagramu żółwia pozwala 

uzyskać najlepszą konfigurację procesu. Zastosowanie diagramu dla 

projektowania kluczowych procesów umożliwia dokładne uzyskanie 

informacji oraz utworzenie procesu zgodnego z wymaganiami wszystkich 

zainteresowanych stron. 

Doświadczyliście pewnie na własnej skórze frustracji w przypadku 

słabo zaprojektowanych procesów, nie każdy wie co ma do końca 

robić, nie każdy wie w jakim celu, zadania zamiast posuwać się do 

przodu to swoją w miejscu. Niestety globalnie powoduje to duże 

opóźnienia w organizacji oraz powoduje znaczne zmniejszenie 

efektywności. 

Wówczas sięgnij po i wykorzystaj diagram żółwia i zweryfikuj czy proces 

zawiera wszystkie informacje, które wymaga nasz żółw ;): 

• Wejście – szczegółowe dane wchodzące do procesu: dokumenty, 
materiały, plany, wymagania, informacje itp. 

• Proces – nazwa procesu. 

• Wyjście – informacje na temat tego co uzyskujemy z procesu: dokumenty, 
materiały, plany, wymagania, informacje itp. 

• Co – co jest niezbędne do wykonania danego procesu: sprzęt, maszyny, 
sprzęt pomiarowy, system komputerowy, oprogramowanie itp. 

• Kto – kto jest niezbędny do sprawnego przeprowadzenia procesu: ludzie i 
ich kompetencje, wraz z niezbędnymi szkoleniami, jeżeli kompetencji brak. 

• Jak – wszystko co może pomóc w pytaniach “jak” w trakcie procesu: 
powiązane procesu, normy, instrukcje, procedury, wizualizacje, specyficzne 
metody pracy itp. 

• Kryteria – cele i zadania procesu, czyli co chcemy osiągnąć i jak jesteśmy 
w stanie to mierzyć – KPI. 



Spróbuj “przepuścić” jeden z twoich problematycznych procesów przez 

diagram żółwia. Jestem pewien, że zabraknie w nim przynajmniej jednego z 

siedmiu wyżej wymienionych elementów. 

W takim wypadku postaraj się po prostu o jego uzupełnienie i zmianę 

procesu. Kolejne procesy staraj się projektować zgodnie z siedmioma 

wymaganiami. Jako cała organizacja poświęcicie więcej czasu w fazie 

projektowej, ale odzyskacie niewspółmiernie więcej czasu w trakcie 

realizacji zadań na bazie tych procesów. 

Każdy element diagramu żółwia jest istotny i należy rozpisać go świadomie. 

Jeżeli nie zrobisz tego na tym etapie w trakcie realizacji procesów na 

pewno pojawią się problemy. 

Dobrze panie Mydlarz, fajnie to wygląda, ale gdzie tu ten żółw? Poniższy 

przykład i infografika powinna rozwiać Twoje wątpliwości. 

Diagram żółwia – przykład 
Jako przykład posłużę się moim ulubionym procesem czyli 

spawaniem. Rozpisałem ten proces według kryteriów diagramu żółwia. 

Wejściem procesu jest materiał, który będzie spawany. Wyjście jest 

oczywiście gotowy produkt. Pozostałe kryteria to maszyny i sprzęt, w tym 

przypadku będzie to spawarka, materiał do spawania no i zasilanie. W celu 

wykonania tego procesu potrzebujemy kompetentnego spawacza i 

kontrolera jakości. Aby nasi pracownicy dobrze wykonywali swoje 

obowiązki potrzebują dostępu do rysunku technicznego, normy odbioru 

spoin i sekwencji ich nakładania. Jako kryteria przyjęliśmy politykę ZERO 

DEFEKTÓW oraz takt time na wykonanie produktu 30 sekund. 

 

 



Poniżej za pomocą formularza rozpisałem wszystkie kroki. Myślę, że 

niektórzy z Was dostrzegą już na tym etapie żółwia ;). 

 

Diagram żółwia – infografika 
Poniżej znajdziecie infografikę z diagramem żółwia (duży rozmiar na blogu). 

