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Wstęp 

Pierwszy miesiąc roku już za nami. Jestem ciekaw jak Wasze postanowienia 

noworoczne? Jeżeli nic z nich nie wyszło, to dobrze trafiliście. Przeczytaj tekst o 

kreowaniu własnej rzeczywistości i wyciągnijcie wnioski. Dodatkowo w tym 

magazynie przeczytasz o metodzie 6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono, 

poznasz matrycę kompetencji oraz dowiesz się  jak jakich błędów nie popełniać przy 

wdrażaniu statystycznego sterowania procesem.  

 

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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Metoda sześciu kapeluszy myślowych – spójrz 
inaczej na problem 

Dlaczego inni widzą problemy lub zdarzenia w inny sposób niż Ja? Każdego dnia 

zmagasz się z wyzwaniami, z którymi radzisz sobie lepiej lub gorzej. Twoja praca 

związana z zarządzaniem jakością, produkcją czy ciągłym doskonaleniem to również 

pasmo wyzwań do pokonania. Dlaczego czasami podejmujemy złe decyzję i nie 

dostrzegasz faktów, oczywistych dla innych? Brakuje Ci szerokiej 

perspektywy. Pomogę Ci ją zmienić. Poznaj metodę sześciu kapeluszy 

myślowych. 

Metoda sześciu kapeluszy myślowych – co to jest? 

Jak istoty ludzkie jesteśmy ułomni. Nie bójmy się tego przyznać. Podejmujemy 

irracjonalne decyzje, podejmujemy decyzję pod wpływem emocji. Dodatkowo nasz 



charakter, doświadczenie i ukształtowanie przez środowisko wpływa na nasze 

postępowanie z wyzwaniami. 

Nie możemy z tym walczyć ani się z tym przejmować. Tak wygląda rzeczywistość i tak 

jesteśmy skonstruowani. Nie mniej jednak możemy nałożyć sobie filtr, wspomóc się 

narzędziem, które pozwoli nam lepiej analizować problemy. 

Takie narzędzie wymyślił Edward de Bono, a jest nim metoda sześciu kapeluszy 

myślowych. 

Edward de Bono jest maltańskim psychologiem i lekarzem. Ten wybitny Doktor i 

wykładowca m.in. Uniwersytetu Harvardzkiego opracował metodę pozwalającą 

spojrzeć na problem z każdej perspektywy. 

W trakcie badań, Doktor de Bono potwierdził, że większość społeczeństwa potrafi 

analizować problem, sytuację, wyzwanie jedynie z 3 możliwych sposobów. Sposób 

podchodzenia do problemu wynikał z charakteru badanej osoby, wykształcenia, czy 

środowiska, z którego się wywodziła. 

Doktor de Bono stworzył więc prosty model 6 sposobów patrzenia na problem, są to 

wszystkie modele oceny sytuacji. Środowisko naukowe szybko przyjęło ten tok 

myślenia i metodę sześciu kapeluszy myślowych. 

Dlaczego, akurat sześć kapeluszy myślowych? Edward de Bono udowodnił, że każdy 

problem można maksymalnie opisać na 6 sposobów. Gdy pojawia się wyzwanie, to za 

każdym razem wkładasz inny kapelusz gdy próbujesz go opisać. Każdy z kapeluszy 

ma inny kolor, ale o tym później… 

Wróćmy do samej metody, która dość szybko znalazła zastosowanie w psychologii, 

później coachingu i powoli przebija się do przemysłu. Przemysłu, w którym coraz 

większe znaczenie mają umiejętności miękkie i inteligencja emocjonalna. 

Na 99% ty również patrzysz na daną sytuację co najwyżej z 3-4 możliwych sposobów. 

Czas to zmienić i poznać metodę sześciu kapeluszy myślowych. 



Metoda sześciu kapeluszy myślowych – jakie to kapelusze? 

Jak się domyślasz kapeluszy jest sześć. Każdy z nich ma inny kolor, który oznacza 

sposób myślenia. Pięć z nich definiuje rodzaj postępowania, szósty nimi zarządzania. 

Poniżej znajdziesz opis każdego z kapeluszy. 

Kapelusz Biały – informacja 

Biały kapelusz to podejście do problemu w sposób czysto informacyjny. Analizujemy 

w sposób logiczny, co się wydarzyło i jakie mamy dostępne informacje, fakty. Nie 

podejmujemy działań, nie oceniamy sytuacji. Analizujemy temat. Warto rozpisać 

problem według 5W2H. 

Kapelusz Czerwony – uczucia 

Przeciwieństwo białego kapelusza, czyli emocje. Oceń daną sytuację intuicyjnie. 

Pomyśl, co czujesz i jakie masz przeczucia. Zastanów się, jak inni mogą się czuć w 

obecnej sytuacji i opisz ten problem przez pryzmat przeczucia. 

