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Wstęp 

Nowe wydanie magazynu jakość już dostępne. W tym numerze dowiesz się dlaczego 

warto biegać i jak wpływa to na umiejętność rozwiązywania problemu. Po za tym 

poznasz parę Tim Wood i Mudę, która kradnie pieniądze w każdej firmie. Dowiesz 

się czym różni się czas cyklu od czasu taktu oraz przedstawię Ci uniwersalną metodę 

do zarządzania akcjami korygującymi oraz prewencyjnymi. 

 

Zapraszam serdecznie do lektury 

Artur Mydlarz 
 

Po więcej ciekawy informacji zapraszam Was na moje media społecznościowe. 
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Muda i Tim Wood – idealna 
para wykradająca 
pieniądze firmie 
 

Każdą firmę trawi Muda. Niektórzy zdają sobie z tego sprawę i próbują z 

nią walczyć, inni uważają, że to codzienność i nic z nią nie robią. Muda 

jest przebiegła – niedostrzegana, po cichu wyniszcza firmę. Jest jak 

zmęczeniowe zużycie materiału: niezauważalne do momentu propagacji 

pęknięcia i katastrofy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Muda jest 

niezniszczalna i nie da się jej całkowicie wyeliminować. Nie mniej jednak, 

powinniśmy ją potrafić identyfikować i ograniczać. Zapraszam do wpisu o 

Pani Muda i Panu Tim Wood – amerykańskim odpowiedniku Mudy. 



 

Muda – co to jest? 
Muda to japońskie określenie na wszelkiego rodzaju straty. Jak się 

domyślacie, wywodzi się z japońskiego systemu zarządzania TPS. Wraz z 

rozwojem przemysłu i powszechnością stosowania Lean Management muda 

trafiła na stałe do słowników większości firm. Strata jest to każda czynność 

nieprzynosząca wartości dodanej do produktu czy usługi. 

Dlaczego muda jest niebezpieczna? Ponieważ jest to nieświadome 

przepalanie pieniędzy. W dobie dużej konkurencji na rynku zyski może 

przynosić nie tylko innowacyjny produkt, o które jest coraz trudniej, ale 

przede wszystkim obniżanie kosztów produkcji. Najszybciej zrobisz to 

poprzez identyfikację Muda i doskonalenie procesów. 

Muda dzieli się na dwie kategorię, pierwsza z nich może być dla niektórych 

kontrowersyjna. 

Muda pierwszego rodzaju – 
kontrola jakości, ale jak to, 
dlaczego?! 
Czy zatem kontrola jakości to muda? Odpowiedź może was zaskoczyć. 

Kontrola jakości to muda pierwszego rodzaju. Nie przynosi wartości dodanej 

dla produktu, ale jest konieczna dla klienta końcowego. Nikt nie chce 

otrzymać produktów niezgodnych. Czy powinniśmy w takim razie 

wyeliminować mudę pierwszego rodzaju? Oczywiście. Jak? Poprzez ciągłe 

doskonalenie, rozwiązywanie problemów i wdrażanie akcji korygujących oraz 

podejście prewencyjne do zarządzania jakością poprzez np. SPC. 

Wyeliminowywanie mudy pierwszego rodzaju to slalom gigant dla 

zawodowców. Skupmy się na wyeliminowywaniu mudy drugiego rodzaju, 

trochę takiej oślej łączce, na której niestety już wiele osób się przewróciło. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/09/spc/


Muda drugiego rodzaju – 7 strat – 
TIM WOOD 
Muda drugiego rodzaju to wszystkie czynności niemające wartości dodanej 

do produktu i nie wymagane przez klienta. Najłatwiej przedstawić ją za 

pomocą siedmiu kategorii, które amerykanie sprytnie ukryli pod akronimem 

Tim Wood. W każdym bądź razie, Tim Wood poszukiwany żywy, a najlepiej 

martwy! 

Poniżej przedstawiam siedem strat według akronimu TIM WOOD. Po lewej 

polskie tłumaczenie, po prawej angielskie słowo. Dodatkowo przedstawię 

wam przykłady i sposoby radzenia sobie z daną stratą. 

Transport / Transport 
Transport jest zabójczy dla organizacji. Niepotrzebne kilometry robione przez 

wózki widłowe, czy co gorsza setki metrów pokonywane przez operatorów 

przynoszą tylko straty. Strata wynikająca z transportu występuje również w 

biurze inżynierów jakości lub administracji firmy. Zwróć uwagę, czy nie 

musisz biegać z każdym jednym papierkiem do kadr. 

Transport w nomenklaturze siedmiu strat to przenoszenie materiału, 

produktów lub w usługach – nadmierne przenoszenie dokumentacji czy 

chodzenie w celu uzyskania informacji. 

Jak eliminować? 

