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Wstęp 
Jak ten czas leci. Niedawno rozpoczynaliśmy 2018 roku a tu już końcówka roku i 

kolejny czas na podsumowania i planowanie przyszłego roku. Z planowaniem 

przyszłym zadań pomoże Wam macierz Eisenhowera, o której piszę w tym wydaniu 

Magazynu Jakość. Dodatkowo znajdziecie artykuły o najbardziej pożądanej 

umiejętności inżyniera, matrycy Pugha oraz siedmiu powodach, dla których nie 

rozwiązuje się problemów w firmach. 

Zapraszam serdecznie do lektury 

Artur Mydlarz 
 

 

Po więcej ciekawy informacji zapraszam Was na moje media społecznościowe. 

 https://www.facebook.com/InzynierJakosciQM 

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

 

 

 

 

 

CZY ZNASZ JUŻ PODCAST INŻYNIER 

JAKOŚCI PLUS? 

DO SŁUCHANIA W APLIKACJACH DO PODCASTÓW NA SMARTPHONY ORAZ NA STRONIE 

http://www.inzynierjakosci.pl/podcast 
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Partnerem strategicznym tego wydania Magazynu Jakość jest firma 

NEOGAGE 

NEOGAGE to nowoczesna aplikacja wspomagająca zarządzanie wyposażeniem pomiarowym. 

Zalety programu NEOGAGE:  

- dostęp z poziomu przeglądarki internetowej 

- automatyczne powiadomienia o zbliżających się działaniach 

- możliwość identyfikacji przyrządów za pomocą kodów QR lub RFID 

- nowoczesny i intuicyjny interfejs konfigurowalny do potrzeb użytkownika 

- różnicowanie poziomów uprawnień dla użytkowników 

- generowanie statystyk i raportów 

- elastyczny model licencyjny 

- instalacja u klienta lub na hostingu producenta. 

 

Wybrane korzyści wynikające z wdrożenia NEOGAGE? 

Pełna kontrola 
- Dostęp do wszelkich danych na temat narzędzi pomiarowych z dowolnego miejsca i urządzenia 
- Sprawdzenie statusu wzorcowania, wyników i podgląd świadectwa bezpośrednio na linii produkcyjnej czy 
podczas audytu u klienta 
- Automatyczne przypomnienia o terminach sprawdzeń 

Oszczędność czasu 
- Aplikacja działa błyskawicznie, bez konieczności instalacji 
- Odnalezienie danych zajmuje sekundy i odbywa się w dowolnym miejscu w Twojej firmie 
- Etykiety z kodami QR zapewniają podgląd danych natychmiast po zeskanowaniu smartfonem lub czytnikiem 

Pomoc w spełnieniu wymagań norm 
- ISO 9001 
- ISO 10012 
- ISO 17025 
- ISO/TS 16949 

Ograniczenie ryzyka i kosztów braku jakości 
- Monitorowanie zmian właściwości metrologicznych pozwala na odpowiednio wczesne wycofanie narzędzia 
- Dzięki zaawansowanym raportom możliwe jest zidentyfikowanie newralgicznych punktów generujących 
podwyższone koszty lub przestoje (producent, proces, użytkownik) 
 

www.neogage.com/pl/ 
 

 

http://www.neogage.com/pl/


 

7 powodów dla których nie rozwiązuje się 
problemów w firmie 

“Organizacja, która nie ma żadnych problemów ma poważny problem”. Trudno nie 

zgodzić się ze słowami Taichi Ono wybitnego pioniera i współtwórcy Toyota Production 

System. Nie mniej jednak, jeszcze większym problemem jest nierozwiązywanie tych 

istniejących. Pojawianie się ciągle tych samych barier nie jest tylko stratą finansową 

dla firmy. Powtarzalne przeszkody bardzo de-motywująco wpływają na zespół i pracę 

pojedynczych pracowników. Istnieje siedem podstawowych powodów, dla których 

problemy nie są rozwiązywane w organizacjach. Jeżeli u Ciebie jest podobnie, może 

warto obalić schemat. 

Powód 1 – Ciągle są inne priorytety 

Organizacja goni własny ogon, aby spełnić oczekiwania klienta i wyśrubowane cele. 

Niestety zapomina wówczas o problemach, które powodują spowolnienie w działaniu. 



Dzieje się tak często, gdy zasoby nie są odpowiednio oszacowane i próbuje się łatać 

dziury kim i gdzie się da. Gdyby tylko wyeliminowano najważniejsze problemy to praca 

okazała by się łatwiejsza, a osiąganie celów finansowych i produkcyjnych szybsze. 

Niestety w takich firmach nie ma czasu na CHECK z koła Deminga. Na moment 

weryfikacji, czy zmierzamy w dobrym kierunku. Wystarczyło by tylko umiejętnie 

określić cele i nauczyć się korzystać z macierzy Eisenhowera. 