Kapelusz Czarny – pesymizm 

Mając na głowie czarny kapelusz myśl jak pesymista. Popatrz na wyzwanie lub 

problem negatywnie. Oceń, co poszło nie tak i dlaczego poszło nie tak, biorąc pod 

uwagę najczarniejsze scenariusze. Zastanów się również, jakie mogą być negatywne 

konsekwencje podjętych działań. Temat będzie prosty dla urodzonych pesymistów, 

nieco trudniej poradzą sobie z nim optymiści. 

Kapelusz Żółty – optymizm 

Kapelusz żółty oznacza wyciągnięcie jak największej ilości pozytywów z danej sytuacji. 

Popatrz również optymistycznie, na możliwe rozwiązania. Postaraj się znaleźć 

pozytyw w każdej decyzji, którą możesz podjąć. 

Kapelusz Zielony – kreatywność 

Spójrz na problem w sposób niekonwencjonalny. Postaraj się wyzwolić swoją 

kreatywność i oceń przyczynę problemu w sposób nieszablonowy. Postaraj się 

również zaproponować kreatywne rozwiązania. Oceń daną sytuację w sposób 

nierutynowy. 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/5w2h-przyklad-opis-metody/


Kapelusz Niebieski – zarządzanie 

Ostatni z kapeluszy spina pozostałe pięć. Przy ocenie problemu, włóż kapelusz 

niebieski, aby zweryfikować czy problem oceniono z każdego punktu widzenia. 

Zarządzasz w ten sposób procesem myślowym. 

Metoda sześciu kapeluszy myślowych – przykład 

Czas na 3 przykłady z użyciem metody. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi i 

wyciągnięciu wniosków. Jak już to przemyślisz, to zastanów się jak inaczej mogła by 

wyglądać problematyczna sytuacja w twojej pracy, przy zastosowaniu wszystkich 

“kapeluszy”. 

Kapelusz Przykład 

Niebieski 

“Przegląd tematu zajmie 30 minut.” 

“Problem zostanie zweryfikowany przez każdy model metody 

sześciu kapeluszy myślowych.” 

Biały 

“Siedem sztuk niezgodnych ze względu na przekroczony wymiar 

otworu o 0,2mm.” 

“Ilość wyrobów niezgodnych wzrosła z 2% do 3%.” 

“Dzisiaj na drugiej zmianie pracuje 1 kontroler z 3.” 

Zielony 

“Czy nie mamy problemu z systemem pomiarowym?” 

“Czy wzrost % niegodności dotyczy tylko jednego produktu? Czy 

problem na pewno dotyczy naszych procesów, a nie np. 

dostawcy?” 

“Czy możemy przenieść samą kontrolę materiału na kolejny dzień 

ze względu na absencję?” 

Żółty 

“Czy wymiar otworu powyżej 0,2mm to na pewno problem? Może 

jest zachowana funkcjonalność?” 

“Czy możemy naprawić te produkty?” 

“Czy jednorazowo kontroler poradzi sobie z inspekcją?” 



Czerwony 

“Nie czuję aby to był duży problem.” 

“Wzrost % niezgodności budzi we mnie obawy.” 

“Obawiam się o przyszłość działu kontroli jakości.” 

Czarny 

“To na pewno wina operatora. Pewnie wszystkie sztuki są złe.” 

“Lepiej już nie będzie z jakością, odkąd zwiększyliśmy produkcję.” 

“Na pewno symulują chorobowe, jeden kontroler nie przerobi tyle 

inspekcji.” 

Infografika – Metoda sześciu kapeluszy myślowych 

Przygotowałem również infografikę, do pobrania i wydrukowania. Więcej infografik na 

stronie: INFOGRAFIKI 
 

Podsumowanie 

Metoda sześciu kapeluszy myślowych pokazuje, że świat nie jest czarno-biały. 

Problem zweryfikowany z różnych perspektyw jest łatwiejszy do rozwiązania. Metoda 

sprawdzi się równie dobrze w prowadzeniu dyskusji. Jeżeli dobrze ją poznasz, szybko 

zorientujesz się, kto nosi jaki kapelusz myślowy i czy oceniono temat z każdej 

perspektywy. W ten sposób będzie Ci łatwiej zrozumieć sytuację oraz podjąć 

odpowiednie kroki lub poczekać z wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków. 

Zachęcam do korzystania z tego modelu. Pomaga ;-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inzynierjakosci.pl/infografiki/


 

 

Statystyczne sterowanie procesem: 5 
kosztownych pomyłek 

Świadome organizacje oszczędzają pieniądze poprzez przejście na prewencyjne 

zarządzanie jakością i obniżenie kosztów jakości. Niestety równie dużo pieniędzy 

marnuje się przy nieodpowiednim wdrożeniu i utrzymywaniu SPC. Powiem Ci jakie to 

pomyłki. Lepiej ich unikać i mieć oszczędne statystyczne sterowanie procesem. 

