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Wstęp 
Witam Was serdecznie w 2019 roku! Wykorzystajmy go, najlepiej jak się da. Rok 

2019 już się nigdy więcej nie powtórzy i jest to ostatni rok z tej dekady. Jeżeli 

pragniecie w końcu zrealizować swoje cele, to Kaizen okaże się bardzo pomocny. 

Metoda małych kroczków, jeszcze nikogo nie zawiodła. Dodatkowo w tym wydaniu 

magazynu znajdziecie interesującą metodą do prowadzenia dyskusji – Toyota Kata. 

Kolejny wpis pomoże początkującym w zawodzie inżyniera lub pragnący nim zostać. 

Dowiesz się, czym tak w ogóle zajmuje się inżynier jakości. Na koniec, dla nieco 

bardziej doświadczonych, zaserwowałem wpis o planie kontroli, sprawdźcie, czy 

robicie to dobrze.  

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/ 
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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/


 

Kaizen – kropla drążąca skałę konserwatyzmu 

Kaizen jest jak kropla która drąży skałę. Co to jest Kaizen? W wolnym tłumaczeniu 

zmiana na lepsze, bo “kai” oznacza zmianę, a “zen” oznacza dobro. Kaizen to przede 

wszystkim szacunek dla każdego w organizacji, umiejętne wysłuchanie sugestii oraz 

zaangażowanie każdego do zmian na lepsze. Małych, często niewidocznych z 

dużej perspektywy ulepszeń, które po zsumowaniu dają widoczne korzyści dla 

organizacji. Usprawnień, które są jak kropla, a milion kropel daje ocean. 

Co to jest Kaizen? 

Kaizen został opracowany krótko po drugiej wojnie światowej w Japonii. Odegrał on 

ogromny wpływ na rozwój japońskiej gospodarki. Filozofia zakładała rozwój każdego 

procesu w myśl zasady, że zawsze jest możliwość robienia czegoś lepiej. 

Głównym założeniem Kaizen jest zaangażowanie całej organizacji do zmiany i 

szukania usprawnień. Zadaniem tej metody nie jest wprowadzanie ogromnych 



strategicznych zmian, a praca u podstaw przy procesach produkcyjnych czy 

biurowych. Każdy pracownik powinien być częścią tej filozofii, a celem kierownictwa 

jest angażowanie pracowników i promowanie, nagradzanie sugestii i zmian na 

lepsze. 

Co jest zmianą na lepsze?  Massaaki Imami w książce “Kaizen: klucz do 

konkurencyjnego sukcesu Japonii” dokładnie określił założenia zmiany, tak aby nie 

traktować jej opacznie. Istotne jest to, aby pracownicy nie tylko wskazywali 

obszary do poprawy, ale również sami te usprawnienia wdrażali. 

Cele Kaizen to: 

1. obniżanie kosztów 

2. poprawa jakości 

3. usprawnianie zarządzania 

4. poprawa bezpieczeństwa pracy 

5. usprawnianie czasu wykonywanych operacji 

Jakie są zalety Kaizen? 

Umiejętne wdrożenie filozofii Kaizen niesie za sobą ogrom korzyści nie tylko w 

postaci korzyści finansowych czy poprawy jakości, ale również zwiększenia 

przynależności pracowników do miejsca pracy. 

Kto z was nie chciałby pracować w miejscu w którym ma się realny wpływ na 

sposób wykonywanych obowiązków? Pracownicy wykonujący dane procesy 

wiedzą najlepiej gdzie istnieje możliwość usprawnienia. Drobne zmiany usuwające 

często tzw. “bezsensowne” czynności dają dużą satysfakcję. Istotnym czynnikiem 

jest również wpływ na bezpieczeństwo pracy i świadomość możliwości eliminowania 

potencjalnie niebezpiecznych procesów, czynności itp. 

Zalety finansowe w skali mikro po wdrożeniu systemu ciągłego doskonalenia 

widoczne są praktycznie natychmiast. W skali marko pojawią się po pełnym 

wdrożeniu i długoterminowym utrzymywaniu. Niewielkie zmiany w procesach takie 

jak np. oszczędności na narzędziach, usuwanie zdublowanych operacji, usunięcie 

niepotrzebnego przemieszczania materiału, poprawienie przechowywania elementów 

gotowych; globalnie przyniosą dla organizacji duże korzyści. 



Zaangażowanie do zmian wiąże ze zwiększeniem świadomości pracowników na 

temat produktów oraz procesów, które wykonują. Przekłada się to następnie na 

większą świadomość odnośnie wymagań jakościowych. Długoterminowo te 

wszystkie małe zmiany w procesach przełożą się również na zmniejszenie kosztów 

jakości oraz poprawę satysfakcji klienta. 

Jak wdrożyć Kaizen równie skutecznie jak Toyota? 

Toyota bardzo mocno bazuje na założeniach filozofii, filozofii która stała się składową 

drogi do sukcesu tej marki oraz rozprzestrzenieniu się założeń “Drogi Toyoty” na 

pozostałe firmy produkcyjne, a w dalszej kolejności usługowe. Więc jak zrobiła to 

Toyota, że wyszło jej to tak dobrze? 

 

Kaizen to zmiana na lepsze, aby ją zrealizować należy poznać stan obecny procesu, 

organizacji, poziomu bezpieczeństwa. Kolejny krok to zdefiniowanie tego, czego 

oczekujemy, jak chcemy aby dana sytuacja wyglądała. Etap trzeci to odpowiedzenie 

sobie na pytanie jak dojść z punktu A do B, jakie akcje należy podjąć, jakie zasoby 

przeznaczyć. 

Wydaje się proste? Nic bardziej mylnego. Rzeczywistość bywa okrutna z powodu 

braku zrozumienia filozofii Kaizen. Aby wdrożyć ciągłe doskonalenia z 

sukcesem należy zacząć od dokładnego wytłumaczenia tego podejścia. Kaizen 

można wdrożyć w trzech dużych krokach. 