Powód 2 – Zakładanie, że jest to sytuacja normalna lub nie do rozwiązania 

“Panie, zawsze tak było i nie jest wcale tak źle”, czyli zaakceptowanie sytuacji i 

przejście do rutyny. W ten sposób organizacja uznaje na przykład, że robienie 8 godzin 

raportu jakościowego to normalna rzecz. Można to robić dużo szybciej (zapraszam na 

kurs  ) 

Dlatego tak ważnym aspektem jest dokształcanie pracowników, ale również 

wpompowywanie od czasu do czasu nowej krwi do zespołu. Najlepiej osoby z zewnątrz 

firmy, która posiada inne doświadczenia i inne rozwiązania dla podobnych procesów, 

operacji. Jeżeli zmieniałaś/eś kiedyś pracę na pewno w nowej organizacji widoczne 

były dla Ciebie absurdalnie rozbudowane procesy lub marnotrawstwo. Nie wynika to 

ze złej woli, ale z braku wiedzy i umiejętności. 

Również problemy lub utrudnienia są akceptowalne i uznawane za nierozwiązywalne, 

bo kiedyś Janusz próbował to usprawnić i się nie udało. Takie organizacje nie będą 

się rozwijać. 

Powód 3 – Do rozwiązania problemu angażuje się osoby nieodpowiednie 

W organizacjach o niskiej kulturze jakości, zadania związane z problemami uważane 

są jako zapchajdziury. Przekazuje się je do osób najmniej zaangażowanych i 

posiadających jak najwięcej czasu. 

Taki zestaw pracowników, często wypalonych i widzących procesy w firmach w 

czarnych barwach, nie pozwoli na osiągnięcie sukcesu w rozwiązaniu problemu. 

Kierownik czy Dyrektor może i dostanie na końcu wypełniony raport 8D czy raport 

A3, ale bez wewnętrznej motywacji i zaangażowania efekty będą bardzo marne. Warto 

zastanowić się kogo angażujemy do rozwiązania problemu. 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/macierz-eisenhowera/
http://inzynierjakosci.pl/kurs-excel/
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Powód 4 – Analiza przyczyny problemu jest powierzchowna 

Pomimo najszczerszych chęci w organizacji brakuje umiejętności do szczegółowych 

analiz przyczyn problemu. Analiza kończy się na zrobieniu Diagramu Ishikawy. Nie 

jest to wystarczające, aby znaleźć dokładną przyczynę problemu. 

Potencjalne przyczyny z Diagramu Ishikawy warto rozpisać według metody 5 WHY, 

czyli pięć razy dlaczego. W tym elemencie również występują pomyłki. Metoda 5 Why 

wykorzystywana jest zbyt powierzchownie, kończąc się na 2 pytaniach dlaczego. Za 

każdym razem postaraj się odpowiedzieć 5 razy na pytanie dlaczego, nawet gdy nie 

widzisz w tym sensu. Rezultaty mogą Cię zaskoczyć. 

Powód 5 – Akcje korygujące nie są adekwatne do przyczyny problemu 

Problem został określony, zrobiono nawet dokładną analizę przyczyny problemu i na 

samym końcu strzela się kulą w płot z nieodpowiednimi akcjami korygującymi. Wynika 

to z braku znajomości procesu. Dlatego po określeniu akcji korygujących należy 

przedyskutować je z właścicielem procesu, operatorem, inżynierem danej usługi. 

Najlepszym i praktykowanym rozwiązaniem jest zaproszenie tych osób do całej analizy 

problemu, ale nie zawsze jest to możliwe z powodu innych priorytetów w danym 

momencie. Konsultacje potwierdzą zasadność akcji korygujących lub wręcz 

przeciwnie udowodnią brak powiązania z przyczyną. 

Powód 6 – Nie śledzi się wdrożenia i efektywności akcji korygujących 

Częsty problem nawet w dobrych organizacjach o wysokiej kulturze jakości. 

Ogłoszenie sukcesu po znalezieniu przyczyny problemu. Ale dlaczego to jest problem? 

Czy Sherlock Holmes kończy dochodzenie po znalezieniu mordercy ? Tak, bo w jego 

świecie akcją korygującą jest zamknięcie bandyty. 

Naszym zadaniem jest zdefiniowanie, wdrożenie i zweryfikowanie skuteczności akcji 

korygujących. Dopiero wówczas możemy ogłosić sukces i uznać, że wykonaliśmy 

kawał dobrej roboty. W doprowadzeniu tego tematu do końca bardzo pomaga matryca 

akcji korygujących. 

Powód 7 – Problem jest ignorowany i “niewidoczny” dla zarządu 

Największa organizacyjna patologia, czyli zamiatanie problemów pod dywan. 