 

SPC jako pierwsza metoda zarządzania jakością w procesie 

Jeżeli do tej pory w procesie nie było żadnego zarządzania jakością, to wdrażanie SPC 

jest pomysłem karkołomnym. W pierwszej kolejności musisz mieć informacje o jakości 

procesu, o jego powtarzalności i ilościach występujących niezgodności. 



W firmach o niskiej świadomości jakości należy przejść od procesu reaktywnego 

zarządzania jakością, czyli utworzeniu bramek kontroli jakości i zbieraniu informacji o 

jakości produktu. 

Jeżeli okażę się, że proces jest pod względem jakościowy przewidywalny, można 

przejść na kolejny etap, czyli prewencyjne zarządzanie jakością i zastosowanie SPC. 

Jeżeli proces okażę się zmorą jakościową, należy podjąć kroki w znalezieniu przyczyn 

problemów za pomocą burzy mózgów, diagramu ishikawy czy 5 why i podjąć 

działania korygujące w celu wyeliminowania problemów. 

Dopiero proces ustabilizowany jakościowo można zacząć monitorować za pomocą 

SPC. Pozwoli to na uniknąć rozregulowania procesu oraz podejmowania działań przed 

pojawieniem się problemów jakościowych. 

Wdrożenie SPC bez przeprowadzenia uprzednio MSA R&R 

Wdrażanie procesu SPC bez uprzedniego zweryfikowania systemu pomiarowego za 

pomocą MSA R&R to często spotykanie zjawisko. Niestety również najbardziej 

kosztowne. 

Wprowadzanie SPC, bez MSA R&R mija się z celem. Dlaczego? Co Ci po świetnym 

systemie prewencyjnego zarządzania jakością, jeżeli twój system kontroli i system 

pomiarowy pokazuje bzdury? W sumie chyba nic. 

MSA R&R to metoda do zweryfikowania czy metoda pomiarowa oraz zdolności kontroli 

inspektorów są wystarczające, aby zapewnić powtarzalność i odtwarzalność. Gdy 

wyniki weryfikacji są w porządku, możemy spróbować wdrażać statystyczne 

sterowanie procesem. Jak zrobić MSA R&R? Dowiesz się w tym artykule: MSA R&R 

jak szybko i dobrze zrobić? 

Poleganie tylko na świętych wskaźnikach SPC – Cp i Cpk 

Kolejnym błędem, który sporo kosztuje firmy to poleganie w SPC tylko na wskaźnikach 

Cp i Cpk. Dzieje się tak, gdy świadomość o prewencyjnym zarządzaniu jakością jest 

niska, a klient wymaga prowadzenia tego typu metody zarządzania jakością. 

http://inzynierjakosci.pl/2017/11/diagram-pokrewienstwa/
https://www.jakosc.biz/diagram-ishikawy/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/
http://inzynierjakosci.pl/2017/12/msa/
http://inzynierjakosci.pl/2017/12/msa/


Statystyczne sterowanie procesem sprowadza się wówczas do obliczania wskaźników 

Cp i Cpk. Po kilku latach nikt do końca nie wie, co te wskaźniki znaczą, niewiele osób 

wie co to prewencyjne zarządzanie jakością i użycie choćby Histogramu do analizy. 

Najważniejsze, to aby Cp było równie Cpk i najlepiej większe od 1,33 albo może 

1,67… w zasadzie nikt nie pamięta. Jak nie daj boże, wynik nie wychodzi, to może by 

go trochę podciągnąć, aby klient się nie denerwował. 

Takie prewencyjne zarządzanie jakością to strata czasu i zasobów na liczenie 

niezrozumiałych wskaźników w celu zadowolenia klienta. Przynosi to więcej strat, 

obniża morale zespołu oraz prędzej czy później doprowadzi do katastrofy jakościowej. 

Brak wiedzy w organizacji o SPC oraz zakomunikowania 
wdrożenia SPC 

Wyznaczmy jedną osobę do SPC, wyślijmy ją na szkolenie, niech wróci i robi… I po 

miesiącu już nie robi. Dlaczego? Bo cała organizacja nie wie, po co jest to SPC, co to 

w ogóle jest SPC i dlaczego mamy to robić. Statystyczne sterowanie procesem 

powinno być zakomunikowane w całej organizacji. Kluczowe osoby biorące udział w 

procesie muszą być przeszkolone. Świadomość wartości dodanej przy stosowaniu 

SPC jest konieczna, aby osiągnąć sukces w prewencyjnych zarządzaniu jakością. 