Trzy etapy skutecznego wdrażania Kaizen 

Pierwszym z nich jest wypracowanie zaangażowania pracowników. Wdrożenie 

Kaizen musi być poprzedzone treningiem zwiększającym świadomość oraz 

przedstawiającym tą Japońską filozofię ciągłego doskonalenia. W kolejnych krokach 

należy nagradzać pracowników realizujących zmiany na lepsze oraz promować 

http://inzynierjakosci.pl/2018/03/koszty-jakosci/
http://inzynierjakosci.pl/2018/03/koszty-jakosci/
https://i1.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/03/toyota_kaizen.jpg


je w organizacji. Jako nagradzanie możemy pokusić się o gratyfikację pieniężną. 

Należy to jednak zrobić z “głową”, aby nie wypracować patologicznego mechanizmu 

zmian nie dających żadnych efektów w zamian bonifikaty. 

Drugi etap to ciągłe szkolenie i edukacja pracowników i kierownictwa. Jest to ważny 

punkt w celu usystematyzowania wiedzy oraz nakierowania na odpowiednie tory 

filozofii ciągłego doskonalenia. Szkolenie najlepiej przeprowadzać na dobrych 

przykładach z firmy oraz opowiadać czym Kaizen nie jest, również na 

przykładach. 

Trzeci etap to monitoring i weryfikacja korzyści płynących z wdrożonego 

systemu. Istotne jest przypisanie odpowiedzialności lub stworzenie odrębnego 

stanowiska, które będzie nadzorować, rozliczać, zatwierdzać i weryfikować zmiany. 

Warto poświęcić czas na przeanalizowanie wartości dodanej po zmianach i 

podtrzymywać trend oraz świadomość. 

Jak zdążyliście zapewne zauważyć nie jest to fizyka jądrowa. Najważniejsze o czym 

chciałbym abyście pamiętali to ciągłe utrzymywanie Kaizen. Nie wystarczy go tylko 

wdrożyć poprzez zaproszenie firmy konsultingowej. Wymierne korzyści są 

długofalowe i mogą być osiągnięte tylko w momencie długoterminowego 

utrzymywania podejścia ciągłego doskonalenia. 

Jeżeli miałbym podsumować ten akapit w trzech punktach to były by one 

następujące: 

1. Zmiana nastawienia poprzez edukację oraz nagradzanie i promowanie zmiany 
nastawienia 

2. Ciągłe doskonalenie procesu Kaizen poprzez pokazywanie pracownikom dobrych i 
złych przykładów 

3. Utrzymywanie oraz monitorowanie systemu ciągłego doskonalenia 

Co to są warsztaty Kaizen / Kaizen Event? 

Mogliście się spotkać lub spotkacie się w swojej karierze z warsztatami Kaizen. 

Warsztaty nazywane w firmach często w formie obcojęzycznej Kaizen Event lub 

Kaizen Blitz, to krótkoterminowe działania w okresie od 2 do 10 dni mające na celu 

usprawnienie danego obszaru lub problemu. Warsztaty Kaizen nie zastępują 

filozofii Kaizen. 

Celem warsztatu jest osiągnięcie zamierzonego rezultatu w danym okresie czasu. 

Zadanie to powierzone jest grupie osób, którą dowodzi wyznaczony do tego zadania 

lider. 



Należy zacząć od zweryfikowania stanu obecnego używając np. VSM lub 

odpowiadając na pytania 5W2H. Dopiero po dogłębnym poznaniu stanu obecnego 

możliwe zdefiniowanie realnego celu. Sukces warsztatów zależy od jasnego 

zdefiniowania celu, czyli efektu zamierzonego. Najlepiej zrobić to za pomocą 

metody SMART lub SMARTER. Ogłoszenie celu oraz zaakceptowanie go przez 

każdego z członków zespołu jest kolejnym ważnym krokiem. Musisz mieć pewność, 

że wszyscy będą ciągnąć linę w tym samym kierunku ;). 

 

Zaleca się delegowanie członków zespołu projektowego w wymiarze 

pełnowymiarowym. Wykonywanie warsztatów równolegle z wykonywaniem swoich 

codziennych obowiązków mija się z celem i przyniesie mizerne rezultaty zarówno na 

jednym jak i drugim polu działania. 

Członkami zespołu powinny być osoby pracujące w danym obszarze lub przy danym 

procesie.Dobrą praktyką jest zaproszenie kogoś z poza danego obszaru, jako 

element świeżego spojrzenia na sytuację. Polecam wyznaczenie jednej osoby w 

zespole, która będzie zarządzać danymi oraz zbierać wszystkie informację. Jest to 

dobra praktyka, aby nic nie umknęło w trakcie warsztatów. Optymalna liczba osób 

powinna być nie mniejsza niż 6  i nie większa niż 12. 

Dobre rezultaty przynosi również dzienne raportowanie wyników do osoby, która 

zainicjowała warsztat Kaizen. Jest to dobry moment na podsumowanie działań z 

danego dnia, przedstawienie planu akcji oraz weryfikacji co już udało się usprawnić. 

Warsztat Kaizen plan tygodniowy 

Przygotowałem dla was typowy pięciodniowy plan warsztatów z 

wszystkimi  fazami od planowania poprzez realizację, a kończąc na weryfikacji. 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/5w2h-przyklad-opis-metody/
http://inzynierjakosci.pl/2018/01/metoda-smart-cele/
https://i1.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/03/warsztaty_kaizen.jpg


Jestem przekonany, że rozjaśni wam on jak powinno się przeprowadzać warsztaty 

Kaizen. 
• Poniedziałek – zebranie zespołu, mapowanie procesu, określenie głównych 

problemów oraz zdefiniowanie celu wg zasad SMART 
• Wtorek – burza mózgów w celu zdefiniowania przyczyn problemów oraz określenie 

rozwiązań. Należy użyć podstawowych narzędzi takich jak diagram 
pokrewieństwa, analiza Pareto, diagram Ishikawa, 5Why etc. 