Więcej tego typu infografik możesz znaleźć pod tym linkiem: Infografiki 

 

Diagram żółwia – Excel 
Przygotowałem dla Was również formularz w formacie excelowskim oraz 

pdf. Możecie go wykorzystać przy projektowaniu lub sprawdzaniu Waszych 

procesów. Formularze dostępne są do pobrania na stronie: Narzędzia 

http://inzynierjakosci.pl/infografiki/
http://inzynierjakosci.pl/darmowe-narzedzia-jakosciowe-2/
https://i0.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/07/diagram_zolwia_przyklad.png
https://i1.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/07/diagram_zolwika.png


Podsumowanie 
Jestem przekonany, że nasz żółw pomoże Wam w projektowaniu procesów 

lub usprawniania obecnych. Jeżeli spełnisz wszystkie kroki diagramu żółwia 

procesu będą dużo bardziej efektywne niż do tej pory. Pa Zachęcam do 

korzystania z infografiki i darmowego formularza, jeżeli artykuł Ci się 

spodobał zapraszam do komentowania i udostępniania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kanban – daj się wciągnąć – 
6 zasad Toyoty 
Wyobraź sobie długą linę która posiada pięć węzłów. Z każdego węzła 

na boki wychodzą dwie liny a na ich końcach znajdują się jedno-

kilogramowe odważniki. Jeżeli szybko liczysz to całość waży ok 10 

kilogramów. Twoim zadaniem jest przemieścić ową linę z punktu A do 

punktu B. Co zrobisz? Zaczniesz pchać poszczególne odważniki czy 

pociągniesz za koniec liny? Raczej ciągniesz. Tak samo działa 

Kanban metoda nastawiona na ciągnięcie całego procesu 

produkcyjnego a nie pchanie poszczególnych mniejszych procesów. 

 

http://inzynierjakosci.pl/2018/07/kanban-toyota/
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Kanban produkcyjny co to jest? 
Kanban to jedna z metod Lean management do sterowania produkcją. 

Kanban wbudowany jest w systemie pull czyli ciągnięcia lub inaczej ssania. 

Jak najprościej wytłumaczyć na czym polega metoda pull? Odpowiedź na 

to pytanie znajdziemy na samym początki historii systemu Kanban. 

Na początek ciekawostka – Kanban nie został wymyślony jak większość 

metod Lean w Japonii. Swoje początki miał w angielskiej firmie Spitfire w 

okresie drugiej wojny światowej. Inżynierowie opracowali prosty system 

sygnalizowania uzupełniania zapasów poprzez zastosowanie dwóch 

pojemników na liniach produkcyjnych. System nosi nazwę “two bin system”. 

W dwóch pudełkach znajdowały się niezbędne elementy. Jeżeli jedno z 

nich zostało opróżnione był to znak aby je uzupełnić. Linia produkcyjna nie 

miała postojów, ponieważ do wykorzystania były jeszcze elementy z 

drugiego pojemnika. Następnie uzupełniony pojemnik był dowożony na linię 

produkcyjną. 

 
Ten prosty wizualny system przykuł uwagę Taiichi Ono inżyniera z Toyoty. 

Postawił on sobie dość ambitne zadanie zaprojektowania całego systemu 

planowania produkcji według metody brakujących elementów. Udało mu się 

to zrealizować w 1953 roku w głównej fabryce produkcyjnej Toyoty i 

sprytnie podpiąć pod filozofię JIT (Just in Time). Dzisiaj większość firm 

https://i0.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/07/system_2_pojemnikow_v1.png


produkcyjnych z obszaru samochodowego lub lotniczego nie wyobraża 

sobie planowania na innych zasadach pull z wykorzystaniem Kanban. 

Jak ten system wygląda z szerszej perspektywy? 

Na początku łańcucha produkcyjnego jest klient a w zasadzie jego 

potrzeby. W dużym uproszczeniu w systemie kanban to klient jest pierwszą 

osobą, która wprawia system produkcyjny w ruch. W zależności od popytu 

uruchomiana jest machina produkcyjna. Nie oznacza to, że firmy nie 

magazynują półproduktów. Żadna firma nie może sobie pozwolić na zero 

zapasy choćby dla zapewnienia tzw. “safety stocku” w przypadku 

problemów jakościowych. Nie mniej jednak Kanban bardzo uszczuplił ilości 

magazynowanych produktów i praktycznie każda z firm stara się ograniczyć 

do zera magazyny produktów gotowych. 

Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, ale zakup samochodu w 

niektórych salonach inicjuje zlecenie produkcyjnego w fabryce oddalonej o 

tysiące kilometrów. Dlatego na nowy samochód trzeba poczekać kilka 

miesięcy. 