Problemy są ignorowane, istnieje pozytywna retoryka, że przecież jest wspaniale, a 

dywan powoli się kończy. Gdy nie ma już gdzie zamiatać to otwiera się puszka 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/diagram-ishikawy/
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pandory. Ignorowane problemy de-motywują pracowników coraz bardziej, kolejne 

przeszkody i bariery nakładają się na siebie i powstaje jeden wielki problem mający 

wpływ na całą organizację. Nie życzę nikomu znaleźć się w takiej sytuacji. 

Podsumowanie 

Problem nierozwiązany jest jak kula śnieżna staczająca się ze wzgórza. Po czasie 

narasta i zbiera kolejne mniejsze kule problemów, aż w końcu uderza z dużym 

impetem. Jeżeli w Twojej organizacji nie istnieje nastawienie na rozwiązywanie 

problemów, to postaraj się to zmienić, jeżeli Ci się to nie uda to szukaj nowej pracy. 

Inaczej na końcu dostaniesz rykoszetem z roztrzaskującej się śnieżnej kuli problemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inteligencja emocjonalna – najbardziej 
zaniedbana umiejętność inżynierów 

 

Na żadnym szczeblu edukacji inżyniera w Polsce w nie uczy się inteligencji 

emocjonalnej. Co jest dla mnie totalnym absurdem. Umiejętność ta pozwala dużo 

łatwiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość oraz zachowanie innych ludzi w 

organizacji. Inteligencja emocjonalna pojawiła się na 6 miejscu najbardziej 

pożądanych umiejętności na nadchodzące 10-lecie – 2020.  

Umiejętność ta odgrywają kluczową rolę w pracy z innymi ludźmi, ale również pracy z 

samym sobą. Nie pozostaje nic innego jak zrozumieć inteligencję emocjonalną 

samemu. Zakładam, że wszyscy chcemy łatwiej pracować w kolejnych dziesięcioleciu. 

 

 

 



Co to jest inteligencja emocjonalna? 

Wyedukowani w świecie równań, przemian fizyko-chemicznych i całek wierzymy, że 

światem rządzą liczby. Nic bardziej mylnego. Całym światem rządzą emocje. Pod 

wpływem emocji kupujemy, pod wpływem emocji tłumy obalają rządy, pod wpływem 

emocji popadamy w nałogi. 

Większość decyzji i zachowań podyktowanych jest emocjami. Umiejętność 

rozpoznawania emocji u siebie i u innych to właśnie inteligencja emocjonalna. Po raz 

pierwszy zdefiniowana została przez Petera Salavoya oraz Johna Mayera. 

Popularność zyskała dzięki Danielowi Golemanowi. 

Goleman określał inteligencję emocjonalną jako zdolność do: 

Rozpoznawania, zrozumienia oraz zarządzania własnymi emocjami. Rozpoznawania, 

zrozumienia i wpływania na emocje innych. Ujmując to praktycznie, oznacza to 

zrozumienie zachowania innych i samego siebie pod wpływem emocji ale również 

zarządzanie własnymi emocjami. 

Inteligencja emocjonalna pozwala zrozumieć zachowanie innych osób w organizacji i 

uświadomienie sobie, że sposób komunikacji jest bardzo zależny od emocji. 

Pisząc wprost, człowiek inteligentny emocjonalnie potrafi rozpoznać czy osoba 

komunikuje się pod wpływem strachu, złości czy euforii. W zależności od stanu 

emocjonalnego komunikat może przybierać odmienną formę i przede wszystkim 

treść. 

Gdy nauczysz się inteligencji emocjonalnej, to będziesz szybciej dostrzegać drugie 

dno wypowiedzi i zaczniesz rozumieć motywacje rozmówcy. Czy można nauczyć się 

inteligencji emocjonalnej? Oczywiście. Nie jest to najłatwiejsze, niektórzy z Was będą 

mieć większe predyspozycje inni gorsze, ale jest możliwe nauczenie się inteligencji 

emocjonalnej. 

Inteligencja emocjonalna – jak się nauczyć? 

Najważniejsze, o czym musisz, wiedzieć jest to, że na inteligencję emocjonalną składa 

się szereg cech, szereg umiejętności. Rozwój inteligencji emocjonalnej będzie 

wynikiem rozwoju tych umiejętności. 



Istnieje wiele sposób. Możesz zacząć od szkolenia i następnie studiować zagadnienia 

dotyczące inteligencji emocjonalnej. Możesz również zacząć od kilku praktycznych 

książek, jest ich pełno na rynku. Nie powinno sprawić Ci to problemu. Jeżeli będzie 

inaczej, to napisz do mnie w komentarzu lub na maila. Chętnie ci pomogę. Ja 

jestem samoukiem w wielu dziedzinach i tak samo samemu nauczyłem się inteligencji 

emocjonalnej. Miałem również bardzo dobre mentora w tej dziedzinie. Polecam Ci 

podobną ścieżkę rozwoju. 