• Środa – Dyskusja na temat akcji korekcyjnych oraz wybór i wdrożenie akcji, które 
przyniosą najwięcej korzyści. Akcje należy wdrożyć natychmiast, a nie przedstawiać 
plan kierownictwu. 

• Czwartek – Weryfikacja akcji korekcyjnych w odniesieniu do stanu pierwotnego. 
Weryfikacja może polegać na porównaniu czasów operacji, redukcji marnotrawstwa 
MUDA, zwiększania wydajności, poprawy jakości itp. 

• Piątek – Podsumowanie i zakomunikowanie do organizacji wyników warsztatów. 

Warsztaty są ciekawym sposobem usprawniania występujących od dłuższego czasu 

problematycznych procesów, z którymi organizacja nie jest w stanie sobie poradzić w 

standardowym podejściu do rozwiązywania problemów. 

Kaizen w Twojej codziennej pracy 

Nawet jeżeli Twoja organizacja nie pracuje zgodnie z duchem ciągłego doskonalenia 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć usprawniać czynności, procedury, procesy 

które wykonujesz. Jak do tego mądrze podejść? Podobnie jak do warsztatów Kaizen. 

W pierwszej kolejności określ swój zakres pracy oraz to co zajmuje Ci najwięcej 

czasu i gdzie widzisz potencjalne możliwości do rozwoju. Następnie spróbuj 

zastanowić się, co możesz zmienić lub poprawić. Raz na tydzień poświęcaj około 

20% swojego czasu na wprowadzanie usprawnień, nawet kosztem innych 

obowiązków. W ogólnym rozrachunku ułatwi Ci to pracę i zwiększy Twoją 

efektywność. 

Jeżeli nie jesteś w stanie poświecić 20%, poświęć 10%, 5% lub nawet 1%. Zacznij 

od czegoś małego, później przejdź do następnego małego usprawnienia, 

następnego, następnego i następnego. Pamiętaj, kropla Kaizen drąży skałę 

konserwatyzmu. Zacznij od pierwszej, małej kropli. 

Nie masz pomysłu na usprawnienia? Podam Ci przykład. Dzięki dostępnym 

narzędziom biurowym takim jak m.in Excel zautomatyzowałem praktycznie 

większość raportów do poziomu wrzucenia danych do jednego arkusza. Pozostałe 

http://inzynierjakosci.pl/2018/01/metoda-smart-cele/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/diagram-pokrewienstwa/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/diagram-pokrewienstwa/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/diagram-pareto-lorenza-przyklad/
http://inzynierjakosci.pl/2017/12/diagram-ishikawy/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/


informacje, wykresy, tabele aktualizują się same na podstawie bazy danych. Raport 

który kiedyś zajmował mi 3 godziny wykonuję obecnie w 3 minuty. Oczywiście nie od 

razu skróciłem czas z 3 godzin do 3 minut, ale było to efektem ciągłego doskonalenia 

i krok po kroku zmniejszałem czasochłonność tego zadania. 

Twój Kaizen: 

1. Analizuj 

2. Kwestionuj stan obecny 

3. Szukaj rozwiązań 

4. Wdrażaj małe zmiany 

5. Analizuj… 

Kaizen – 10 zasad 

Na sam koniec, aby nieco usystematyzować wiedzę znalazłem 10 zasad Kaizen. 

Możecie znaleźć je w wielu miejscach w sieci, występują w różnych wersjach. 

Zasady przywołane poniżej pochodzą ze strony światowego Instytut Kaizen na swojej 

stornie internetowej kaizen.com. Pozostawiam je w oryginale dodając swoje wolne 

tłumaczenie. 

Zasada 1 Odrzuć obecne, utrwalone rozwiązania. 

Zasada 2 Myśl o tym co można zrobić, a nie o problemach, które utrudnią zmianę. 

Zasada 3 Nie twórz wymówek, zacznij od podważania obecnego stanu rzeczy. 

Zasada 4 Nie dąż do perfekcji, zacznij zmiany natychmiast nawet gdy osiągniesz 

50% zamierzonego celu. 

Zasada 5 Jeżeli zrobiłeś błąd, zgłoś go i popraw. 

Zasada 6 Nie trać pieniędzy na Kaizen, używaj pomysłowości ludzi i swojej. 

Zasada 7 Najlepszą metodą na wyjście z trudnej sytuacji jest użycie umysłu. 

Zasada 8 Używaj metody 5 Why ,aby znaleźć przyczynę problemu. 

Zasada 9 Co dwie głowy to nie jedna, a tuzin głów jest lepszy od dwóch. 

Zasada 10 Kaizen jest nieskończony, doskonal bez końca. 
Kaizen infografika 

Stworzyłem dla was przejrzystą infografikę, która zawiera 10 zasad Kaizen. Jest 

idealna do wydrukowania i trzymania na biurku. Zapraszam do ściągnięcia z 

podstrony INFOGRAFIKI 

http://inzynierjakosci.pl/infografiki/


Podsumowanie 

Filozofia Kaizen małych zmian na lepsze, małych kropelek drążących skałę w 

długoterminowym podejściu pozwoli skruszyć najbardziej konserwatywny 

monolit. Dużą rolę w sukcesie skutecznego systemu ciągłego doskonalenia odgrywa 

zwiększanie świadomości pracowników, nagradzanie dobrych praktyk oraz 

monitorowanie i weryfikowanie zachodzących zmian. Zmian, które są nieuniknione w 

przedsiębiorstwach nastawionych na zysk, bo gdy przestajesz się rozwijać to tak 

jakbyś zaczynał się cofać. Jeżeli organizacja w której pracujesz jednak woli się cofać, 

wprowadzaj Kaizen na swoim stanowisku pracy, co pozwoli pracować Ci efektywniej i 

mądrzej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toyota Kata – 5 pytań ułatwiających 
przekonanie do zmian i rozwoju 

Jakiś czas temu na naszej grupie facebook’ej padło pytanie o tym “jak przekonać 

nieprzekonanych”. Od razu do głowy przyszła mi książka Mike’a Rothera Toyota 

Kata. Przedstawia ona m.in metody Coachingowe, które ułatwiają rozwój i 

zaangażowanie pracowników w zmiany. W  poniższym wpisie chciałbym 

przedstawić jak w praktyczny sposób za pomocą 5 pytań z Toyota Kata 

przekonać nieprzekonanych. 