Gdy zabierzesz się za likwidowanie transportu być może szybko okazać się, 

że jest to niemożliwe z Twojego poziomu. Nie zmienisz miejsca magazynu, 

czy ustawienia wielkiego pieca w hucie. Na pewno nie znajdziesz również 

szybkiego rozwiązania dla zanoszenia karteczek z urlopem do kadr. Nie ma 

się jednak co szybko zniechęcać i zacząć od transportu, który możesz 

usprawniać. Transportu, który jest wykonywany przez jednostki, transportu, 

który nie ma standardów itp. 



Materiał produkcyjny / Inventory 
Często sformułowanie to tłumaczone jest jako zapasy. Według mnie 

niesłusznie. Zapasy w naszym kraju kojarzą się jednoznacznie. Jest to taki 

nasz polski „safety buffer”, czyli produkty na czarną godzinę. Robimy zapasy 

produktów, zapasy wody, dawniej robiło się zapasy drewna na opał. 

Materiał produkcyjny w siedmiu stratach Tim Wood to całkowity materiał 

potrzebny do wyprodukowania gotowego produktu lub gotowy produkt. 

Utrzymywanie zbyt dużych stanów magazynowych, zbyt dużych partii 

produkcyjnych czy gotowych produktów na magazynie to jedna wielka strata. 

Dlaczego? 

Ponieważ w ten sposób zamrażamy gotówkę w postaci produktów oraz 

zajmujemy, często bardzo drogie, powierzchnie fabryki. 

Jak eliminować? 

Lean management to stosowanie produkcji „just in time”, najlepiej z 

wykorzystaniem Kanbana na produkcji i FIFO na magazynie.Organizacje z 

dużą świadomością ciągłego doskonalenia utrzymują niskie stany 

magazynowe, małe partie produkcyjne, najlepiej w systemie one piece 

flow (o którym jeszcze kiedyś napiszę). Firmy takie praktycznie nie produkują 

na magazyn, tylko wysyłają produkt od razu do klienta. 

Ruch / Motion 
Ruch to zdrowie, ale wykonywane codziennie setki niepotrzebnych ruchów 

przez operatora na miejscu pracy lub inżyniera przy biurku to niepotrzebna 

strata i często ryzyko kontuzji. Zapewne w pierwszej kolejności skojarzysz 

ruch z poprzednim punktem MUDA transportem. Nic bardziej mylnego. 

W tym przypadku mowa o ruchu w miejscu pracy, czyli np. pobieranie siedem 

razy jednej nakrętki i przykręcanie jej, zamiast pobranie siedmiu nakrętek 

naraz i przykręcenie jednej po drugiej. Niepotrzebny ruch to również ułożenie 

operacji produkcyjnych w ten sposób, aby przezbrajać maszynę co każdą 

http://inzynierjakosci.pl/2018/07/kanban-toyota/
http://inzynierjakosci.pl/2018/08/lifo/


partię produkcyjną. Gdy już jesteśmy przy maszynach, ruch według 7 strat 

Tim Wood to również niepotrzebny ruch maszyny, ramienia robota, czy 

wrzeciona tokarki. 

Opisywany przeze mnie ruch wydaje się być niewielkim, ale po zsumowaniu 

dziennie, tygodniowo, a później rocznie, może okazać się, że w ten sposób 

tracimy kilkanaście godzin w skali roku. 

Jak eliminować? 

Jak zbędny ruch eliminują najlepsi? W pierwszej kolejności należy 

usprawniać stacje robocze. Wykonać obserwację lub nawet zdjęcie dnia 

pracy i ustalić jaki ruch jest niepotrzebny. Po takiej obserwacji zmianie może 

ulec cały układ stacji roboczej. najczęściej przyjmuje on kształt litery U. 

Pracując w firmie praktykującej Lean Management, spotkacie się pewnie 

nieraz z nazwą U-cell. Wraz ze zmianami stanowiska pracy dochodzi 

do utworzenia arkusza pracy standaryzowanej, którego zadaniem jest 

niepozostawienie przypadkowi wykonywanych ruchów. 

Oczekiwanie / Waiting 
Czekanie to główny powód tracenia pieniędzy w organizacjach. Jeżeli 

mówimy o stracie jako czekaniu, mam na myśli oczekiwanie ludzi oraz 

maszyn. Jest to wynikiem złego rozłożenia procesów lub zasobów. 

Oczekiwanie wynika zawsze z wąskich gardeł w innym miejscu procesu. Na 

jednej maszynie jest duże ciśnienie, aby jak najszybciej zakończyć operację, 

a na kolejnej maszynie ludzie z niecierpliwieniem czekają na pracę. 

Jeżeli chodzi o oczekiwanie wśród pracowników biurowych, mowa tutaj o 

wydłużonych procedurach jak np. zbieranie 5 podpisów pod dokumentem, 

aby rozpocząć proces. Należy szukać tego typu marnotrawstwa i  go 

eliminować. 

Jak eliminować? 

Muda tego rodzaju może być wyeliminowana w bardzo prosty sposób, ale 

wymaga długich przygotowań. Należy w odpowiedni sposób określić 

http://inzynierjakosci.pl/2018/05/standaryzacja-pracy-jakosc/


przyczyny oczekiwań i postojów. Tylko dobra analiza problemu, określenie 

wąskich gardeł, pozwoli na wyeliminowanie czekania. 