Inspektor jakości musi rozumieć, po co zbiera dane i robi pomiary, inżynier jakości 

musi być świadom, dlaczego codziennie wykonuje raporty SPC, a kierownictwo musi 

znać potrzebę utrzymywania i przeglądania SPC. 

Firma powinna mieć też jasno określone procesy i momenty reagowania po 

przeglądzie statystycznego sterowania procesem. Chodzi o umiejętne odczytywanie 

wykresów i wskaźników stabilności przed pojawieniem się problemów jakościowych. 

Statystyczne sterowanie procesem ma być zrozumiane przez organizacje, a 

świadomość prewencyjnego zarządzania jakością, ma się zwiększać z każdym 

miesiącem. 

Marnowanie zasobów do wykonywania raportów SPC 

Kolejny aspekt to brak wsparcia w firmie przy tworzeniu raportów z SPC. Niestety 

często inżynier jakości poświęca pół dnia, aby przygotować raport z wszystkimi 

diagramami oraz wskaźnikami, tylko po to, aby dowiedzieć się, że wszystko jest ok. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/02/histogram/


Jest to dobra informacja i zasługa statystycznego sterowania procesem oraz ciągłej 

pracy inżyniera. Niestety po dłuższym okresie “zgodności” taka praca okaże się 

żmudną i nudzącą. Dodatkowo marnujemy zasoby zdolnej osoby, to powtarzalnej 

czynności tworzenia wykresów i liczenia wskaźników Cp i Cpk. 

Organizacja powinna wspierać i doskonalić narzędzia do przygotowywania raportów, 

tak aby zajmowały one maksymalnie 10-20 minut. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to 

17 stycznia startuje z kursem o automatyzacji raportów SPC w Excelu. Szkolenie 

obejmuje również automatyczne zbieranie danych oraz automatyczne wysyłanie 

raportów. Link do szkolenia znajdziesz tutaj:  

SPC – PRZEWIDUJ PRZYSZŁOŚĆ JAKOŚCI. TEORIA I 

AUTOMATYZACJA W EXCELU. 

 

Oczywiście możecie również skorzystać z gotowego systemu dostępnego na rynku. 

Cena oprogramowania do SPC klaruje się w okolicy kilkunastu tysięcy złotych. 

Podsumowanie 

Statystyczne sterowania procesem można wdrożyć i utrzymać w odpowiedni sposób. 

Korzyści są niezliczone i przekładają się bezpośrednio na poprawę jakości, ale również 

na oszczędności w firmie. Warto unikać błędy, które wyżej opisałem.  

http://inzynierjakosci.pl/kurs-3-spc/
http://inzynierjakosci.pl/kurs-3-spc/
http://inzynierjakosci.pl/kurs-3-spc/


 

 

 

Dlaczego inżynier musi być Kreatorem, aby nie 
stać się Kreaturą? 

 

Gdzie się Pan/Pani widzi za 5 lat? Pozornie denerwujące i nic nie znaczące pytanie z 

rozmowy kwalifikacyjnej, powie więcej o człowieku niż Wam się wydaje. Żyjemy w 

trudnym świecie, otoczeni przez wiele “instytucji” walczących o naszą uwagę. Bardzo 

łatwo się w tym zagubić i obudzić po 5 latach w miejscu, w którym nie chcemy być, z 

życiem, które nam nie odpowiada i co najgorsze z długami finansowymi lub 

emocjonalnymi… Dlatego każdy inżynier i nie tylko inżynier musi być kreatorem swojej 

rzeczywistości, a nie kreaturą wykreowaną przez innych. Zapraszam do wpisu. 



Czy nie stajesz się powoli Kreaturą? 

Na jakim etapie życia jesteś? Czy podoba Ci się to wszystko co wokół Ciebie się 

dzieje? Jeżeli tak, to zapewne chcesz i dążysz do takiego stanu. Jeżeli nie, to z 

pewnością gdzieś po drodze pogubiły Ci się priorytety i zamiast spełniać swoje cele, 

spełniasz cele innych. 

Ale jak to? Przecież nikt mi nie nie narzuca swojej woli i robię co chcę. Pozornie tak… 

Jesteśmy non-stop bombardowani setkami informacji, a o naszą uwagę walczą 

przeróżne instytucje, chcące osiągnąć własne cele. Nieświadomie zaczynamy żyć 

według schematu narzuconego przez media, korporacje, pracę, szkołę czy rodzinę. 

Powoduje to często opłakane skutki. 

Co sprawia, że stajesz się Kreaturą? 

Zbyt duże zaangażowanie się w pracę i dołączenie do wyścigu, przekształca się w 

pracoholizm. Brak odpowiedniego odreagowania i posiadania równowagi w życiu 

nakręca spiralę nałogów. Po kilku miesiącach okazuje się, że walczymy codziennie o 

targety, a wieczorem smutni, przepracowani sięgamy po kolejną butelkę wina. 