Toyota Kata opis 

Zacznę od krótkiego opisu. Czym w ogóle jest Kata? Kata jest to rodzaj ćwiczeń w 

sztukach walki, są to standardowe sekwencje ruchu i oddechu w sytuacji ataku lub 

obrony. Kata stanowią fundamenty dla wielu programów nauczania takich jak 

taekwondo czy budo. W Lean Management, Toyota Kata znajduje zastosowanie w 

ciągłym doskonaleniu procesów i rozwoju pracowników – stanowi esencje 

Toyota Production System i Toyota Wey. 



Toyota Kata w Lean Management jest to nauka fundamentalnych umiejętności na 

bazie wypracowania powtarzalnych czynności, które mają prowadzić do ciągłego 

rozwoju organizacji, rozwoju pracowników oraz zapewnieniu jakości. 

Toyota Kata – rozwój pracowników 

Dlaczego rozwój pracowników czy zmiany w organizacji są zazwyczaj tak trudne? 

Rozwój pracowników wiąże się w dużej mierze ze zmianą stanu obecnego, a co za 

tym idzie z wychodzeniem ze strefy komfortu. Niestety stanowi to u wielu osób spore 

wyzwanie. W dużym stopniu ma na to wpływ m.in nasza kultura i mentalność. Bardzo 

powszechnie stosowane jest powiedzenie Voltaire’a “Lepsze jest wrogiem dobrego”, 

czy słynne chyba na każdej linii produkcyjnej czy biurze “jak coś działa, to po co to 

poprawiać?”. 

Z punktu widzenia budowy ludzkiego mózgu również jesteśmy nieco upośledzeni, 

jeżeli mówimy o zmianach. Nasza sieć neuronów umiejscowiona w głowie lubi 

powtarzalne schematy i bezpieczne miejsca, interakcje, zachowania oraz ludzi, 

których znamy. 

Nieumiejętne przedstawienie motywów zmiany lub wymuszenie zmiany na innych 

może spotkać się z oporem i niechęcią. Oczywiście jest możliwe wprowadzanie 

zmian w takiej formie, ale rezultaty nie będą zadowalające. Jeżeli osoba nie rozumie 

sensu ani celu rozwoju, nigdy do końca nie będzie w pełni angażować się w 

zmienione procesy. 

Toyota Kata wychodzi naprzeciw i przedstawia filozofię angażowania 

pracowników we wprowadzanie zmian w organizacji. W większości firm istnieją 

specjalne stanowiska, zatrudniani są specjaliści od ciągłego doskonalenia lub lean’u i 

często wykonują oni sami całą żmudną pracę. Wynikać to może z braku umiejętności 

zaangażowania całej załogi lub kultury organizacji zbudowanej na braku współpracy 

we wdrożeniach zmian. Toyota Kata proponuje zastosowania 5 prostych pytań, które 

w sposób pośredni angażują ludzi do zmian i rozwoju. 

Toyota Kata 5 pytań 

Mike Rother w książce “Toyota Kata”prezentuje 5 prostych pytań, których celem jest 

zaangażowanie pracowników do zmiany. Pytania te pozwalają na nawiązanie dialogu 

i wspólne wypracowanie drogi doskonalenia. 



 

  

Motywacją do zmiany pracownika będzie tylko i wyłącznie zauważona przez niego 

wartość dodana oraz potwierdzenie, że rozwój nie będzie kosztował dużo 

energii. Zastosowanie powyższych pięciu pytań ułatwia nawiązanie dialogu i 

zrozumienie celu rozwoju. 

  

Pierwsze pytanie pozwala na wypowiedzenie oczekiwanego celu, co z punktu 

widzenia psychologii jest sporą wartością dodaną. Następnie w kolejnym pytaniu 

uświadamiany jest stan obecny, w głowie następuje porównanie i w pierwszej 

kolejności szukanie przeszkód przed zmianą. Niestety tak działa nasz centralny 

ośrodek dowodzenia. Zatem zapytaj tą osobę o przeszkody, często są to trafne 

uwagi, o których zapominamy lub nie zdajemy sobie z nich sprawy. 

Z doświadczenia wiem, że większość problemów, przeszkód można rozwiązać, ale 

rozmówcy nie są tego świadomi. Pozycja z której patrzą na organizację, nie pozwala 

im często dostrzec możliwości. Dlatego istotne jest poznanie przeszkód i dyskusja na 

temat pierwszych możliwych kroków, które pozwolą je wyeliminować. 

https://i2.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/02/TOYOTA_KATA_5_pytan_v2.png


Pytanie numer pięć to weryfikacja podjętych działań. Metodą małych kroków, czy jak 

miał w zwyczaju mawiać Leo Benhakker “step-by-step” jesteśmy w stanie osiągnąć 

większość zamierzonych celów czy zmian. 

Dodatkowo zastosowanie powyższych pytań pozwala na łatwiejsze zrozumienie 

sytuacji po obu stronach. Zmiana i rozwój pracownika to podstawa, aby firma mogła 

być konkurencyjna. Niestety nie każdy jest w stanie zrozumieć tą potrzebę, 

szczególnie z pozycji operatora czy pracownika biurowego. 

Toyota Kata 5 pytań w praktyce 

Może zdarzyć się tak, że po zadaniu 5 pytań Toyota Kata będziesz jeszcze dalej od 

celu niż byłaś/eś przed ich zadaniem. Umiejętne poprowadzenie dyskusji może być 

brzemienne w skutkach. 

Zapomnij o sytuacji recytowania 5 pytań przed grupą pracowników. Nie uda Ci się 

również namówić do zmiany lidera obszaru, gdy punkt po punkcie przejdziesz przez 

Toyota Kata Coaching. 