Warto zastanowić się również, czy zasoby ludzkie są odpowiednio rozłożone 

wzdłuż procesu produkcyjnego. Może w jednym miejscu jest za dużo 

operatorów, a w innym za mało? Niestety w ferworze codziennej realizacji 

celów, zapomina się o tak trywialnych aspektach. 

Pamiętajcie, że eliminowanie czekania to eliminowanie wąskich gardeł. 

Nadprodukcja / Over production 
150% normy, 200% normy, 300% normy! Hasła rodem z komunizmu nie są 

pożądane w nowoczesnym podejściu do zarządzania produkcją. 

Nadprodukcja to strata z powodu wytwarzania produktów, których klient nie 

potrzebuje. Tego typu materiały następnie wstrzymuje się na magazynie, 

tracąc miejsca magazynowe. Dodatkowo obciążamy maszyny i 

pracowników. Należy stosować Kanban i produkować tylko tyle ile jest 

potrzebne. 

Nadprodukcja w obszarze biurowym to tworzenie niepotrzebnych raportów 

czy wypełnianie niepotrzebnych formularzy, których nikt nie czyta. Niestety 

przyjęło się w wielu organizacjach tworzenie niepotrzebnej papierologii, 

dokumentacji czy raportów. Często mało kto w ogóle pamięta, po co robi się 

dany raport i do czego służy dany wskaźnik. 

Warto wtedy poczekać i zastanowić się WHY? 

Jak eliminować? 

W przypadku nadprodukcji na hali produkcyjnej, wystarczy zastosować się 

do Kanbanu i planowania w systemie pull. Nie produkujmy materiałów na 

magazyn, tylko materiały wymagane przez klienta. 



W kwestiach „white collar” należy do czasu do czasu przeglądać system 

zarządzania obszarem oraz przygotowywanymi raportami. Warto też pójść w 

kierunku automatyzacji i poznać proste sposoby na oszczędzenie 80% czasu 

przy przygotowywaniu raportów. Wiem jak to zrobić. Zapraszam na 

kurs: Pełna moc Excela w automatyzacji raportów. 

Nadmierne przetwarzanie / Over 
processing 
Nadmierne przetwarzanie to muda wynikająca z braku świadomości 

wymagań klienta. Wykonywanie kolejnych operacji, procesów, które nie 

przynoszą wartości dodanej to częsty problem na początku współpracy z 

klientem. Organizacja chce zrobić produkt lepszym niż oczekuje klient. 

Do tego typu mudy zalicza się również „nadjakość” (overquality), czyli 

ustalenie zbyt wygórowanych wymagań jakościowych dla produktu, pomimo 

braku takich wymagań od klienta. W ten sposób, duża część wyrobów jest 

złomowana. 

Jak eliminować? 

Jeżeli nikt na linii produkcyjnej nie wie do końca jakie wymagania ma klient 

to znaczy, że jest problem. Sprawdź dokładnie jakie są wymagania klienta i 

zobacz czy zostały w odpowiedni sposób przeniesione. Jeżeli widzisz 

rozbieżności, eliminuj niepotrzebne operacje, opierając się na wymaganiach 

klienta. 

Defekty / Defects 
Defekty to jedna z najpoważniejszych strat. Przekłada się to bezpośrednio 

na straty materiału oraz pośrednio na straty zasobów. Dlaczego? Ponieważ 

pracownicy i maszyny produkują nieświadomie wyroby niezgodne, które 

zapewne będą musiały być poddane złomowaniu. 

http://inzynierjakosci.pl/kurs-excel/


Jeżeli produkt kosztuje 40 Euro i codziennie tracimy 10 takich produktów, to 

przekłada się to na 400 Euro straty plus czas pracy pracowników i maszyn. 

Bardzo łatwo wyliczyć koszty defektów, inaczej kosztów jakości. 

Bardzo szeroko opisałem ten temat we wpisie o Kosztach Jakości. Warto 

się z nim zapoznać. 

Jak eliminować? 

Temat rzeka na oddzielny wpis. Pisząc w jednym zdaniu: Należy zadbać o 

jakość. Łatwo napisać, dużo trudniej zrobić. W zależności od sytuacji w 

organizacji należy zacząć budowanie jakości z innego punktu. Organizacje o 

słabej jakości muszą zacząć od reaktywnych metod zarządzania jakością. W 

tych bardziej rozwiniętych trzeba pójść w kierunku prewencyjnych metod 

jak Statystyczne sterowanie procesem. Organizacje o dużej świadomości 

jakości powinny iść w kierunku jakości wbudowanej. 

Może to być zadanie na całe lata, ale warto ;-). 