Wpływ Kanban na zarządzanie 
jakością 
Z punktu widzenia jakościowego stosowanie systemu Kanban niesie ze 

sobą spore korzyści. Chodzi m.in o szybkość wykrywania niezgodności, 

które powstają w danym procesie produkcyjnym. Produkowanie tylko takiej 

ilości półproduktu jaka jest wymagana przez klienta w przypadku 

wystąpienia powtarzającej się niezgodności ogranicza ilość sztuk z 

defektem. Postaram się to przedstawić za pomocą przykładu. 

Wyobraźmy sobie system push, który produkuje 2000 wsporników na 

magazyn, które będą wykorzystane w bliżej nieokreślonej przyszłości. Ich 

wadliwość można stwierdzić tylko i wyłącznie w trakcie kolejnego procesu 

produkcyjnego. Przyjmijmy, że jest to proces montowania kilku metalowych 

wsporników poprzez skręcenie ich ze sobą za pomocą śrub. 



Po 3 miesiącach gdy przychodzi kolej na użycie wsporników okazuje się, że 

wszystkie są niezgodne. Niezgodnością jest przesunięcie otworu po za 

tolerancję pozycji o 2mm (więcej o tolerancjach przeczytasz tutaj: Symbole 

tolerancji geometrycznych). Wykonanie operacji montażu jest 

niemożliwe. Cała populacja jest zainfekowana. Największą trudnością w 

takiej sytuacji jest znalezienie powodu. Po 3 miesiącach od zakończenia 

produkcji półproduktu dochodzenie przyczyn źródłowych i wdrażanie akcji 

korekcyjnych to iście karkołomne zadanie. 

W systemie planowania produkcji kanban taka sytuacja nie miała by 

miejsca. Ilość produktowanych wsporników jest znacznie mniejsza i 

wykorzystana w procesie montażu natychmiast po wyprodukowaniu. 

Stwierdzenie niezgodności nastąpi szybciej co ułatwił analizę przyczynowo 

skutkową za pomocą Diagramu Ishikawy i wyeliminowanie problemu. 

Kanban – sześć zasad Toyoty 
Taichii Ono wraz z zespołem zdefiniował 6 zasad ułatwiających wdrożenie 

Kanban w organizacji i przede wszystkim zrozumienie systemu. 

1. Każdy klient (zewnętrzny lub wewnętrzny) wydaje zapotrzebowanie swoim 
dostawcom (wewnętrznych lub zewnętrznym) w momencie skonsumowania 
zapasów. 

2. Każdy dostawca produkuję dokładną ilość sztuk wspomnianą w 
zapotrzebowaniu klienta. 

3. Żadne z produktów nie są wytwarzane lub transportowane bez 
zapotrzebowania klienta. 

4. Dokument z zapotrzebowaniem na dany wyrób powinno podążać razem z 
wyrobem. 

5. Dostawcy muszą zapewnić zgodność produktu z wymaganiem. Produkty 
niezgodne nie mogą być wysyłane do klienta. 

6. Ograniczenie ilości oczekujących zapotrzebowań zwiększa efektywność i 
czułość procesu produkcyjnego. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/06/symbole-tolerancji-geometrycznych/
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Myślę, że zasady Toyoty są zrozumiałe i pozwalają wyobrazić sobie na 

czym polega system. Wdrożenie go przynosi sporo korzyści ale z drugiej 

strony wymaga sporej dyscypliny wśród pracowników. 

Kanban – korzyści i zagrożenia 
Największe korzyści odczuwalne są w budżecie firmy. Wynika to ze 

znacznego zmniejszenia zapasów do ilości niezbędnych do zapewnienia 

ciągłości produkcji czyli zapełnienia metaforycznych dwóch pudełek. 

Jednego wykorzystywanego w trakcie produkcji, a drugiego stanowiącego 

zapas. Udowodniono, że zmniejszenie stanów magazynowych w momencie 

przechodzenia firmy z systemu push na pull może wynieść nawet 70% 

procent. 

Kolejne zalety to: 

• transparentne przedstawienie celu dla całej produkcji 

• zwiększenie efektywności 

• poprawienie przepływu materiału 

• brak nadmiernej produkcji 

• szybsza zdolność reagowania na zmiany popytu 

• poprawienie pracy zespołowej i komunikacji 

• zmniejszenie ilości magazynowania półproduktów w poprzedniej 
konfiguracji 

• obniżenie kosztów ogólnych 

Należy pamiętać również o zagrożeniach Kanban. Brak dyscypliny i 

klarownych metod komunikacji może skutkować brakiem produktów co w 

przypadku małych zapasów  spowoduje lawinowe zatrzymanie kolejnych 

procesów produkcyjnych. 