Jeżeli chcesz zrobić to skutecznie postaraj się wpleść 5 pytań Toyota Kata do 

dłuższej rozmowy. Zbuduj najpierw nić porozumienia i podstawowy kontakt, a 

następnie staraj się dyskutować mając na celu uzyskanie odpowiedzi na wyżej 

przedstawione pytania. 

Jako lider zmiany (nie chodzi o pierwszą czy drugą zmianę, tylko usprawnienie  ) 

powinieneś w pierwszej kolejności nawiązać porozumienie na poziomie zrozumienia 

potrzeby usprawnienia. W momencie dyskusji na temat celu zmiany, postaraj się 

przedstawić korzyści płynące ze zmiany z punktu widzenia osoby, która tej zmiany 

się obawia. Jeżeli uda ci się to zrobić, kolejne etapy dyskusji i pytań będą w zasadzie 

formalnością. 

Praktyczne zastosowanie może ułatwić Ci poprzedni wpis na Blogu o Komunikacji 

Inżyniera, gdzie dowiesz się jak zbudować fundamenty komunikacji. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/02/komunikacja-inzyniera/
http://inzynierjakosci.pl/2018/02/komunikacja-inzyniera/


Toyota Kata podsumowanie 

Mam nadzieję, że powyższy wpis ułatwi Wam nieco pracę oraz dialog w celu rozwoju 

organizacji, ludzi i osiągania wspólnie ambitnych celów. Musisz jednak brać pod 

uwagę, że Toyota Kata Coaching to tylko narzędzie, bez fundamentów 

komunikacji będzie bez użyteczne. 

Bardzo gorąco zachęcam Was do zapoznania się z książka Mike’a Rother’a, gdzie 

na 306 stronach znajdziecie bardzo dużo porad i metod bazujących na Toyota 

Production System. Dodatkowo na stronie University of Michigan, gdzie wykłada 

Mike znajdziecie prezentację z zastosowaniem Toyota Kata “Kata Practice Kit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-personal.umich.edu/~mrother/KATA_Files/Kata_Practice_Kit.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inżynier jakości – co robi i jakie umiejętności 
ułatwiają pracę? 

Co robi inżynier jakości jeżeli według Deminga za jakość odpowiada każdy 

pracownik? Między innymi jego zadaniem jest to, aby ciągle przypominać o tej 

maksymie. Dodatkowo wykonuje jeszcze kilka innych pożytecznych dla firmy 

czynności, choć niektórym może się wydawać, że zatrudniony jest aby uprzykrzać 

życie i czepiać się szczegółów. Chcę podzielić się z Wami wiedzą na temat 

obowiązków inżyniera jakości oraz tego jakie umiejętności ułatwiają pracę na tym 

stanowisku. 

Co robi inżynier jakości? 

Inżynier jakości może znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej branży 

przemysłowej lub usługowej w dużych przedsiębiorstwach. Głównym jego zadaniem 

jest zapewnienie jakości produktu lub procesu produkcyjnego, usługowego. 



W firmach o rozbudowanej strukturze inżynier jakości może pracować jako: 

• inżynier jakości dostawców – odpowiedzialny za zarządzanie jakością dostaw 

• inżynier jakości produkcji – pracujący bezpośrednio przy liniach produkcyjnych, 
montażowych firmy 

• inżynier jakości klienta – pierwsza linia obrony przed reklamacjami  

• inżynier systemów jakości – odpowiedzialny za utrzymanie systemu jakości np. 
ISO9001 lub EN9100 

• inżynier jakości designu – pracujący w zespołach konstrukcyjnych 

Każde z wyżej wymienionych stanowisk różni się od siebie i wymaga innych 

umiejętności. Oczywiście istnieją wspólne wymagania jak choćby 

znajomość diagramu ishikawy do rozwiązywania problemów czy rozumienie kosztów 

jakości. 

W zależności do wielkości firmy wymagania i zakres obowiązków na danym 

stanowisku będzie różny. W małych firmach inżynier jakości będzie zajmował się 

szerszym zakresem tematów, być może również zostanie poproszony o prowadzenie 

ciągłego doskonalenia. W dużych organizacjach możecie spodziewać się wąskich 

specjalizacji. Ilość wykonanej pracy będzie zbliżona w obu przypadkach. Pytanie do 

Was czy lubicie bardziej wąskie specjalizacje czy szeroki wachlarz tematów. 

Jakie są główne zadania inżyniera jakości: 

• rozstrzyganie problemów jakościowych u dostawców, w produkcji, u klienta, w fazie 
projektu 

• prewencyjne weryfikowanie stabilności procesu przy użyciu np. histogramu 
• prewencyjne eliminowanie ryzyk w procesie przy użyciu np. FMEA 

• przeprowadzenie audytów wewnętrznych procesu, systemu lub produktu 

• przeprowadzenie audytów dostawców 

• zarządzanie akcjami tymczasowymi w związku z problemami jakościowymi np. 
sortowanie elementów itp. 

• utrzymywanie systemów zarządzania jakością wraz z wymaganą dokumentacją 

• nadzór nad zmianami w systemach zarządzania jakością oraz wdrażanie ich w 
organizacji 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/diagram-ishikawy/
http://inzynierjakosci.pl/2018/03/koszty-jakosci/
http://inzynierjakosci.pl/2018/03/koszty-jakosci/
http://inzynierjakosci.pl/2018/02/histogram/


• asystowanie przy audytach zewnętrznych dotyczących certyfikacji lub re-certyfikacji 
systemu jakości 

• monitorowanie wdrażania akcji korekcyjnych u dostawców lub w produkcji 

• przygotowywanie instrukcji jakościowych dla pracowników 

• wyjaśnianie reklamacji w oparciu o np. raport 8D lub raport A3 
• szkolenia pracowników z wiedzy na temat jakości 

• opracowywanie planów kontroli oraz definiowanie niezgodności 

• dobór urządzeń kontrolnych do weryfikowania produktu 

Lista jest długa, ale w zależności od specjalizacji, niektóre elementy nie będą brane 

pod uwagę. Inżynier systemów jakości nie będzie przeprowadzał audytów u 

dostawców, a inżynier jakości dostawców nie będzie angażowany w audyt 

zewnętrzny dotyczący re-certyfikacji organizacji pod ISO9001. 