Muda podsumowanie 

Po tym wpisie Muda już się przed Tobą nie schowa. Obserwuj swoją 

organizację i poszukuj marnotrawstwa. Staraj się je eliminować poprzez 

usprawnianie procesów. Gdyby były z tym problemy pisz śmiało, chętnie 

pomogę ;-). 
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CAPA – co to jest? 
Dlaczego tak skutecznie 
poprawia jakość? 7 Zalet. 
W większości firm w Polsce nie zarządza się akcjami korygującymi i 

prewencyjnymi. Gdy pojawia się problem to definiujesz przyczynę 

źródłową, wprowadzasz akcje korygujące i problem na jakiś czas znika. 

Niektórzy z Was zarządzają również prewencyjnie, na podstawie FMEA 

lub SPC. Ktoś te akcje może i wdroży, lepiej lub gorzej i niestety to 

wszystko. Po jakimś czasie problemy pojawiają się ponownie, często są 

to te same problemy… Żeby tego uniknąć wystarczy zastosować system 

do zarządzania akcjami korygującymi i prewencyjnymi czyli CAPA. Jak to 

dobrze zrobić? Zapraszam. 



CAPA – co to jest? 
CAPA jest to prosty system do zarządzania akcjami korygującymi i 

prewencyjnymi. Na system ten składa się proces zarządzania oraz 

narzędzie w postaci matrycy akcji korygujących i prewencyjnych. 

CAPA stosowana jest głównie w przemyśle farmaceutycznym i w 

szpitalach… ale nie naszych . Wymagania amerykańskiego urzędu ds. 

nadzoru lekami wymagają od przedsiębiorstwa stosowania rozporządzenia 

FDA 21 CFR 820.100, które to właśnie rozporządzenie wymaga stosowania 

CAPA. 

System zarządzania akcjami prewencyjnymi i korygującymi jest tak 

uniwersalny, że warto wdrożyć go w każdej firmie, niezależnie od przemysłu. 

Nawet firmach jednoosobowych. Nadbudowując CAPA jesteśmy w stanie 

stworzyć olbrzymią skarbnice wiedzy na temat jakości w organizacji. W ten 

sposób unikniesz problemów w przyszłości i skutecznie wyeliminujesz te 

istniejące. 

Ale zacznijmy od początku, aby mieć wszystko jasne. 

Akcje korygujące – co to jest? 
Najprościej pisząc – akcje korygujące są to wszystkie akcje wynikające 

z analizy przyczynowo skutkowej. Gdy pojawia się problem opisujesz go 

według zasady 5W2H, wyciągasz diagram Ishikawy, definiujesz 

potencjalne przyczyny i rozpisujesz je za pomocą 5WHY. W ten sposób 

dochodzisz do przyczyny problemu. Mam nadzieję, że tak postępujesz, jeżeli 

nie, to zacznij, będzie Ci łatwiej ;-). 

Nie pozostaje Ci nic innego jak zdefiniowanie akcji korygujących, aby tą 

przyczynę zlikwidować, zniszczyć, unicestwić! (ps. mam nadzieję, że 

pamiętasz o tym, że wskazywanie na człowieka jako przyczyny problemu 

jest bardzo, bardzo słabe…) 

Źródłem akcji korygujących są problemy wewnętrzne w organizacji, 

reklamacje od klientów zewnętrznych oraz również informacje od 

dostawców. 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/5w2h-przyklad-opis-metody/
http://inzynierjakosci.pl/2017/12/diagram-ishikawy/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/


Akcje prewencyjne – co to jest? 
Akcje prewencyjnie nie dopuszczają do powstania problemu. Wynikają 

one z analizy sytuacji w sposób proaktywny. Do tego typu analiz zalicza się 

analiza FMEA czy burza mózgów, dyskusja po analizie danych z SPC. 

Kolejnym źródłem akcji prewencyjnych są wyniki audytów wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

Źródłem akcji prewencyjnych są również akcje korygujące! Ale jak to 

możliwe? Akcje korygujące usuwają problem w jednym procesie, mogą 

zostać zastosowane jako akcje prewencyjne w procesie, w którym problem 

jeszcze nie wystąpił. 

Dlatego tak ważne jest dzielenie się informacjami na temat problemów i 

działań za pomocą CAPA. 

CAPA – 7 zalet wdrożenia w 
każdej organizacji! 

1. Informacje o produkcie niezgodnym, problemy jakościowe oraz akcje 
korygujące i prewencyjne są komunikowane w całej organizacji, włącznie 
z najwyższym kierownictwem. 

2. Jakość i treść akcji korygujących i prewencyjnych jest na tym samym 
poziomie i może zostać szybko sprawdzona i skorygowana, jeżeli jest to 
wymagane. 

3. W jednym miejscu są dowody jak rozwiązano wszystkie problemy 
jakościowe w organizacji. 

4. Śledzisz i weryfikujesz czy wdrożono akcje korygujące i prewencyjne. Przy 
okazji sprawdzasz skuteczność. 

5. Śledzisz trend jakości w organizacji, poprzez weryfikację, czy jakiś problem 
się nie powtórzył. 