Organizacja musi wdrożyć transparentne formy transportu części z 

magazynu ale również półproduktów pomiędzy procesami. Pracownicy 

odpowiedzialni za transport powinni zostać przeszkoleni oraz cały proces 

powinien zostać przetestowany przed uruchomieniem seryjnej produkcji. 

Częste niedopowiedzenia lub niezrozumienie tematu na najniższym 

szczeblu operacyjnym spowoduje problemy z przepływem materiału. 

W systemie Kanban bardzo dużą rolę odgrywa czas reagowania na 

sytuacje anormalne w trakcie procesu produkcyjnego. Wymagany jest 

szybki czas rozwiązywania problemów wynikających z niskiej jakości 

produktów, procesów lub zepsucia się maszyny. Długi czas reagowania i 

brak produkcji czyli dostarczania elementów do klienta spowoduje efekt 

domina i zatrzymanie kolejnych procesów. 

Karty Kanban 
Jeżeli pracujecie w firmie opartej na metodach Lean mogliście mieć okazję 

spotkać się z kartami Kanban. Karty Kanban to ciekawa forma wizualizacji 

zapotrzebowania i skutecznego sterowania systemem ssącym w firmie. 

Co to są karty kanban? Zazwyczaj jest to kartka papieru z niezbędnymi 

informacjami od klienta do dostawcy na temat zapotrzebowania na dany 

materiał. 

Karty kanban stosuje się tylko wewnątrz organizacji i stanowią one formę 

komunikacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami lub procesami. 

Komunikacja ta może polegać na bezpośrednim przekazywaniu kart do 

osoby odpowiedzialnej lub wyznaczeniu specjalnych pudełek, miejsc do 

których wkłada się karty. 

Pisząc wprost Kartę kanban należy traktować jako zamówienie od klienta 

na daną ilość wyrobu. Karta powinna zawierać wszystkie niezbędne 

informację takie jak: nazwa detalu lub numer materiałowy, kto jest klientem, 

kto dostawcą, jaka jest wymagana ilość oraz gdzie należy dostarczyć 

części i na kiedy. 



W niektórych organizacjach można zauważyć wdrażanie “wirtualnych” kart 

kanban opartych na systemach komputerowych. 

Poniżej znajdziecie przykład standardowej karty. Możecie ją pobrać w 

formie PDF lub Excel z podstrony Darmowe Narzędzia 

 

Podsumowanie 
System Kanban zmonopolizował firmy produkcyjne z sektora 

samochodowego czy lotniczego. Powody są oczywiste i wynikają z 

widocznych oszczędności pieniędzy. Nie mniej jednak system ten posiada 

również zagrożenia. Przy braku świadomości pracowników i 

transparentnych procesów Kanban zrobi więcej szkód niż przyniesie 

korzyści. 
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Nadzór nad wyrobem 
niezgodnym. 8 zasad 
idealnego procesu. 
W 2009 gdy pierwszy raz zetknąłem się z normą ISO 9001 zdziwił 

mnie jeden zapis. Nie rozumiałem dlaczego jest aż tak eksponowany. 

Wydawał mi się on na tyle oczywisty i logiczny iż każdy powinien go 

naturalnie przestrzegać. Moje przekonania zmieniły się o 180 
stopni gdy zacząłem pracować w przemyśle. Czy wiecie już 

o jaki zapis chodzi? Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Chce podzielić 

się z Wami najlepszymi praktykami oraz tym jak uniknąć wpadek. Co 

wcale nie jest takie łatwe jak może się wydawać. 

Co to jest wyrób niezgodny? 

http://inzynierjakosci.pl/2018/07/nadzor-nad-wyrobem-niezgodnym/
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Wyrobem niezgodnym określamy każdy wyrób który posiada odchyłkę w 

odniesieniu do wymagań rysunkowych lub specyfikacji technicznych. 

Pisząc prościej jest to każdy produkt, który odbiega od normy. Do wyrobów 

niezgodnych warto zaliczać również wszystkie wyroby podejrzane. 

Niezgodność materiału ma prawo zgłosić każdy w 

organizacji:  operator maszyny, kontroler jakości, inżynier jakości, logistyk.. 

Organizacji, która jest nastawiona na świadome zarządzanie jakością. 