Inżynier jakości umiejętności 

 

Umiejętności miękkie 

Praca inżyniera jakości jest związana z bliskim kontaktem z osobami, które nie 

zawsze rozumieją jakościowy punkt widzenia. Dlatego też inżynier jakości musi 

odznaczać się dobrymi umiejętnościami miękkimi. Każda organizacja nastawiona jest 

na zyski, więc jakiekolwiek obniżanie zysku poprzez zatrzymanie partii materiału 

musi być dobrze uargumentowane. Warto nauczyć się retoryki na dobrym poziomie 

lub poznać sprawdzone metody jak np. Toyota Kata i Komunikacja Inżyniera. 

Również bardzo istotnym elementem z umiejętności miękkich jest analityczne 

myślenie oraz duża kreatywność. Najmocniej cechy te przydają się w trakcie analizy 

przyczynowo-skutkowej w przypadku wystąpienia problemu jakościowego w firmie 

http://inzynierjakosci.pl/2017/11/raport-8d-opis-i-przyklady/
http://inzynierjakosci.pl/2018/01/raport-a3-excel-wzor-przyklad/
http://inzynierjakosci.pl/2018/02/toyota-kata/
http://inzynierjakosci.pl/2018/02/komunikacja-inzyniera/
https://i2.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/04/inzynier_jakosci_umiejetnosci.png


lub reklamacji od klienta. Bazując na dostępnych informacja należy skutecznie 

znaleźć przyczynę problemu. Wymaga to dużej kreatywności w rozpatrywaniu 

różnych scenariuszy zdarzeń oraz analitycznego podejścia do dostępnych informacji. 

Praca w zespole to ciągle ważny element, w którym niestety zauważalne są braki 

wśród świeżych inżynierów jakości. Większość problemów możesz rozwiązać 

sama/sam, ale dużo skuteczniej robi się to w zespole. Warto zrozumieć dynamikę 

grupy, zależności w niej występujące i współpracować wspólnie nad rozwiązaniem 

danej sytuacji. Jeżeli masz problem z pracą w grupie, spróbuj to usprawnić. Jeżeli 

jednak Twój charakter na to nie pozwala, spróbuj wybrać stanowiska wymagające 

mniejszej ilości pracy w zespole np. inżynier jakości dostawców. Istnieją organizacje, 

gdzie inżynier jakości dostawców pracuje tylko i wyłącznie z dostawcami w 

pojedynkę. 

Jako ostatni punkt umiejętności miękkich chciałbym wskazać umiejętność 

przeprowadzania audytów. Dlaczego uważam to za umiejętność miękką? Bazując na 

moim audytorskim doświadczeniu zauważyłem, że odpowiedni sposób interakcji  z 

drugim człowiekiem oraz umiejętne zadawanie pytań to 90% sukcesu każdego 

przeprowadzonego przeze mnie audytu. Warto nauczyć się dobrze zadawać pytania i 

przeprowadzać audyty. Pracując jako inżynier jakości, jeżeli jeszcze tego nie robisz, 

na pewno prędzej czy później zostaniesz wyznaczona/y do przeprowadzenia audytu. 

Umiejętności twarde 

Dlaczego zacząłem od umiejętności miękkich? Ponieważ są dużo trudniejsze do 

nauczenia, a stają się coraz bardziej istotne z punktu widzenia rewolucji 

przemysłowej 4.0. W większości aspektów twardych prędzej czy później zastąpią nas 

maszyny. Co więcej industrializacja naszego życia prywatnego osłabia nasze 

zdolności miękkie. Coraz mniej czasu spędzamy z “prawdziwymi” ludźmi, gdzie 

moglibyśmy się uczyć negocjacji, komunikacji werbalnej czy poznawać dynamikę 

zespołu. Warto rozwijać umiejętności miękkie, wkrótce mogą one być naszym 

jedynym argumentem w konkurowaniu o pracę z maszynami ;-). 

Nie mniej jednak ciągle to ludzie przeprowadzają analizy przyczynowo-skutkowe czy 

mapują procesy w organizacji, więc warto wspomnieć o umiejętnościach twardych. 

Co jest najważniejsze? Przede wszystkim znajomość podstawowych narzędzi 

jakościowych, metod rozwiązywania problemów, znajomość stosowanych w danej 



branży raportów np. 8D, A3; znajomość systemów zarządzania jakością np. 

ISO9001, EN9100, znajomość specyficznych wymogów klienta np. Ford’a, BWM itp. 

Nie oznacza to jednak, że musisz recytować normę ISO9001 z głowy, czy znać 

wymagania IAFT 16949 na pamięć. Warto wiedzieć co to jest i co możemy znaleźć w 

tych dokumentach. 

Pracę na stanowisku inżynier jakości ułatwi Ci też znajomość statystyki oraz dobra 

znajomość Excela. Musisz nastawić się w przypadku stanowiska inżyniera jakości 

produkcji lub dostawców na obrabianie dużej ilości danych, wyników kontroli 

pomiarowej, kontroli wizualnej, wyników z arkuszy kontrolnych itp. 

Warto wspomnieć o wiedzy typowo technicznej w zależności od firmy do której 

aspirujesz. Jeżeli widzisz się na stanowisku inżyniera jakości w hucie warto znać 

procesy produkcyjne oraz posiadać wiedzę na temat przetapiania i odlewania stali. 

Analogicznie sprawa dotyczy z każdej z branż, szczególnie jeżeli wkrótce czeka Cię 

rozmowa kwalifikacyjna, mogą paść pytania techniczne odnośnie procesów lub 

produktów. 

Nie chcę się rozpisywać na temat umiejętności twardych, w zasadzie wszystko co 

niezbędne w pracy inżyniera jakości znajdziecie na tym blogu: Spis treści ;-). 