Dzisiaj to ja postaram się być waszym mentorem. 

Chcę się z Wami podzielić informacjami, nad jakimi umiejętnościami należy pracować, 

aby wypracować sobie wysoką inteligencję emocjonalną. Im wyższa inteligencja 

emocjonalna, tym łatwiejsza komunikacja i współpraca z innymi ludźmi. Będziesz po 

prostu “widzieć” więcej. 

s 

Przestudiowałem dość uważnie temat inteligencji emocjonalnej i z szeregu 

umiejętności miękkich postanowiłem wybrać siedem. Siedem najważniejszych cech, 

umiejętności wpływających na poziom inteligencji emocjonalnej. 

Każdą z tych cech możesz doskonalić i rozwijać, korzystając z dostępnych książek lub 

wiedzy bardziej doświadczonych kolegów, lub po prostu skrupulatnie obserwując 

rzeczywistość. Zaczynamy od najważniejszej z nich — empatii. 

1. Empatia 

Umiesz wchodzić w buty innych ludzi? Odczuwasz podobny stan emocjonalny jak 

osoba, z którą rozmawiasz? Jeżeli nie to możesz się tego nauczyć. Empatia jest to 

umiejętność odczuwania stanów psychicznych drugiej osoby. Uważam, że jest to 

fundament inteligencji emocjonalnej. Bardzo duże zdolności empatyczne posiadają 

osoby charyzmatyczne. Dużo łatwiej odczuwać empatię, jeżeli byliśmy już 

wcześniej w podobnej sytuacji jak nasz rozmówca. 

W związku z tym, jeżeli chcesz rozwijać empatię, próbuj nowych rzeczy, nowych 

wydarzeń, nowych znajomości. Rozmawiaj z ludźmi, słuchaj ich i nie bój się zadawać 

pytań. Staraj się zrozumieć ich zachowanie ze względu na ich przeszłość i obecne 

wydarzenia w ich życiu czy stanowiska, na których się znajdują. 



Empatię rozwijasz poprzez zdobywanie doświadczeń i stanów emocjonalnych z 

różnych wydarzeń tych pozytywnych i negatywnych. Później łatwiej będzie Ci ocenić 

zachowanie drugiej osoby, bo wcześniej doświadczyłaś/eś podobnych doznań. 

2. Samoświadomość 

Rozumiesz wszystkie swoje stany psychiczne? Czy wiesz, dlaczego czasem się 

denerwujesz, a czasem cieszysz z byle powodu? Rozumiesz, dlaczego denerwuje Cię 

krzywo postawiony ołówek w rzędzie lub z drugiej strony nierealizowanie założeń 

zadania przez kolegę, który poprawia po raz setny ułożenie ołówków w równym 

rzędzie? 

Samoświadomość to potężna umiejętność pozwalająca panować nad własnymi 

emocjami i nad sposobem rozmowy z innymi ludźmi. Poznanie siebie i swoich 

upodobań, stanów emocjonalnych to klucz do efektywnej współpracy z innymi. 

Zacznij od współpracy z samym sobą. 

Możesz spróbować poznać swoje mocne i słabe strony za pomocą testu Gallupa, o 

którym już pisałem tutaj: “Mocne strony – jak je znaleźć i rozwijać? “. W momencie 

zrozumienia swoich talentów, dowiesz się dużo o swoim schemacie zachowania i 

podchodzenia choćby do rozwiązywania problemów, konfliktów itp. 

Kolejnym ciekawym aspektem jest prowadzenie dziennika. Spisywania w nim 

wieczorem tego, co wydarzyło się w danym dniu i w jakie stany emocjonalne 

towarzyszyły tym wydarzeniom. Po spisaniu wszystkie zastanów się przez chwilę, 

dlaczego zachowałaś się tak, a nie inaczej. Zrób głębszą analizę poprzez 5 WHY, 

trzeba wykorzystywać narzędzia, które znamy na co dzień ;-). Staraj się eliminować 

zachowania niepożądane, poprzez lokalizacje przyczyn oraz ich usunięcie. 

Pozwoli Ci to podnieść swoją samoświadomość. Oczywiście bardzo dobrym 

rozwiązaniem jest również udanie się do specjalisty. Dla własnego rozwoju warto 

porozmawiać z psychologiem lub bardzo dobrym coachem na temat swoich 

zachowań. Nie ma się czego bać, a zyska na tym Twoja inteligencja emocjonalna. 

3. Świadomość hierarchii potrzeb 

Znacie piramidę Maslowa?  Znajomość hierarchii potrzeb to potężne narzędzie. 