Jak nadzorować wyrób niezgodny? 
Nadzór nad wyrobem niezgodnym w pierwszej kolejności polega na 

odseparowaniu go od wyrobów zgodnych. Podejrzany materiał należy 

oznaczyć. Zazwyczaj robi się to za pomocą karty wyrobu niezgodnego. 

Kartę należy przyczepić na stałe do części. Znajdować się na niej powinny 

wszystkie niezbędne informacje takie jak: numer części, nazwa, rodzaj 

stwierdzonej wady oraz data stwierdzonej niezgodności. 

Następnie materiał ten powinien trafić w odseparowane miejsce gdzie 

zostanie podjęta finalna decyzja. Toyota stosuje specjalne czerwone 

pojemniki przy każdej z linii produkcyjnych. Do pojemników tych 

odkładane są właśnie sztuki niezgodne. Inne firmy zapożyczyły ten model i 

stosują go w podobny sposób. 

 

https://i2.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/07/p_scrap-bin.jpg


Gdzie nie gdzie spotkacie się z czerwonymi stolikami, czerwonymi 

skrzyniami lub inaczej określonymi miejscami. Niestety możecie się również 

spotkać z brakiem takie podejścia. Jeżeli zależy to od Was, postarajcie się 

to zmienić. 

W przypadku projektowania obszaru materiału podejrzanego, zwróćcie 

uwagę na wielkość czerwonych skrzyni. Powinny być one odpowiednio 

dopasowane do obszaru i rodzaju produkcji. Napełniona skrzynia powinna 

być sygnałem do reagowania i podejmowania decyzji. Zbyt duże skrzynie 

spowodują nagromadzanie się produktów i nie podejmowanie decyzji 

natychmiast, bo przecież jest jeszcze miejsce w skrzyni ;-). Zbyt małe mogą 

być niewystarczające w przypadku pojawienia się większych problemów. 

Kolejnym krokiem jest podejmowanie decyzji na materiale 

podejrzanym. Robi to najczęściej inżynier jakości produktu. 

Jakie decyzje może podjąć inżynier jakości? 
• Produkt zostaje dopuszczony w stanie jakim jest. 

• Produkt zostaje poddany naprawie. 

• Produkt zostaje zezłomowany. 

• Produkt zostaje odesłany do dostawcy. 

• Produkt zostaje dopuszczony z adnotacją do klienta o niezgodności. 

• Produkt zostaje poddany ocenie MRB. 

Co to jest MRB? 
MRB to z angielskiego material review board, czyli w wolnym tłumaczeniu 

grupa odpowiedzialna za przegląd materiału w tym przypadku 

niezgodnego. Zazwyczaj jest to kilka osób z różnych dziedzin, które w 

trakcie dyskusji, burzy mózgów podejmują decyzję na temat wyrobu 

niezgodnego. 

Kto powinien wchodzić w skład MRB? Na pewno inżynier jakości oraz 

osoby odpowiedzialne za konstrukcje części. W zależności od przypadku 



niezgodności do gremium MRB zaprasza się np. technologa, inżyniera 

materiałowego itd. Zdarzają się przypadki zapraszania reprezentanta 

klienta do podejmowania decyzji w procesie material review 

board.  Liderem gremium MRB jest zawsze inżynier jakości. 

Jeżeli jest to możliwe decyzje powinny być podjęte na pierwszym 

spotkaniu. Jeżeli potrzebujesz pisemnego potwierdzenia od zebranych, 

przygotuj odpowiednie dokumenty i załatw temat na miejscu. 

Co to jest kwarantanna wyrobu 
niezgodnego? 
W przypadku negatywnej decyzji na temat niezgodności, materiał należy na 

stałe odseparować i zabezpieczyć przed użyciem. Wówczas trafia on do 

kwarantanny. Jest to miejsce w którym materiał oczekuje na fizyczne 

zezłomowanie lub odesłanie do dostawcy, jeżeli wada wynika z umknięcia 

dostawcy. 

Miejsce to powinno być odseparowane od produkcji oraz zamknięte. 

Najczęściej jest to metalowa klatka zamykana na kłódkę. Organizacja 

powinna określić listę osób, które mają dostęp do tego miejsca. Inne osoby 

bez nadzoru nie mogą przebywać ani pracować z materiałem znajdującym 

się w kwarantannie. 