Podsumowanie 

Praca inżyniera jakości należy do bardzo ciekawych i pozbawionych rutyny. Częsta 

interakcja z innymi pracownikami, klientem lub dostawcami wymaga wysoce 

rozwiniętych umiejętności miękkich komunikacji czy budowania relacji. Techniczne 

aspekty wiedzy powinny być skorelowane z przemysłem w którym pracujesz, a 

znajomość uniwersalnych metod i narzędzi jakościowych zdecydowanie ułatwia 

pracę. Zachęcam do ścieżki kariery inżyniera jakości, ktoś przecież musi dbać o tą 

jakość ;-). 

 

 

http://inzynierjakosci.pl/spis-tresci/


 

Plan kontroli (Control Plan) – wzór doskonałej 
weryfikacji jakości 

Każdy właściciel firmy marzy o ciągłym obniżaniu kosztów. Kolejne projekty 

usprawniające pozwalają oszczędzić kilka minut lub nawet czasem kilkanaście. Czas 

to pieniądz, więc jesteśmy na plusie. Pełen sukces. Niestety gdzieś na szarym końcu 

obniżenia kosztów znajduje się zagadnienie wyrobu niezgodnego. Kierujący 

fabryką często nie dostrzegają wartości materiałów niezgodnych lub samego 

czasu spędzonego nad rozwiązywaniem problemów, czy rozpatrywaniu 

reklamacji. Wystarczyło by zastosować odpowiedni plan kontroli, wyłapać produkty 

niezgodne i wyeliminować przyczyny wad, problemów raz na zawsze. Zapraszam do 

wpisu o tym jak zrobić dobry plan kontroli. 



Plan kontroli (Control Plan) – co to jest? 

Na wstępie szybkie wyjaśnienie nazwy w nawiasach. Będę używał podwójnej nazwy 

w nagłówkach: polskiej i angielskiej. Powód jest dość prozaiczny. W nomenklaturze 

przemysłowej przyjęło się używać angielskiej nazwy, nawet rozmawiając po polsku 

:). Rozpoczynając pracę w działach jakości, szczególnie w automotive możesz 

słyszeć rzucane od czasu do czasu hasło “Control Plan”, a chodzi właśnie o 

plan kontroli wyrobu lub procesu. 

Co to jest tak właściwie ten plan kontroli? 

Plan kontroli pozwala na bieżące monitorowanie procesu produkcji, przez co 

powstaje mniej produktów niezgodnych, co obniża koszty produkcji części (pozwala 

zaoszczędzić na coraz droższych materiałach). Taka kontrola pozwala 

monitorować czy wszelkie ulepszenia zastosowane po poprzednich akcjach 

korekcyjnych są nadal stosowane, czy produkcja nie zmierza do powielenia 

starych nawyków prowadzących do wyrobu niezgodnego. 

Z punktu widzenia technicznego jest to dokument, który zawiera odpowiednie 

informacje na temat kontrolowanych charakterystyk w procesie lub produkcie. 

Zawiera on również informację na temat ilości i rozlokowania bramek jakościowych w 

procesie produkcyjnym: kontroli wejściowej produktu, kontroli międzyoperacyjnych 

czy kontroli końcowej. Plan kontroli jest jednym z elementów PPAP. 

Plan kontroli powinien również zawierać instrukcje dotyczące działań podjętych w 

przypadku wykrycia niezgodności. W niektórych przypadkach plan kontroli (control 

plan) jest używany w połączeniu z arkuszem kontrolnym lub listą kontrolną, gdzie 

notuje się odchylenia od normy. Należy pamiętać jednak, że plan kontroli nie 

zastępuje instrukcji stanowiskowej operatora! 

Plan kontroli (Control Plan) – skąd brać dane do planu? 

Na początek zacznę jednak od czegoś innego i bardzo istotnego. Niezależnie skąd 

czerpiesz dane do planu kontroli, zapamiętaj, że stworzenie go to nie jest zadanie dla 

jednej osoby.Jeżeli w nauczono Cię, że plan kontroli robi inżynier jakości 

danego obszaru przy biurku, to szybko zmień nastawienie. Plan kontroli 

powinien być stworzony przez grupę, przez zespół osób zaangażowanych w proces. 

Od operatora, poprzez technologa, konstruktora, jakościowca a kończąc na 

kierowniku obszaru. Dobry plan kontroli stworzy tylko dobrze dobrany i zróżnicowany 

zespół. 

Dane do planu kontroli możesz budować właśnie na doświadczeniu i wiedzy osób 

zaangażowanych w ten proces. Jednak budowanie planu kontroli tylko na 
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doświadczeniu innych może być zgubne. Wiedza i doświadczenie danej osoby to 

zawsze fakty subiektywne. Dołóż do planu szczyptę liczb z istniejących już narzędzi 

jakościowych czy dokumentów. 

Pierwszą i najważniejszą skarbnicą wiedzy dla stworzenia dobrego planu kontroli 

powinno być FMEA ze szczególnym uwzględnieniem reklamacji od klienta. 

Wszystkie umknięcia, które dotknęły bezpośrednio klienta, muszą być ujęte w 

dokumencie, a wadliwe charakterystyki w odpowiedni sposób sprawdzane i 

zatrzymywane wewnątrz organizacji. 

Niestety nie w każdej organizacji w dobry sposób tworzy się i prowadzi FMEA. W 

związku z tym dokument ten może być niewystarczający do utworzenia skutecznego 

planu kontroli. 

W projektowaniu planu kontroli warto uwzględnić również informację z: 

• DFMEA 

• Benchmarkingu z innych procesów lub produktów 

• Matrycy charakterystyk specjalnych / krytycznych 

• Przeglądu konstrukcji produktu 

• Diagramu przepływu procesu 

• Informacji od klientów 

Zbierając te wszystkie elementy, stworzysz idealny plan kontroli. Pamiętaj jednak, że 

planu kontroli nie tworzy się raz na zawsze. Pamiętaj, że musisz go od czasu do 

czasu przeglądać i uwzględniać nowe fakty takie jak: otrzymanie nowej reklamacji od 

klienta, czy wystąpienie problemu na podobnym produkcie, który nie był 

weryfikowany, a może wystąpić również na obecnym produkcie. 