Znajomość hierarchii potrzeb danej jednostki to jeszcze potężniejsze narzędzie. Każdy 

z nas, w zależności od sytuacji, może znajdować się na samym dole hierarchii potrzeb 

lub na samej górze. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/07/mocne-strony/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/


Jeżeli pracujesz w danej organizacji 5-6 lat to zapewne z poziomu potrzeb jesteś na 

samej górze piramidy Maslowa. Odczuwasz potrzebę poczucia celu, samorealizacji i 

rozwoju. Jeżeli jesteś po 3 nieprzespanych nocach z powodu niemowlaka, to 

pomimo jasno wyznaczonych celów rozwoju w firmie jedynie, o czym myślisz to 

sen, czyli najniższy poziom piramidy Maslowa. 

Świadomość hierarchii potrzeb i próba zrozumienia rozmówcy poprzez jego potrzeby 

ułatwi Ci komunikację oraz sprawi, że twoja inteligencja emocjonalna będzie na 

wysokim poziomie. 

 

  

4. Optymizm 

Tak, tego też się można nauczyć. Niektórzy uważają, że rodzisz się optymistą lub 

pesymistą i nie da się tego zmienić. Uważam inaczej i każdy z nas jest trochę optymistą 

i trochę pesymistą. Wiele zależy od naszego stanu emocjonalnego i 

https://i1.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/11/piramida_maslowa.png


samoświadomości, o której pisałem wyżej. Optymiści posiadają lepsze relacje z 

innymi, łatwiej zdobywają nową wiedzę i częściej angażowani są do ciekawych 

projektów. Dlaczego tak się dzieje? 

Optymizm pozwoli Ci zmienić podejście do rozmówcy oraz sytuacji. Zmiana podejścia 

przełoży się na inną formę komunikacji z Twojej strony oraz na podejmowanie innych 

działań. Często jakichkolwiek działań, ponieważ pesymistyczne podejście 

zakłada od razu brak sukcesu w danym projekcie i niepodejmowanie żadnych 

działań. 

Jeżeli zawsze widzisz szklankę do połowy pustą, to krok po kroku możesz zmieniać 

swoje podejście. Podejmuj działania, nawet jeżeli na ten moment nie widzisz 

pozytywów. W większości przypadków jesteśmy w błędzie i lubimy obecny status. 

Rezultaty danych projektów, działań często okażą się bardziej pozytywne, niż na 

początku się wydaje. Jeżeli jednak twój wywód okaże się prawdą, to wyjdziesz 

zwycięsko z sytuacji, czegoś się przy okazji nauczysz. 

Warto otaczać się również pozytywnymi osobami, chętnymi do działania. W grupie 

pięcioosobowej, jeden pesymista po czasie zmieni się w optymistę. 

5. Analitycznie myślenie 

To zakładam, że umiecie robić ;-). Analityczne myślenie to fundament każdego 

inżyniera, niezależnie od branży czy specjalizacji. Jest jednak jeden problem. 

Analityczne myślenie skupiamy nad rozwiązywaniem problemów technicznych. 

Rozbijamy na atomy dany problem, szukamy przyczyn i w końcu znajdujemy 

rozwiązanie lub zaczynamy rozumieć dokładnie problem. 

Inteligencja emocjonalna to wykorzystanie analitycznego myślenia do oceny 

sytuacji drugiej osoby. Wykorzystanie wiedzy na temat samoświadomości, empatii 

czy hierarchii potrzeb i przeanalizowanie danej sytuacji w sposób stricte analityczny 

pozwoli Ci zrozumieć stan emocjonalny drugiej osoby. 

Myśl poprzez fakty oraz dane, analizuj sytuację poprzez potencjalne emocje drugiej 

osoby. 

6. Adaptacja 

Ponoć adaptację mamy w genach, niektórzy adaptują się szybciej inni wolniej. “Przy 

kim przystajesz, takim się stajesz”. Działa to w obie strony. Zbyt długie przebywanie 

w jednej grupie zawęża pole widzenia. Inteligencja emocjonalna wymaga od nas 



umiejętności adaptacyjnych. Jesteśmy wówczas w stanie łatwiej wtopić się w grupę, 

zrozumieć jej mechanizm, zrozumieć kto jest liderem, jakie istnieją zależności. 

Rozwijanie adaptacji najlepiej robić poprzez praktykę. Staraj się brać udział w 

międzywydziałowych projektach w firmie, po pracy bierz udział w różnych 

przedsięwzięciach. Poznasz jak działają inne grupy ludzi, jakie tworzą się zależności. 

Po kilku doświadczeniach nauczyć się wyłapywać schematy. 