Długoterminowo, może to doprowadzić do śmierci Karoshi. 

Kolejną cegiełkę dokładają, żądne naszych pieniędzy korporacje. Nieświadome 

odbieranie bodźców z mediów i reklam, nakręca niezdrowy konsumpcjonizm i chęć 

posiadania kolejnych, tak naprawdę niepotrzebnych rzeczy. Życie od wyprzedaży do 

wyprzedaży, czy wyścig ze znajomymi, kto posiada lepszy samochód, dom, wakacje, 

sprawia że wiele osób popada w długi finansowe. 

Jeszcze inni potrafią całe życie, przeżyć pod presją oczekiwań rodziców. Musisz 

zostać prawnikiem, bo każdy w tym domu jest prawnikiem… Jeżeli nie jest to w zgodzie 

z oczekiwaniami danego człowieka i jego mentalnymi predyspozycjami to prędzej czy 

później skończy on na kozetce u psychologa albo w całodobowym… 

Przykłady mogę mnożyć w nieskończoność… od presji społecznych na temat 

wyglądu i osiągania sukcesu, poprzez manipulację reklam, aby np. koniecznie 

jeść na śniadanie Nutellę i tyć, kończąc na polityce i kreowaniu w nas nienawiści 

do innych ludzi, których nawet nie znamy… 

http://inzynierjakosci.pl/2018/04/smierc-karoshi-stres/


W ten sposób powstają Kreatury. Ludzie wykreowani przez innych, a nie przez samego 

siebie. Ludzie, nieradzący sobie z rzeczywistością i biegnący w owczym pędzie. 

Żyjesz wykreowanymi przez innych schematami? 

Dlaczego tak się dzieje? Bo trudno jest żyć nieco inaczej. Wielkie firmy zatrudniają 

wybitnych specjalistów z dziedziny inżynierii społecznych, tylko po aby aby osiągnąć 

własne cele, czyli najczęściej jak największe zyski. Często też, trudno zmienić 

schematy panujące w danej rodzinie i sprzeciwić się oczekiwaniom w obawie o 

odrzucenie. 

Łatwo wpaść w skonstruowane schematy oparte na wykorzystywaniu słabości ludzi. 

Wykorzystywaniu świadomym, poprzez korporację i media lub nieświadomym przez 

rodzinę, która najczęściej chce dla nas dobrze. Nasze życie kreowane przez innych, 

może doprowadzić nas w dziwne miejsce naszej egzystencji. Możemy zabłądzić na 

mapie życia i znaleźć się w miejscu, które nas przytłacza, przeraża i powoduje dużo 

bólu. 

Pamiętajcie, że z każdej drogi można zawrócić lub znaleźć drogę ucieczki. Nawet 

mając 300 000 zł kredytu na dom, rodzinę na utrzymaniu i pracę której się nienawidzi. 

Nawet gdy nie widzimy perspektyw. Zawsze można wykreować inną rzeczywistość, 

ale powolutku, krok po kroku. 

Chcesz wiedzieć jak zostać Kreatorem? 

 



Kreator – jak nim zostać? 

“Niech człowiek nie da się zepsuć przez rzeczy zewnętrzne i niech będzie 

niepokonanym i podziwiającym tylko siebie, wierzącym w siebie, a na złe i dobre 

gotowym – artystą życia… “ 

Seneka 

To co teraz? Mam się zamknąć na pustyni, nie odbierać bodźców z mediów i żyć 

według własnych zasad? No nie! Człowiek jest skonstruowany w ten sposób, aby żyć 

w społeczności. Nie rekomenduję porzucania aktualnego świata :), ale wystarczy 

wprowadzić 2 elementy do swojego życia, aby zacząć kreować swoją 

rzeczywistość! 

Krytyczne myślenie 

Pierwszą najważniejszą rzeczą jest nauczenie się krytycznego myślenia. Jest to 

kolejny z ważnych elementów, których niestety nie uświadczysz w polskiej edukacji. 

Jest to dość szerokie zagadnienie, ale jednym z elementów krytycznego myślenia, jest 

użycie modelu 6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono. 

Krytyczne myślenie jest trudne i wymaga od nas dużej kreatywności oraz umiejętności 

analizowania sytuacji poprzez wiele aspektów. Nie mniej jednak jest to możliwe do 

nauczenia. Zdecydowanie przydatne jest również doświadczenie. Jeżeli go nie masz, 

warto poradzić się kogoś doświadczonego w danym temacie, warto mieć mentora. Po 

takiej dyskusji wydarzenie nabierze innego znaczenia i zastanowimy się nad kolejnym 

działaniem, krokiem i naszymi wartościami. 