Szablon planu kontroli powinien być okresowo aktualizowany, nie tylko raz 

stworzony i powielany przez kilka lat. 



Plan kontroli (Control Plan) – dlaczego są 3 poziomy? 

Przed ukończeniem opracowywania planu kontroli zespół musi ustalić właściwy 

poziom odpowiedni dla kontrolowanego procesu. Istnieją trzy oznaczenia poziomu 

planu kontroli w zależności od tego, w jakim punkcie znajduje się produkt w procesie 

wprowadzania nowego produktu. Są one następujące: 

 

1. Prototyp – plan kontroli powinien zawierać opisy mierzonych wymiarów oraz testy 

materiałów i wydajności, które należy wykonać podczas fazy prototypu. 

 

2. Pre-produkcja – plan kontroli powinien zawierać opisy mierzonych wymiarów oraz 

testów materiałowych i wydajnościowych, które należy przeprowadzić po prototypie, 

ale przed wprowadzeniem produktu do seryjnej produkcji. 

 

3. Produkcja – plan kontroli powinien zawierać listę produktów i charakterystyk 

specjalnych, metodę kontroli procesu, metodę pomiaru i testów, które będą 

wykonywane podczas regularnej produkcji. 

Plan kontroli (Control Plan) – Co powinien zawierać? 

Co taki plan kontroli powinien zawierać? Odpowiedź jest prosta: to, co najważniejsze 

do przeprowadzenia skutecznej kontroli. Pamiętaj, że plan kontroli ma służyć do 

poprawy jakości produktu lub procesu, ma być narzędziem w twoich 

rękach. Narzędziem, które pomoże wykuć lepszą jakość w organizacji. Zaraz 

podpowiem Ci, co powinno się moim zdaniem znajdować w dobrym planie kontroli. 

Nie mniej jednak kwestionuj status quo i zastanów czy jest to wystarczające w twojej 

organizacji. 

Tabela informacyjna 

W pierwszej kolejności musisz zapewnić unikalność dokumentu, jakim jest plan 

kontroli (control plan). Każdy dokument powinien posiadać swój unikatowy numer, do 

identyfikacji. Z mojego doświadczenia, warto dodać również rewizję dokumentu. W 

przypadku zmian w planie kontroli podnosimy rewizję i deklarujemy używanie 

uaktualnionej wersji. 

Kolejne ważne aspekty, które powinny znaleźć się na planie kontroli to poziom planu, 

numer produktu, nazwa oddziału, fabryki, kod dostawcy nadany przez klienta, osoba 

odpowiedzialna za plan kontroli wraz z kontaktem (numer telefonu, e-mail). 



Plan kontroli (control plan) powinien zawierać również kilka dat. Pierwszą z nich jest 

data zatwierdzenia planu kontroli oraz datę zwolnienia do produkcji obecnej rewizji. 

Jeżeli jest to wymagane przez klienta, warto dodać datę zatwierdzenia przez 

komórkę jakości klienta i komórkę inżynieryjną, konstrukcyjną klienta. 

Kolejne istotne elementy, które powinny znaleźć się w planie kontroli to numer 

procesu lub części. Informacje te powinny być w powiązaniu z opisem operacji i 

użytą maszyną, narzędziem w danym procesie produkcyjnym. 

Sekcja weryfikacji charakterystyk 

Każda z charakterystyk weryfikowanych poprzez plan kontroli musi zawierać numer 

(1, 2, 3 … itd.). Pozwoli to szybszą komunikację oraz identyfikowalność. Kolejne 

elementy to nazwa produktu, procesu oraz czy dana charakterystyka jest 

charakterystyką specjalną. 

Przechodzimy teraz to obszaru weryfikacji charakterystyk. Jeżeli chcemy coś 

zweryfikować, to musimy posiadać wartość. W sekcji tej umieszczamy podstawowe 

informacje na temat charakterystyki takie jak wymiar, tolerancję, jakim narzędziem, 

metodą mierzyć charakterystykę. W planie kontroli wymaga umieszczenia również 

informacji na temat wielkości próbki mierzalnej oraz frekwencji. 

Dla danej charakterystyki należy również umieścić informację o 3 metodach 

postępowania: prewencyjnej, reakcyjnej oraz metodzie kontroli. W polach tych 

najczęściej umieszcza się odnośniki to specyfikacji. Prewencyjnymi metodami 

nadzorowania może być procedura SPC, reakcyjnymi procedura postępowania z 

wyrobem niezgodnym a metodą kontroli jest typ kontroli (sampling, kontrola wizualna, 

certyfikacja itp.) 
Obraz oddaje więcej niż tysiąc słów. Opis może wydawać się skomplikowany, więc 

przygotowałem przykład według powyższego wzoru. 
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Plan kontroli (Control Plan) – wzór i przykład 

Poniżej znajdziecie wypełniony wzór. 

 

Plan kontroli (Control Plan) – darmowy formularz Excel 

Przygotowałem również dla Was arkusz w formie Excel. Do pobrania ze 

strony Darmowe Narzędzia 

Podsumowanie 

Plan kontroli użyty w odpowiedni sposób to nie tylko dobra odpowiedź dla klienta 

czy coś, czym możemy pochwalić się na audycie. Dokument ten ma służyć 

organizacji w zapewnieniu jakości produktu i procesu. Ma być narzędziem w 

Twoich rękach, ciągle aktualizowanym i modyfikowanych według potrzeb. Umiejętne 

posługiwanie się tym narzędziem pozwoli Ci obronić się przed niepotrzebnymi 

wpadkami po stronie klienta. 

 

 

 

 

 

http://inzynierjakosci.pl/darmowe-narzedzia-jakosciowe-2/
https://i2.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/12/plan_kontroli.png


 

 

 

 

 

 

 

 