Warto zastanowić się nad standardem umiejscowienia materiału w 

kwarantannie. Jeżeli jest taka możliwość postaraj się wyznaczyć strefy 

określające ostateczną decyzję na produkcie (odsyłka do dostawcy czy 

złomowanie). Dodatkowo polecam wprowadzić zasadę FIFO (First in First 

out) Pozwoli to uniknąć “poszukiwań” gdy najdzie dzień odsyłki lub 

złomowania. Należy również posiadać spis materiału znajdującego się w 

kwarantannie. 

 



Nadzór nad wyrobem niezgodnym 
– dobre praktyki procesu. 
Wydawałoby się, że proces nadzoru nad wyrobem niezgodnym nie 

powinien sprawiać problemu. Niestety bez dyscypliny i transparentnych 

zasad na 100% dojdzie do pomyłek i wyrób niezgodny może trafić nawet do 

klienta ostatecznego. 

Podstawą nadzoru nad wyrobem niezgodnym jest zdefiniowanie prostych 

zasad i zakomunikowanie ich w organizacji. Warto postawić na cykliczne 

przeglądanie niezgodności z czerwonych skrzyń. W zależności do 

wielkości produkcji może to być przegląd raz w tygodniu do nawet 

kilku przeglądów dziennie. Wszystko zależy do specyfiki branży. Brak 

regularnych przeglądów spowoduje nawarstwienie się problemów oraz 

ilości sztuk do oceny. 

W przypadku podjęcia decyzji na sztuce podejrzanej należy zdefiniować co 

następnie dzieje się fizycznie z materiałem. Kto go odbiera i z jaką 

częstotliwością, czy trafia na ostatnią operację produkcyjną w której został 

zatrzymany czy np. do nowego zlecenia produkcyjnego. Wszystko zależy 

od specyfiki branży w której pracujesz. 

Najlepiej zrobić to za pomocą karty wyrobu niezgodnego, o której 

wspominałem wcześniej. W przypadku wydania decyzji nt. niezgodności 

inżynier jakości powinien napisać na karcie wyrobu jaką podjął decyzję oraz 

co zrobić z materiałem. Następnie dedykowana osoba z danej linii 

produkcyjnej podejmuje działania. 

Również warto dedykować osoby odpowiedzialne za zarządzanie 

obszarem gdzie znajdują się materiały oczekujące na decyzję. Osoba 

taka w przypadku braku decyzji odpowiedzialna jest za komunikacje z 

inżynierami oraz eskalowanie tematu jeżeli zachodzi taka okoliczność. Brak 

osoby odpowiedzialnej może doprowadzić do rozmycia odpowiedzialności i 

niepotrzebnych tłumaczeń w wyniku odstępstw od procesu decyzyjnego. 

Podobne praktyki warto zastosować do zarządzania kwarantanną, gdzie 

znajdują się części do złomowania lub odesłania do dostawcy.  



Przypisanie odpowiedzialności i regularny przegląd (np. raz w miesiącu) 

pozwoli uniknąć niespodzianek w postaci produktu który “oczekuje” od 3 lat 

na swoją kolej. 

Zastosowanie tych praktyk w procesie ułatwi nadzór nad wyrobem 

niezgodnym. 

Nadzór nad wyrobem niezgodnym 
– 8 zasad 
Najważniejsze element, które ułatwią Wam nadzór nad wyrobem 

niezgodnym znajdziecie poniżej. 

1. Zastosowanie specjalnego obszaru do odkładania wyrobu podejrzanego 
(czerwone skrzynie Toyoty). 

2. Przypisanie odpowiedzialności do obszaru produktów podejrzanych. 

3. Zastosowanie kart wyrobu niezgodnego trzymanych przy produkcje w celu 
zapewnienia komunikacji na temat niezgodności oraz w dalszej kolejności 
decyzji. 

4. Cykliczny przegląd produktów podejrzanych w celu podjęcia decyzji. 

5. Zdefiniowanie osób oraz procesu do podejmowania skomplikowanych 
decyzji – MRB. 

6. Odpowiednie przygotowanie obszaru kwarantanny dla materiałów z decyzją 
– złomowanie lub odsyłka do dostawcy. 

7. Cykliczny przegląd kwarantanny (raz w miesiącu) i fizyczne podejmowanie 
działań w celu złomowania lub odsyłki materiału do dostawcy. 

8. Nadzór nad wyrobem niezgodnym wymaga ciągłemu udoskonalaniu i 
“odchudzaniu”. 

 

 



Podsumowanie 
Wyrób niezgodny powinien być odseparowany od materiałów 

zgodnych. Ten pozornie prosty zapis z normy ISO 9001 przysparza 

skomplikowanych problemów w praktyce. Mam nadzieję, że mój artykuł 

ułatwi sytuację zarządzania materiałem podejrzanym , niezgodnym i ułatwi 

proces decyzyjny. Jeżeli chcecie poszerzyć wiedzę w tym zakresie, piszcie 

śmiało. 