Jako rodzaj ludzki tworzymy bardzo schematyczne struktury nawet bez narzucania ich 

odgórnie. Co ciekawe jesteśmy w tanie przyjmować różne role w zależności od grup. 

W jednej z nich możemy być liderem, w innej graczem zespołowych a w jeszcze innej 

outsiderem. Wszystko zależy od naszego poziomu wiedzy, doświadczenia ale również 

schematu grupy. 

7. Ciekawość 

Pierwszy stopień do piekła? Wścibska ciekawość na pewno. Ciekawość poznania i 

ciekawość zrozumienia otaczającej rzeczywistości to kwestia niezmiernie istotna w 

inteligencji emocjonalnej.  

Jak rozwijać ciekawość? Bardzo prosto. Należy pogodzić się z brakiem wiedzy 

w danym temacie. Może to być trudne dla niektórych, przede wszystkim tych 

uważających się za omnibusów. Świat nie jest czarno biały, a dany przypadek może 

być powodowany wieloma różnymi przyczynami. 

Tylko nastawienie na ciekawość i bycie dociekliwym pozwoli Ci zrozumieć daną 

sytuację. Sytuację twojego rozmówcy lub grupy osób, z którą prowadzisz dyskusję lub 

wprowadzasz zmiany. Inteligencja emocjonalna to ciekawość w zrozumieniu drugiej 

strony. Pytaj, sprawdzaj, dociekaj, a zrozumiesz, dlaczego tak, a nie inaczej postępują 

dane osoby. 

Inteligencja emocjonalna – podsumowanie 

Za dużo na raz? Postaraj się poprawiać jedną lub dwie umiejętności w jednym czasie. 

Postaraj się ustawić hierarchię tych siedmiu umiejętności i zacznij poprawiać te 

najsłabsze. Korzyści zauważysz dość szybko. Inteligencja emocjonalna odrywać 

będzie kluczową rolę w kolejnych dziesięcioleciu, gdy dostęp do wiedzy technicznej 

będzie ogólnie dostępny. Dużo trudniejszy dostęp będziemy mieli do własnych głów i 

emocji. 

 



 

Matryca Pugha – jak wybrać najlepsze rozwiązanie 
problemu? 

Jeżeli masz problem z podejmowaniem decyzji to ten wpis jest dla Ciebie. Znalazłem 

metodę, która umożliwia w sposób analityczny wybrać jak najlepsze rozwiązanie 

problemu w danej sytuacji i danym środowisku. Nieprawdopodobnie pomocna okazuje 

się matryca Pugha, prosta metoda podjęcia decyzji. Z punktu widzenia jakości 

najlepsze zastosowanie znajduje w przypadku wyboru akcji korygującej do 

rozwiązania problemu. Już nigdy więcej nie wybierzesz nieadekwatnej akcji 

naprawczej. 

Jak wybrać akcje korygujące? 

W trakcie analizy problemu dochodzimy po trudach i znojach do określenia akcji 

korygujących. Akcje korygujące pozwalają wyeliminować przyczynę powodującą 

powstawanie problemu. Zgrany zespół specjalistów wymyśla szereg potencjalnych 



rozwiązań problemu. Nie mniej jednak wdrożenie wszystkich pomysłów na raz, nie jest 

rozsądne. Dobrą praktyką jest zastosowanie jednej akcji korygującej, aby 

zweryfikować czy ona rzeczywiście przekłada się na poprawę sytuacji. 

Zarządzanie akcjami jest dużo łatwiejsze odkąd poznaliście matrycę akcji 

korygujących, o której pisałem na blogu. Niestety nasuwa się kolejne pytanie, którą 

z akcji wybrać jako pierwszą do wdrożenia? Często dochodzi do niepotrzebnych 

dyskusji, nerwowych sytuacji i próby lobbowania w kierunku wdrożenia danej 

akcji korygującej, nie zawsze najlepszej akcji. 

Jeżeli chcesz tego uniknąć to Mryca Pugha Ci to ułatwi. 

Matryca Pugha – co to jest? 

Co, gdybym powiedział Ci, że istnieje sposób na oszacowanie, która akcja korygująca 

przyniesie większe korzyści dla organizacji? Co, gdybym powiedział Ci, że możesz 

uniknąć dyskusji, sporów i przekrzykiwań z zespołem na temat wyboru rozwiązania 

problemu? Matryca Pugha pozwala w sposób standardowy i usystematyzowany 

określić kolejność wdrażania akcji korygujących. 

Nazwa Matryca Pugha  pochodzi od nazwiska twórcy matrycy Stuarta Pugha. Ten 

angielski uczony i wizjoner zasłynął z opracowania metodologii Total Design, której z 

jednych elementów była właśnie macierz do określania ważności tematu. Pugh jako 

inżynier lubił pracę na liczbach, dostrzegał brak efektywności w dyskusjach i 

negocjacjach w tematach technicznych. Dostrzegał fakt, że osoba władająca 

sprawniej językiem, potrafiła przeforsować najmniej efektywną akcję 

korygującą. 