Zacznijcie podejmować świadome decyzje w swoim życiu. Myśl krytycznie, czy kolejne 

działanie z twojej strony, kolejny podjęty projekt czy Twoje zachowanie zbliża Cię do 

celu. Bo warto mieć cele w życiu. 

Cele w życiu 

Cele to potężna broń Kreatorów. Każdy człowiek, który realizuje własne cele, marzenia 

i buduje swoją przyszłość długoterminowo jest szczęśliwszy od ludzi, którzy celów nie 

posiadają. 

Jeżeli nie będziesz posiadać własnych celów, to cele znajdzie Ci pracodawca, media 

i korporacje nakręcające konsumpcjonizm, czy martwiąca się o Ciebie rodzina… 

http://inzynierjakosci.pl/2019/01/metoda-szesciu-kapeluszy-myslowych/


Wyznaczanie celów jest trudne, realizowanie jeszcze trudniejsze. Dlaczego? 

Ponieważ łatwiej realizuje się cele narzucone przez innych, bo inni motywują nas do 

osiągnięcia deadlinów, targetów, reklamy motywują nas do kupna nowych ubrań, 

butów czy wzięcia kredytu. 

Tak długo jak nie posiadasz celów długoterminowych i wynikających z nich celów 

krótkoterminowych, to Twoje życie podążać będzie w nieznanym kierunku. Każdą 

drogę można wytyczyć na nowo, lub zawrócić z obecnej. Potrzeba do tego czasu i 

odpowiednich zasobów. 

Często przeceniamy to, co możemy zrobić w miesiąc i wracamy do starych, utartych 

schematów, które nam nie odpowiadają. Jeszcze częściej nie doceniamy tego co 

możemy zrobić przez 5 lat – 10 lat i nie realizujemy długoterminowych założeń. 

Bądź Kreatorem!! Wyznacz sobie cele i myśl 

Jeżeli jesteś inżynierem to powinno Ci być łatwo zostać Kreatorem swojej własnej 

rzeczywistości, bo znasz większość narzędzi do rozwiązywania problemów i 

realizowania planów ;-). 

Zdefiniuj cele 

Musisz mieć swój cel długoterminowy i przełożyć go na krótkoterminowe. Musisz mieć 

swoje DLACZEGO w życiu. Nie szukaj sensu życia, tylko je mu nadawaj. Jest to Twoja 

jedyna broń, aby nie wpaść w wir realizowania celów innych. 

Wyznaczanie dobrych celów to bardzo trudny temat i wymaga sporego doświadczenia. 

Rozpisując zbyt ambitne cele, w zbyt krótkim czasie kreujesz porażkę, która zniechęci 

Cię do podejmowania działań. 

Przy definiowaniu celów warto skorzystać z metody SMART, wyznaczyć sobie swoje 

WHY (dlaczego chcę być tam, a nie tutaj) i znalezienie inspiracji oraz motywacji. 

Najlepiej, aby taka inspiracja do nas mówiła i mogła nam doradzić. Chodzi mi o 

człowieka, który jest już w tym miejscu, w którym my chcemy być. 

Nie musisz się z nim spotykać codziennie, może Cię on nawet nie znać. Prześledź 

youtuba, jest tam tona inspiracji i filmów od ludzi, którzy osiągnęli swoje marzenia i 

kreują swoją rzeczywistość. 

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


Ja sam korzystam z tego tricku i często oglądam filmy Davida Gogginsa czy Camerona 

Hanesa. Dlaczego akurat ich? Dlatego, że jednym z moich celów jest przebiegnięcie 

ultra-maratonu. Ci Panowie mają w nogach po kilka tysięcy przebiegniętych mil. 

Analizuj 

Przeżuć swoje życie przez prostą analizę. Zatrzymaj się na chwilę i oceń to gdzie 

jesteś i czy na pewno chcesz być w tym miejscu. Przeanalizuj ile decyzji zostało 

podjętych świadomie przez Ciebie. 

Świetnie pomogą Ci w tym wszystkim dobrze znane narzędzia 5W2H czy 5 why i nie 

bój się ich używać do analizy własnych “problemów”. Samemu będzie bardzo trudno 

zrobić dobrą analizę stanu obecnego. Zdecydowanie warto zrobić to ze specjalistą lub 

z kimś zaufanym. 

Pamiętaj, że jest to cholernie ważny etap. Zrobienie złej analizy spowoduje podjęcie 

nieodpowiednich działań i kroków. Wtedy… cały misterny plan spali na panewce. 

Analiza to nie tylko ocena stanu obecnego, ale również określenie “GAP” czyli różnicy 

pomiędzy stanem obecnym, a naszym celem. Na tej postawie możesz określić plan 

działania. 