6. Spełniasz wymagania ISO 9001:2015, które mówi o udokumentowaniu akcji 
korygujących i prewencyjnych. 

7. Masz pełen obraz poziomu jakości w organizacji, na podstawie którego 
możesz definiować sposób zarządzania jakością w danym obszarze. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/09/spc/


CAPA – matryca 
W matrycy CAPA powinny znaleźć się podstawowe informacje na temat 

źródła problemu oraz samego opisu problemu. W kolejnych kolumnach 

umieść przyczynę problemu, którą określisz po analizie RCCA. Kolejne 

kolumny to informacja o akcji korygującej, ewentualnej akcji prewencyjnej i 

statusie wdrożenia oraz efektywności. 

Warto dodać do matrycy informacje o produkcie lub procesie, którego 

dotyczy dana akcja. 

Zastosuj ten sam schemat dla akcji prewencyjnych. Jedyną różnicą będzie 

brak wypełnienia pola „akcje korygujące” oraz „przyczyna problemu”. 

 

CAPA – procedura 
CAPA to nie tylko matryca ze zbiorem akcji korygujących i 

prewencyjnych. System zarządzania musi zawierać również prosty 

proces. 

Zbuduj proces zachowując standardowe wymagania według Diagramu 

żółwia. Musisz mieć dane wejściowe i jasno je określić. Zbierz w organizacji 

http://inzynierjakosci.pl/2018/07/diagram-zolwia/
http://inzynierjakosci.pl/2018/07/diagram-zolwia/


wszystkie możliwe procesy, które dostarczą Ci informacji na temat akcji 

korygujących i prewencyjnych. 

Źródło CAPA 

Jeżeli mówimy o akcja korygujących to ich źródłem będą reklamacje od 

klienta, reklamacje wewnętrzne czy problemy jakościowe w danym obszarze. 

Źródłem akcji korygujących definiowane są również w wyniku audytu procesu 

czy produktu. 

Jeżeli mówimy o akcjach prewencyjnych to ich źródłem będzie FMEA, SPC, 

informacje od dostawców, informacje od klienta, czy akcje korygujące z 

innych obszarów lub firm (np. informacje z centrali) oraz również wyniki 

audytu procesu czy produktu. 

Następnie musisz określić sposób zbierania danych i wyznaczyć 

odpowiednie zasoby do wykonywania tego zadania. Nie musisz tutaj 

myśleć od razu o zatrudnianiu sztabu ludzi. Zweryfikuj ile zajmuje to czasu. 

Jeżeli widzisz potrzebę zatrudnienia kogoś, zrób to. Jeżeli twoja organizacja 

nie jest zbytnio rozbudowana, to myślę, że możesz zagospodarować obecne 

zasoby do zarządzania CAPA. 

Przegląd CAPA 

Kolejny ważny krok to cykliczny przegląd CAPA lub dystrybucja raportów 

z CAPA w organizacji. Nie bój się zaprosić na przegląd najważniejszych osób 

w firmie. Niski poziom jakości, dziurawe akcje korygujące czy prewencyjne 

prędzej czy później przyniosą straty dla firmy, pisałem o tym we wpisie 

o kosztach jakości. Dla najwyższego kierownictwa ważna jest jakość. Na 

przeglądy warto zapraszać również osoby odpowiedzialne za dane procesy, 

w których wystąpiły problemy. 

Kolejny krok to odpowiednie podejście do przeglądów CAPA. Niech to nie 

będzie lincz i wskazywanie winnych, tylko konstruktywny przegląd 

problemów oraz weryfikacja skuteczności akcji korygujących i 

prewencyjnych. W trakcie spotkania nie wymyślajcie na nowo CA i PA dla 

danych problemów. Spotkanie to przegląd tego co zostało opracowane przez 

zespoły i ewentualnie możecie weryfikować skuteczność tych działań. 

Celem CAPA jest dręczenie i zniszczenie problemów, nie ludzi! 

http://inzynierjakosci.pl/2018/03/koszty-jakosci/


Podsumowanie 
CAPA to świetny sposób na zachowanie pełnej transparentności w 

organizacji na temat problemów jakościowych. W jednym miejscu masz 

informacje na temat wszystkich problemów i działań. Masz pewność, że w 

ten sam sposób weryfikowane są działania i akcje korygujące oraz akcje 

prewencyjne. Jeżeli chcesz unikać nowych i nawracających problemów 

w przyszłości zastosuj CAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Bieganie w pracy inżyniera 
– 5 zalet. 
W trakcie biegu znajduje najwięcej rozwiązań problemów, tych 

najtrudniejszych problemów. Jak to się dzieje? Do końca nie wiem, ale 

nam pewną teorię, z którą się z Wami podziele. Dodatkowo przedstawie 

pięc zalet biegania w odniesieniu do pracy inżyniera. Bieganie ma szereg 

zalet, przekładających się pośrednio i bezpośrednio na poprawę 

efektywności. 