 

Dlatego postanowił określić prostą matrycę, która uwzględniała wszystkie 

najważniejsze kryteria oraz pozwalała wspólnie ocenić ich ważność w 

odniesieniu do innego pomysłu. Z lewej strony Matrycy Pugha w kolejnych 

wierszach znajdują się kryteria oceny, zaś w pierwszym wierszu i kolejnych kolumnach 

znajdują się pomysły. Dodatkowo po czasie wdrożono również wagę poszczególnych 

kryteriów, tak aby rozróżnić ich ważność. 

 

 

 

 

http://inzynierjakosci.pl/2018/10/matryca-akcji-korygujacych/
http://inzynierjakosci.pl/2018/10/matryca-akcji-korygujacych/


Następnie należy wybrać jedną z akcji jako punkt odniesienia i ocenić ją w każdej 

kategorii na 0. Będzie to nasza baza, do której ocenimy pozostałe akcje korygujące. 

Skala ocen jest wąska. Musisz ocenić, według poszczególnych kryteriów, czy kolejna 

akcja korygująca jest lepsza czy gorsza od wzorca. 

Opis może jest zbyt skomplikowany, więcej powie nam poniższy przykład. 

Matryca Pugha – przykład 

Jak widzicie poniżej, wybrałem siedem podstawowych kryteriów istotnych w każdym 

przedsiębiorstwie: koszt wdrożenia, trudność wdrożenia, czas wdrożenia, 

długoterminowe benefity, dostępność zasobów ludzkich, efektywność, wsparcie 

kierownictwa. Następnie przystąpiłem do przypisania wagi w skali od 1 do 5. 

Moja akcja numer 1 została uznana jako wzorzec, więc oceniłem ją na 0. Kolejne akcje 

korygujące oceniałem lepiej (+1) lub gorzej (-1) w stosunku do wzorca. Następnie 

sumując iloczyn oceny kryterium i jego wagi otrzymujemy wynik. Akcja korygująca z 

najwyższym wynikiem powinna być wdrażana jako pierwsza. 

 

Matryca Pugha – darmowy excel 

Przygotowałem dla was darmowy arkusz Excel z Matrycą Pugha, który automatycznie 

obliczy wynik po ocenie akcji korygujących. Będzie działał świetnie w połączeniu z 

matrycą akcji korygujących. 

Arkusz znajdziecie na stronie: Darmowe narzędzia jakości. 

http://inzynierjakosci.pl/darmowe-narzedzia-jakosciowe-2/
https://i2.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/11/matryca_pugha_example1.png


Podsumowanie 

Matryca Pugha w sposób usystematyzowany pozwala ocenić słuszność wdrożenia 

akcji korygujących. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych dyskusji i nerwów z 

wyborem pierwszego działania, które pozwoli rozwiązać nasz problem. Dzięki temu 

zaoszczędzony czas będziemy mogli przeznaczyć na ciekawsze zajęcia niż 

szermierkę słowną z kolegami z pracy. Zachęcam do zastosowania matrycy w waszej 

codziennej rutynie rozwiązywania problemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Macierz Eisenhowera – Jak nie utonąć od 
natłoku zadań i ogarnąć chaos 

 

Temat chaosu i natłoku zadań tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wydał mi się 

“na czasie”. W mniej przyjemnych okolicznościach nawarstwienie się ilości zadań 

może doprowadzić nawet do wypalenia zawodowego. Wyobraź sobie, że masz 30 

tematów, które wymagają twojej uwagi, dostajesz do tego dodatkowy projekt, a kolega 

z biurka obok prosi cię o pomoc w jednym zagadnieniu. Otwarte pętle zadań w twojej 

głowie bez nadania priorytetu powodują, że nie potrafisz zakończyć żadnego z 

nich. Jeżeli nie nauczysz się nadawać priorytetów, utoniesz. Wystarczy poznać 

Macierz Eisenhowera. 

Co to jest Macierz Eisenhowera? 



Istnieje jedna prosta metoda, której autorem jest trzydziesty czwarty Prezydent 

USA Dwight Eisenhower. Facet który zakończył wojnę w Korei i zarządzał 

napięciami związanymi z zimną wojną z ZSRR – myślę, że możemy zaufać mu w 

aspekcie nadania priorytetów. 

Dopóki nie poznałem macierzy Eisenhowera sam byłem przytłoczony zbyt dużą ilością 

obowiązków, które starałem się rozwiązać. Jednak ta prosta zasada czterech stref 

zadań, uwolniła mnie od natłoku zadań. 