Określ plan działania i kreuj według PDCA! 

Określiłaś/eś cel, analiza wykonana – pozostaje stworzenie planu działania. Określ 

potrzebne kroki do realizacji, tego co chcesz osiągnąć. 

Nie wywal się na starcie, nie wykonuj sprintu, nastaw się na maraton. Maraton 

pokonuje się małymi kroczkami, tak jak robi się Kaizen, który pewnie znasz. 

Warto zastosować przy realizacji PDCA, czyli koło Deminga. Realizowanie celów 

według prostego schematu: plan, do, check, act, jest rewelacyjne i wspiera realizację. 

Realizuj takie małe koła PDCA w terminie tygodniowym, niech one przekładają się na 

koła miesięczne, a te na koła kwartalne i roczne. Brzmi znajomo? W ten sposób 

realizuje się cele w firmach i korporacjach. Dlaczego masz tego nie wykorzystać w 

swoim życiu? 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/5w2h-przyklad-opis-metody/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/
http://inzynierjakosci.pl/2018/03/pdca/


Duży cel rozłóż na wiele małych i za pomocą PDCA realizuj je z tygodnia na tydzień. 

Kreuj każdy ze swoich dni, tygodni, miesięcy! W ten sposób wykreujesz swoje życie. 

Przykład Kreatury i Kreatora – rozwój kariery zawodowej 

Podam Wam teraz dwa przykłady zachowania… Od razu Wam napiszę, że pierwsze 

podejście jest skazane na porażkę. Wybierzcie, gdzie chcecie być. 

Kreatura czeka… czeka na plan rozwoju zawodowego. Ma oczekiwania wobec firmy i 

przełożonego, aby to inni nakreślili mu plan rozwoju. Najlepiej wybrali szkolenia i 

rozpisali w ciągu roku, zaplanowali projekty, które mogły by go rozwinąć. Kreatura 

oczekuje, aż organizacja się domyśli, że należy mu się podwyżka i awans. Zazwyczaj 

jest sfrustrowany i czeka… czeka… czeka… Dostaje projekty, które nie do końca chce 

dostawać, dostaje zadania, które nie do końca mu odpowiadają… Po 5 latach jest w 

tym samym lub jeszcze gorszym miejscu… 

Inżynier kreator ma plan na swój rozwój. Przychodzi z propozycjami szkoleń, które 

świadomie wybrał i wie gdzie go zaprowadzą. Sam wybiera projekty w organizacji, 

które przyniosą mu korzyść i pozwolą się rozwinąć. Po wykonaniu zadań z sukcesem 

i zebraniu odpowiednich argumentów udaje się do przełożonego po podwyżkę. 

Wyraża chęć awansu, gdy pojawia się taka możliwość w organizacji. Wcześniej 

wszystko analizuje i podaje możliwe scenariusze i rozwiązania w taki sposób, aby 

osiągnąć zamierzony cel. 

Nikt nie zadba o Ciebie tak dobrze, jak Ty sama/sam. Nikt nie wymyśli i nie 

zrealizuje za Ciebie TWOJEGO sensu życia. 

Żebyśmy się tylko źle nie zrozumieli! 

Nie ma nic złego w schematycznym życiu. Nie ma nic złego w posiadaniu kredytu na 

dom, pracy na etacie inżyniera jakości i oglądaniem seriali w telewizji czy robieniem 

zakupów. Jeżeli tylko uważasz, że nad tym panujesz, jest to miejsce, w którym zawsze 

chciałaś/chciałeś być, to serdecznie Ci gratuluję i cieszę się Twoim szczęściem. 

Jeżeli nie czujesz się dobrze w swojej własnej skórze, to postaraj się coś zmienić, bo 

nikt za Ciebie tego nie zrobi. 



Podsumowanie 

Brzmi prosto, prawda? Dlaczego w takim razie tak wiele osób żyje nieswoim życiem? 

Dlaczego w społeczeństwie pogłębiają się problemy mentalne i spada zadowolenie z 

życia? Dlatego, że bardzo trudno zarządzać swoim życiem świadomie w obecnym 

świecie. Świecie, który zmierza do nieświadomego kontrolowania każdego naszego 

kroku, poprzez sugestie reklam w telewizji, internecie i wywieraniu wpływu przez 

innych. 

Niestety coraz trudniej jest kreować, a coraz łatwiej jest być kreowanym przez innych. 