 

 

 



Dlaczego warto biegać? 
Choćby dlatego, że 95% dnia spędzasz w pozycji siedzącej. Człowiek nie 

jest stworzony do ciągłego siedzenia. Posiadamy mocno rozbudowane 

kończyny dolne oraz mięśnie głębokie, które dają nam możliwości 

pokonywania dziennie dziesiątek kilometrów. Siedzenie i brak ruchu 

generuje spore problemy zdrowotne. 

Automatyzacja naszego życia doprowadziła do ograniczenia naturalnego 

ruchu. Przykładów nie trzeba szukać daleko, wystarczy spojrzeć na liczbę 

samochodów na ulicy i przypomnieć sobie ile tych samochodów było w latach 

90… Przepaść. 

Nie chce Was przekonywać do porzucania samochodów. Zacznijcie się 

tylko więcej ruszać, spróbujcie pobiegać. Benefitów jest co nie miara, a 

sami zauważycie pozytywny wpływ również na Waszą pracę, pracę 

inżyniera. 

Bieganie a praca inżyniera – 5 
zalet 

1. Bieganie zmniejsza stres 

Jeżeli masz problem, który Cię stresuje, idź pobiegaj. Na pewno po 40 

minutach biegu przestaniesz się nim przejmować lub stres z tym związany 

będzie mniejszy. 

Jak to możliwe? 

W trakcie biegu dochodzi do dwóch złożonych procesów chemicznych 

w naszych mięśniach i mózgu. W tym pierwszych wydzielany jest enzym, 

odpowiedzialny za rozkład Kynureniny. Kynurenina to substancja, która 

powstaje w naszym mózgu pod wpływem styuacji stresujących. Przez 

uczonych z Instytutu Karolińskiego w Szwecji uznawana jest za przyczynę 

stresu fizycznego. 



2. Bieganie poprawia nastrój mentalny 

Gdyby mało było Wam udowodnionych działań na zmniejszanie stresu, to 

bieganie w sposób pośredni wpływa na poprawę nastroju. Dzieje się to na 

dwóch płaszczyznach. 

Po pierwsze, po biegu czujesz się dużo lepiej samemu ze sobą. 

Dlaczego? Ponieważ osiągasz jakiś mały cel, mikro cel, który sam sobie 

wyznaczasz. Nie jest to zadanie delegowane przez twojego szefa, 

współmałżonka czy zadanie wynikające z opieki nad innymi. 

Czujesz się po prostu lepiej, robiąc coś dla siebie, co wiesz, że ma pozytywne 

przełożenie na Twoje zdrowie fizyczne oraz psychiczne. 

Drugi aspekt związany jest z układem hormonalnym. Jeżeli jeszcze nie 

znasz hormonu szczęścia jakim są endorfiny to w trakcie biegania szybko się 

z nim zaprzyjaźnisz. 

Endorfina wydziela się pomiędzy 30 a 60 minutą biegu lub instensywnych 

ćwiczeń. Dlaczego jest wydzielana? W celu uśmieżenia bólu mięśni, 

dodatkowo uśmieża nasz ból istnienia  ;-). Jest to hormon 

odpowiedzialny za uczucie szczęścia i spokoju. Działanie może utrzymywać 

się od 24 do 28 godzi. 

3. Bieganie to forma medytacji i uważności 

Twój mózg w końcu odpocznie w trakcie biegania. Ciągłe myślenie o 

problemasz z przeszłości i tego co nas czeka w przyszłości, doprowadza 

ludzi na skraj wyczerpania mentalnego. 

W początkowej fazie biegania możesz jeszcze rozmyślać o trudnościach 

dnia powszedniego. Po jakimś jednak czasie, twój mózg przejdzie w inny 

tryb – tryb tu i teraz. Liczyć się będzie kolejne mijane drzewo, latarnia, 

kolejny postawiony krok i wykonany oddech. Koncentracja umysłu na 

oddechu to podstawowa praktywa form medytacji. Więcej o medytacji 

pisałem tutaj: Jak dbać o mózg 

Po 30-40 minutach biegu możesz wpaść w swoistego rodzaju trans, który 

pozwoli oczyścić Ci głowę. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/03/jak-dbac-o-mozg/


4. Bieganie podnosi twoją wytrzymałość psychiczną 

Bieganie to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, to pokonywanie 

również swoich słabości. 

Uwierz mi, że jeżeli zaplanujesz sobie bieganie w czwartek 28 lutego i 

pomimo niesprzyjającej pogody, zmęczenia całym dniem pracy wykonasz 

swój trening, to staniesz się mocniejszy mentalnie. W ten sposób pokonujesz 

swoje słabości, walczysz z wewnętrzną prokrastynasją i budujesz 

mocniejszy wizerunek o samym sobie. 

Gdy bieganie wejdzie Ci już w krew, to wydłużanie dystansów biegowych, 

poprawa szybkości będą kolejnymi małymi pozytywnymi kamyczkami, 

wrzucanymi do twojego worka wytrzymałości 

psychicznej. Przezwyciężanie kolejnych trudności w bieganiu, zmuszanie 

się do pokonywania kolejnego kilometra lub utrzymywania odpowiedniego 

tempa, zbuduje twoją wytrzymałość mentalną na trudności dnia 

powszedniego. 