Jeżeli Ci się spodobało zostaw komentarz poniżej lub udostępnij wpis na 

facebooku, linkedin lub twiterze ;). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jocko Willink – Ekstremalne 
przywództwo – 10 zasad 
dowódcy Navy Seals 
Biznes zapożyczył z wojska wiele metod zarządzania, nawet w jakości 

(np. metoda 8D). W końcu to w wojsku pracuje się i zarządza ludźmi 

w ekstremalnych warunkach. O najlepszych metodach zarządzania w 

takich warunkach w prosty i przystępny sposób pisze Jocko Willink, 

były dowódca elitarnej jednostki Navy Seal. Jego 

książka “Ekstremalne przywództwo”, szybko po ukazaniu stała się 

bestsellerem w USA. W poniższym artykule przybliżę Wam 10 zasad 

Jocko Willinka, które ułatwią Wam nie tylko zarządzanie zespołem, ale 

również samym sobą. 
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Ekstremlane przywództwo – Jocko 
Willink 
Jocko Willink to były dowódca oddziału Navy Seal. Dowodził m.in udaną 

misją odbicia z rąk rebeliantów miasta Ramadi w Iraku. Za wyniki misji 

został odznaczony wraz ze swoim zespołem. Po 20 latach służby w Azji, 

Europie i bliskich wschodzie przeszedł w stan spoczynku i postanowił 

przenieść metody zarządzania z wojska do biznesu. Opublikowana w 2015 

książka “Extreme Ownership” z miejsca stała się bestsellerem a Jocko 

Willink wraz z Leifem Babinem stali się najbardziej rozchwytywanymi 

konsultantami biznesowymi. 

Jocko w prostych żołnierskich słowach opisuje zasady współpracy oraz 

rozwiązywania problemów. Bez owijania w bawełnę, bez koloryzowania i 

rysowania mandali. Czegoś takiego brakowało na rynku biznesowym, tym 

bardziej, że metody i podejście o którym pisze sprawdzają się w praktyce. 

Zastosowanie metod Jocko Willinka pozwala zrozumieć jak ważna jest 

odpowiedzialność w zarządzaniu oraz pozwala zbudować świadomy i 

odpowiedzialny zespół. Chciałbym przytoczyć Wam 10 najważniejszych 

moim zdaniem uwag, zasad dowódcy Navy Seals. 

10 zasad ekstremalnego 
przywództwa 

1. Bądź przywódcą ale bądź przygotowany na 
oddanie przywództwa 

Jeżeli zarządzasz zespołem projektowym lub działem musisz przewodzić i 

wyznaczać kierunek. Przyjdą jednak takie momenty kiedy ktoś z zespołu 

wpadnie na lepszy pomysł lub będzie negował twoje podejście. Wówczas 

musisz przeanalizować na chłodno sytuację, odsunąć od głosu swoje ego i 

jeżeli przyniesie to większe korzyści przyznać rację członkowi zespołu. 

Pokazujesz w ten sposób, że liczy się dla Ciebie dobro końcowe i wynik a 

nie własne ego. Czasami musisz oddać przywództwo. 
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2. Bądź agresywny wobec problemów a nie ludzi 

Podchodź z pełną agresją do rozwiązywania problemów i szukania 

rozwiązań a nie do ludzi popełniających błędy. W 95% przypadków (jak 

pisał ojciec chrzestny jakości Edwards Deming  ) żaden pracownik 

świadomie nie popełnia błędów. W przypadku ich pojawienia swoją złość i 

agresję przekuj na problem a nie na ludzi. Niech wytworzona energia 

pomoże ci rozwikłać zagadkę i znaleźć wyjście z sytuacji. Złoszczenie się 

na podwładnych w niczym nie pomoże a popsuje tylko morale zespołu. 

3. Pracuj według schematów ale po ludzku 

Podchodź do tematów spokojnie, ale nie staraj się za wszelką cenę 

udawać. Ludzie wyczują, że nie jesteś sobą. Podchodź do problemów ze 

spokojem, ale we własny sposób. Nie ogrywaj roli lub zachować 

podpatrzonych u innych. Będziesz wyglądał jak mechaniczny robot, a po 

którymś razie twoje zachowania staną się komicznie. 