Macierz Eisenhowera pomaga w prosty sposób podzielić nasze zadania, projekty, 

prośby od kolegów na cztery różne kategorii. W związku z tym, jesteśmy w stanie 

skupić się na priorytetach i nawet eliminować zadania, które nas średnio dotyczą. 

Jak wygląda zatem Macierz Eisenhowera? 

Matryca podzielona jest według czterech kategorii: 

1. Ważne i pilne – pierwszy priorytet, 

2. Ważne, ale nie pilne – tematy istotne dla Ciebie, rodziny, firmy ale mogą być wykonane 
później, 

3. Pilne, ale nie ważne – proste zadania, zapytania od kolegów, pilne, ale zazwyczaj nie 
dla Ciebie, 

4. Nie ważne, nie pilne – pożeracze czasu, 

 

https://i1.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2017/12/matryca_eisenhowera.png


Macierz Eisenhowera opis poszczególnych kategorii 

Umiejscowienie zadań w poszczególnych ćwiartkach może być na początku 

problematyczne. Postaram się opisać każdą z nich bardziej szczegółowo. 

Pierwsza ćwiartka – Pilne i ważne 

Inaczej nazywana ćwiartką stresu. Wszystkie zadania, które musisz wykonać sam. W 

pierwszej kolejności musisz zadać sobie pytanie, czy tylko Ty możesz je wykonać, czy 

potrzebujesz pomocy. Następnie umieść je w czasie, najczęściej jest to natychmiast 

lub tego samego dnia i podejmij działanie, nie czekaj. Mówiąc inaczej, jeżeli nie 

podejmiesz się tych zadań, będzie to miało poważne konsekwencje dla Ciebie, 

firmy, Twojej rodziny w bliskiej przyszłości. 

Przykłady z pracy: reklamacja od klienta, przestój linii produkcyjnej, awaria maszyny, 

zadanie zlecone przez przełożonego. 

Przykłady z życia: odbiór chorego dziecka z przedszkola, naprawa zepsutego 

samochodu, pomoc w wypadku 

Ćwiartka druga – Nie pilne i ważne 

Wszystko co jest ważne dla Ciebie, firmy i Twojej rodziny i co możesz zaplanować w 

czasie. Tutaj znajdą się wszystkie powtarzalne zagadnienia, oraz nowe projekty, 

które mają określone na sztywno deadliny w przyszłości. 

Przykłady z pracy: raport miesięczny, zaplanowanie audytu, prewencyjne akcje 

jakościowe, półroczny plan rozwoju 

Przykłady z życia: ćwiczenia, plany długoterminowe, budowanie relacji, utrzymywanie 

kontaktu z rodziną 

 
Trzecie ćwiartka – Pilne i nie ważne 

Każde z zadań, które nie ma bezpośredniego wpływu na Twoją pracę, cel który 

realizujesz, ale mogą być pilne dla innych osób. Warto wykonywać te zadania, jeżeli 

nie zajmują więcej niż jedna minuta. Jeżeli jest inaczej, postaraj się je delegować. 

Przykłady z pracy: prośba z innego działu nt. wartości KPI, nietrafione pytania od 

kolegów, przypisanie zadania, za które nie odpowiadasz 

Przykłady z życia: utrzymanie domu, płacenie rachunków, 

 
Czwarta ćwiartka – Nie pilnie i Nie ważne 

Pożeracze czasu, często zajmujące największą ilość naszego dnia. Staraj się je 

eliminować, zarówno w pracy jak i w domu. Unikaj tego typu zadań, będziesz mieć 

więcej czasu. Zobaczysz jak bardzo uwolnią się Twoje zasoby  



Przykłady z pracy: dyskusje nie na temat, przeglądanie maili, gdzie jesteś w CC, 

spotkania bez celu, odświeżanie skrzynki pocztowej w oczekiwaniu na maila 

Przykłady z życia: oglądanie tv, bezcelowe przeglądanie facebooka, instagrama itp. 

Macierz Eisenhowera – podsumowanie 

Jestem ciekawy, co sądzisz o takim podejściu do priorytetów? Czy matryca jest w 

stanie pomóc Ci uporządkować Twój dzień pracy? Zauważasz, że trochę źle do tej 

pory Twoja praca była organizowana? Jeżeli tak, to cieszę się, że mogłem Ci w jakiś 

sposób pomóc. Jak już wcześniej pisałem, metoda Eisenhowera usystematyzowała 

moje podejście do pracy i uchroniła przed natłokiem zadań. 

Dodatkowo polecam zapoznać się z interpetacją zasad macierzy Eisenhowera, 

wykonaną przez Stephen’a R. Coveya. W książce “7 Nawyków skutecznego działania” 

opisał szczegółowo, na którą z ćwiartek należy kłaść nacisk, aby nie utonąć pod 

natłokiem zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