5. Bieganie – lepsza metoda na rozwiązywanie 
problemów niż Diagram Ishikawy 

Istnieje takie powiedzienie wśród biegaczy: „masz problem, idź pobiegać”. 

Nie Wiem do końca jak to się dzieje, ale większość odpowiedzi na 

najtrudniejsze problemy w moim życiu, odnajdywałem w trakcie biegania. 

Jak to możliwe? Być może jest to synergia działania wszystkich hormonów, 

enzymów wydzielanych w trakcie biegu w połączeniu z medytacją i 

uważnością. Być może w trakcie biegu nabieramy innej perspektywy do 

otaczającego nas świata? Naszym największym problemem w trakcie biegu 

jest próba złapania oddechu lub ból pojawiający się w prawej nodze, a nie to 

czy się na nas obraził Marek z pracy. 

Ja mam swoją teorię, która wynika z ewolucji człowieka pierwotnego. 

Uprzedzam, że nie jestem antropologiem, historykiem, tylko prostym 

inżynierem, więc mogę się mylić. 



Wyobraźcie sobie naszych przodków 24 tysiące lat temu. Przyodziani w 

skóry, z dzidami w ręku zastanawiali się nad sensem życia? Pewnie nie… 

Zazwyczaj schorowani i głodni zastanawiali się co by tu upolować do 

jedzenia lub przed kim znowu trzeba uciekać. 

Obie te czynności wykonywali biegnąć, zarówno ucieczkę jak i pogoń za 

zwierzyną. W momentach tych, ich mózg musiał pracować na jak 

najwyższych obrotach, aby znaleść rozwiązania problemów. Problemów nie 

dotyczących zatrzymania linii produkcyjnej, ale problemów 

wynikających z zbyt szybko zbiżającego się drapieżnika lub zbyt 

szybko oddalającej się ofiary. 

W dobie ewolucji nasz mózg przyzwyczaił się do instensywnej pracy nad 

suzkaniem rozwiązań problemów, właśnie w trakcie biegu.  

Jestem ciekaw, co myślicie o tej teorii. 

Jeżeli walczysz z jakimś trudnym tematem i nie znajdujesz rozwiązania, idź 

pobiegaj. Przetestuj to. 

Podsumowanie 
Biegaj człowieku! Czy jesteś inżynierem, czy też nie. Bieganie to same plusy, 

nie tylko fizyczne jak udało mi się udowodnić w tym wpisie. Jeżeli nie możesz 

przekonać się do biegania, lub nie możesz biegać z przyczyn zdrowotnych, 

to wybierz inną aktywność fizyczną i uprawiają ją regularnie. Pozytywów 

będzie co nie miara. Obiecuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Czas taktu a czas cyklu – 
różnice 
Czym się różni czas taktu od czasu cyklu? Różnica jest kolosalna, ale 

musisz dążyć do tego, aby czasy te były równe sobie. Czy da się to w 

ogóle osiągnąć w realiach przemysłowych? Czy istnieje powiązanie 

pomiędzy czasem taktu a jakością? Zapraszam do świata zegarów, 

pomiarów i wskaźników mających przełożenie na zarządzanie produkcją i 

jakością. 

 

 

 



Czas taktu co to jest? 
Po co Ci jest potrzebny czas taktu? Po to, aby spełnić wymagania klienta. 

Spełnienie wymagania klienta to zapewnienie jakości. Czy jest zatem ten 

czas taktu? Czas taktu to czas, w którym twój klient potrzebuje od Ciebie 

kolejnego produktu lub usługi. 

Nie znając tego parametru możesz popełnić dwa duże błędy: 
1. Produkować za dużo (czyli nadprodukcja według MUDA) 
2. Produkować za mało (czyli spowodujesz czekanie u klienta, kolejna MUDA) 

Według czasu taktu, czy jak mawiają w angielskojęzycznych korporacjach 

takt time’u, musisz planować swoje zasoby. Inaczej będzie Ci bardzo ciężko 

nie wpaść w spiralę marnotrawstwa. 

Czas taktu dotyczy zarówno klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Co 

za tym idzie, czas taktu klienta zewnętrznego powinien być umiejętnie 

rozłożony poprzez wszystkie operacje wewnątrz firmy. Po co? Po to, aby 

współpracujące ze sobą wydziały, oddziały, stanowiska pracy, 

wspólnie zrealizowały czas taktu klienta zewnętrznego. 

Co za tym idzie, tak ważne jest utrzymanie odpowiedniego czasu taktu na 

poszczególnych operacjach wewnętrznych. 

Czas taktu według wzoru jest dość trywialny. Jest to czas dostępny w 

minutach na zmianę, podzielony przez zapotrzebowanie klienta na w 

sztukach na zmianę. 