 

4. Bądź pewny siebie a nie zarozumiały 

Pewność siebie jest zaraźliwa. Jeżeli będziesz pewnym siebie liderem, twoi 

ludzie również poczują się pewniej. Musisz jednak uważać. Bardzo łatwo 

jest “przedawkować” pewność siebie co przeradza się w zarozumialstwo. 
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Niestety zarozumialstwo również szybko rozprzestrzenia się w zespole. Z 

grupą zarozumiałych pracowników będzie Ci bardzo ciężko pracować. 

5. Bądź odważny ale nie nieroztropny 

Nie bój się podejmować decyzji. Jako lider musisz być odważny. Nie 

zawsze twoja decyzja będzie słuszna, ale jeżeli bierzesz pod uwagę 

wszystkie występujące ryzyka jest ok. Nie zawsze się wygrywa. Pamiętaj 

tylko aby się nie zagalopować w swojej nieomylności. Łączy się to z 

poprzednim punktem. Zarozumiały lider podejmuje decyzje nieroztropne, 

aby nakarmić swoje ego i pokazać władzę. 

6. Bądź skory do rywalizacji i gotowy do porażki 

Rywalizacja jest dobra ponieważ pozwala nam się rozwijać. W trakcie 

rywalizacji uczymy się najwięcej. Nie unikaj rywalizacji ale naucz się 

przegrywać z klasą. Za porażkę to Ty ponosisz odpowiedzialność a nie twój 

rywal, partner. 

7. Zwracaj uwagę na szczegóły ale nie bądź 
perfekcjonistą 

Diabeł tkwi w szczegółach. Sukces projektów, zadań, wyników na koniec 

miesiąca często uzależniony jest od drobnych szczegółów, które przecież 

powinny być zapewnione i nigdy do tej pory nie było z nimi problemów. 

Staraj się patrzeć na sytuację szeroko, zwracaj uwagę na wszystkie 

elementy procesu. Weryfikuj na spotkaniach czy małe elementy procesu są 

zrealizowane. Z drugiej strony nie wpadnij w obsesję kontrolowania 

wszystkiego i oczekiwania perfekcji. Perfekcja nie istnieje. 

8. Bądź wymagający ale do odpowiedniego 
momentu 

Dobry lider to taki, który wymaga od swojego zespołu. Nie toleruj lenistwa i 

marnowania potencjału. Pamiętaj jednak o tym, że istnieje granica. 

Przekroczenie jej może spowodować szybkie wypalenie. Wyobraź sobie 

trenera 4 ligowej drużyny piłkarskiej, który wymaga od zawodników 

wygrania pucharu polski. Jest to nierealne. Jako lider jesteś zobowiązany 



do stawiania realnych celów swojemu zespołowi. Nie oznacza, że nie 

powinieneś rozwijać ludzi po za ich granice. Musisz tylko wiedzieć gdzie 

leży ta granica i sukcesywnie powoli ją przesuwać według np. metod 

Kaizen. 

9. Bądź pokorny ale nie bierny 

Dobry lider panuje nad swoim ego i potrafi okazywać pokorę. Nie mniej 

jednak powinien również przypominać zespołowi kto jest liderem i kto 

bierze na końcu odpowiedzialność za wyniki. 

10. Decentralizuj odpowiedzialność 

Przypisuj odpowiedzialności członkom zespołu a nie zadania. W ten sposób 

pokażesz zaufanie oraz pozwolisz rozwijać się swoim kolegom. Pozwoli ci 

to uniknąć mikro zarządzania, które jest jedną z głównych przyczyn odejść 

w firmach. Specjaliści pragną być odpowiedzialni i samodzielni za zadania. 

Nie są maszynami do odtwórczej pracy i ciągłych wrzutek od przełożonego. 

Podsumowanie 
Jocko Willink zbudował niezawodny zespół działający w ekstremalnych 

warunkach wojny Irackiej. Metody budowania relacji, zarządzania 

zadaniami, delegowania oraz przede wszystkich brania odpowiedzialności 

świetnie sprawdziły się w realiach biznesowych. Świadczy o tym ilość 

sprzedanych książek oraz udzielonych konsultacji największym 

korporacjom w USA. Powyższe 10 punktów powinny ułatwić Wam 

zrozumienie jego filozofii skutecznego zarządzania. W wolnej chwili 

zachęcam Was do zapoznania się z całą książką “Ekstremalne 

przywództwo”. 
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