Droga kreatora jest bardzo trudna, ale warto nią kroczyć i mam nadzieję, że Was do 

tego przekonałem. Jeżeli potrzebujecie w tym pomocy, to piszcie, chętnie Wam 

pomogę! Sam niedawno przeszedłem na trudniejszą ścieżkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matryca kompetencji – narzędzie do rozwoju 
zespołu 

Wystarczy wdrożyć proste narzędzie i je stosować, aby rozwijać zespół. Niestety w 

polskich firmach świadomy rozwój pracowników to mrzonka. Jeżeli pracownik sam się 

nie upomni i nie zaproponuje, to na chybił trafił znajduje mu się szkolenia z danego 

zakresu. Świadomy manager powinien znać kompetencje swojego zespołu, powinien 

wiedzieć, kto co potrafi i musi mieć plan rozwoju. Świadomy manager powinien znać 

narzędzie matryca kompetencji. 

Co to jest matryca kompetencji? 

Matryca kompetencji to najlepszy sposób na zebranie wszystkich umiejętności zespołu 

w jednym miejscu. Poprzez szybkie zerknięcie na narzędzie stwierdzisz, w jakim stanie 

zaawansowania jest zespół oraz co należy poprawić. 



Matryca kompetencji w sposób graficzny prezentuje umiejętności każdego z członków 

zespołu. Kontruje się ją, jak sama nazwa wskazuje, na bazie macierzy. W pierwszym 

wierszu znajdują się nazwiska pracowników, a po lewej w pierwszej kolumnie znajdują 

się dane umiejętności. 

Następnie dla każdego z pracowników wykonuje się ocenę danej umiejętności w 5-

stopniowej skali: 

1. Nie potrafi wykonywać 

2. W trakcie nauki 

3. Pracuje pod asystą 

4. Pracuje samodzielnie 

5. Może nauczać innych 

Matryca kompetencji wypełniana jest następnie ocenami. Zazwyczaj robione jest to za 

pomocą okręgów z zamalowywanymi ćwiartkami. Pusty okrąg to ocena 1, pełny to 

ocena 5. 

Możesz spotkać również matrycę kompetencji wypełnioną w inny sposób, np. 

kolorami, procentami lub samymi ocenami. Forma nie jest najważniejsza, 

najważniejsze jest, aby narzędzie spełniało swoje zadanie. 

Matryca kompetencji – od czego zacząć? 

Przede wszystkim zacznij od spisania wszystkich pracowników, żeby nikogo nie pominąć :). 

Następnie określ wymagane kompetencje, których wymagasz w zespole. Jeżeli jesteś 

początkującym managerem w danym obszarze, to poproś o pomoc dział HR lub otwórz 

pierwsze lepsze ogłoszenie o pracę, dla pracowników twojego działu (inżynier jakości, inżynier 

jakości dostaw, klienta, kalibracji itp.). 

Matryca kompetencji jest w zasadzie gotowa. Teraz należy ocenić umiejętności pracowników. 

Zalecam zrobić to dwutorowo. Pozwól każdemu pracownikowi ocenić się, w trakcie 

indywidualnej rozmowy. Broń Boże, nie rób tego na spotkaniu zespołowym, ani nie wywieszaj 

później nigdzie tej matrycy. Niektórzy będą oszukiwać, aby nie stracić szacunku w zespole, 

inni będą bać się przyznać, że czegoś nie potrafią. 



Narzędzie to ma pomóc Ci w rozwoju ludzi i utrzymaniu wysokich kompetencji w zespole. Po 

ocenie pracowników wykonaj swoją ocenę i według własnego uznania zakończ matrycę 

kompetencji. 

Możesz również wykorzystać matrycę kompetencji do oceny własnych umiejętności na danym 

stanowisku. Pozwoli Ci to zbudować prosty plan rozwoju własnych umiejętności. Zachęcam 

również do takiego stosowania matrycy. 

Matryca kompetencji – przykład 

Przygotowałem dla Was mały przykład, po którym matryca kompetencji, będzie 

bardziej zrozumiała. 

 

Matryca kompetencji – excel 

Mam również dla Was narzędzie w formie xls. Matryca kompetencji automatycznie 

zmieni kolory, po wpisaniu odpowiedniej wartości procentowej od 0% – brak 

umiejętności do 100% – może nauczać innych. Wpisujcie wartości procentowe co 

25%, jak w przykładzie powyżej. 

Matryce kompetencji znajdziecie na stronie – Darmowe Narzędzia. 

http://inzynierjakosci.pl/darmowe-narzedzia-jakosciowe-2/


Podsumowanie 

Matryca kompetencji to proste narzędzie pozwalające zarządzać wiedzą w zespole. 

Jest ona niezastąpiona również przy planowaniu rozwoju i szkoleń na dany okres. 

Warto sięgać po matrycę i spisać umiejętności zespołu. W codziennej zawierusze 

nie ma czasu na zastanawianie się, kto co potrafi i nasza ocena będzie subiektywna. 

Matryca pozwala trzymać wszystko w jednym miejscu i obserwować progres. Ściągnij 

darmowe narzędzie i oceń swój zespół. 
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