Tt = czas dostępny na zmianę* [min] / zapotrzebowanie klienta na zmianę* 

[sztuki] 

Możesz zastosować inny interwał czasu, może to być doba, tydzień itp. W 

przemyśle stosuje się najczęściej czas na zmianę. Tylko zapamiętaj, że 

zmiana to nie jest 8 godzin. Wlicz w czas zmiany przerwy planowane. 

http://inzynierjakosci.pl/2019/02/muda-tim-wood/
http://inzynierjakosci.pl/2019/02/muda-tim-wood/


Czas taktu a czas cyklu? 
Sprawdź swój czas dojazdu do pracy przez 10 dni. Czy zawsze jest to ta 

sama wartość? Zdziwiłbym się, gdyby była. Bardzo fajnie, gdy znamy plany 

naszych klientów, ale plany zwykle weryfikowane są przez rzeczywistość. 

Rzeczywistością jest właśnie czas cyklu. Jest to wskaźnik pokazujący 

rzeczywisty czas pomiędzy wytworzeniem kolejnych produktów w procesie. 

Podobnie jak z dojazdem do pracy, ten czas w zasadzie codziennie będzie 

różny. 

Jeżeli szybko kojarzysz fakty, to masz już obraz prostej metody do 

zarządzania procesem. Posiadasz swój cel – czas taktu oraz posiadasz 

swój parametr – czas cyklu. 

Śledź codziennie czas cyklu i odnoś go do czasu taktu (czyli takt time). Jeżeli 

widzisz rozbieżności, reaguj. Identyfikuj problemy i szukaj rozwiązań. Często 

problemy będą wynikać z gorszej jakości w danym dniu, przestoju maszyn 

czy nagłego zmniejszenia załogi. 

Jak wpływać na czas cyklu? 
Przykład czasu taktu i czasu 
cyklu. 
Wyobraź sobie linię spawalniczą, produkującą metalowe spawane rurki. 

Klientem tej linii jest linia montażowa, która potrzebuje 20 rur na godzinę. 

Wynika z tego, że na zmianę jest to 160 rur. 

Jesteś kierownikiem spawalni, masz policzyć czas taktu. Wiesz, że 

codziennie jest przerwa śniadaniowa około 30 minut + 15 minut na 

papieroska. Wychodzi, że ciągłej pracy na dzień jest 7 godzin i 15 minut. 

Twój czas taktu w takim razie to: 435 min / 160 rur = 2 minuty i 43 sekundy / 

rurkę 



Policzyłeś również czas cyklu przy obecnych zasobach kadrowych – 5 

spawaczy. Po wielu próbach i obliczeniach, za nic nie jesteś w stanie zbliżyć 

się do czasu 2 minuty i 43 sekundy. Twój aktualny czas to 3 minuty i 15 

sekund. Co zrobić w takim wypadku? Znam tylko dwa wyjścia z tej sytuacji: 

• Zwiększasz zasoby (ludzi, maszyn lub …. czasu – tak, to możliwe  ) 

• Usprawniasz procesy 

Jesteś pod ścianą, bo nowy projekt wchodzi lada dzień, nie ma czasu 

na długoterminowe szukanie usprawnień w procesach. Cudownie w 

tydzień udaje Ci się zatrudnić nowego spawacza i powiększyć zespół z 

5 do 6 osób. Twój nowy czas cyklu wynosi 2 minuty i 40 sekund. Jesteś 

bardzo blisko takt time’u. 

 

Czas taktu a czas cyklu – wpływ 
na jakość? 
Czas taktu i czas cyklu mają niebagatelne przełożenie na jakość. Złe 

oszacowanie czasu cyklu in plus lub i minus powoduje niedociągnięcia w 

zarządzaniu jakością. Dlaczego? 

Nadprodukcja części będzie stanowić problem przy wykryciu niezgodności u 

klienta. Dużo lepiej jest mieć 10 sztuk niezgodnych niż 30 sztuk niezgodnych. 

Nadprodukcja wymaga również utworzenia specjalnych stref magazynowych 

lub buforowych, które przy braku odpowiedniego nadzoru, staną się kolejną 

zmienną generującą problemy. 

Zbyt optymistyczne określenie czasu cyklu to ciągła presja na pracownikach. 

Praca pod presją w dłuższej perspektywie czasu to równia pochyła to 

pomyłek i produkowania wyrobów niezgodnych. 

Trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy czasem taktu a czasem cyklu i 

szybko reagować. Reagować w taki sposób aby zapewnić nie tylko 

produkty na czas, ale produkty zgodne na czas. 



Podsumowanie 
Prosty temat a często mylony i lekceważony w wielu organizacjach. Czas 

taktu i czas cyklu to moim zdaniem najważniejsze wskaźniki i nie powinny 

być lekceważone. Możesz stawać na głowie usprawniając procesy, 

wdrażając ISO 9001, ale gdy nie zapewnisz zgodnych sztuk na czas 

swojemu klientowi to nici z twojego trudu. 

Jeżeli jeszcze nie znacie tych wskaźników we własnej firmie, to postarajcie 

się je obliczyć. 

 

 


