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Wstęp 
Zatoczyliśmy koło, być może nawet i koło Deminga. Czytasz właśnie wstęp do 12 
wydania Magazynu Jakość. Dokładnie rok temu wpadłem na pomysł, aby 
realizować ten e-magazyn. Była to jedna z lepszych decyzji. W ten sposób wiedz z 
bloga inzynierjakosci.pl trafia do jeszcze szerszego grona odbiorców. W tym 
numerze przeczytasz o budowaniu świadomości jakości, budowaniu zdrowych 
nawyków, poznasz cykl życia pracownika w organizacji oraz dowiesz się dlaczego 
tak ważne jest zachowanie niezależności działu jakości w organizacji. W lipcu 
możecie czytaj ten magazyn tylko ze szklanką zimnej wody z cytryną, inaczej w te 
upały niewiele zrozumiecie J. 

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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Cykl życia pracownika – wpis gościnny 
Masz nową pracę? To świetnie! Ale czy wiesz, że Twój pracodawca planuje 
już Twoje odejście? Co więcej, rozgląda się, aby znaleźć odpowiedniego 
kandydata na Twoje miejsce. Nikt nie będzie czekał, aż się kiedyś rozmyślisz 
– będą na to przygotowani! 
Moment, moment… Z czym Ci się kojarzy PLM? Oczywiście, to Product 
Lifecycle Managementczyli Zarządzanie Cyklem Życia Produktu. Jest to 
proces zarządzania całym cyklem życia produktu, od projektowania, poprzez 
wytwarzanie i obsługę, aż po utylizację. 
Co ma PLM do PRACOWNIKA? Otóż, można (a wiele firm robi to w sposób 
planowy) w podobny sposób zarządzać cyklem życia pracownika. Nie 
żartuję – niektórzy nawet mają do tego dedykowane oprogramowanie. 
Łącznie z utylizacją. Ciebie też przemielą! 
 



Cykl życia pracownika: Kuszenie 
Pewnie na co dzień się nad tym nie zastanawiasz, ale zastępy specjalistów 
z poszczególnych firm cały czas pracują nad tym, aby ich marka była dla 
Ciebie atrakcyjna. Jest to employer branding (z ang. budowanie wizerunku 
pracodawcy). Firmy chcą być wybierane, dążą do tego, aby potencjalni 
kandydaci się nimi interesowali. 
Chcą być atrakcyjne, budują wizerunek przyjaznego miejsca do pracy. Kuszą 
możliwością rozwoju, chwalą się tym w prasie, na targach pracy czy 
spotkaniach na wyższych uczelniach. I mają z tego oczywistą 
korzyść: większy wybór wśród kandydatów do pracy. I wszystko to zanim 
ktokolwiek złoży podanie o pracę, a nawet więcej: zanim ukaże się 
ogłoszenie z ofertą pracy. 
Nie bez znaczenia jest także tzw. marketing szeptany czyli wszystko to, co 
obecni pracownicy firmy mówią o niej na zewnątrz. Jeżeli firma dba o 
pracowników, organizuje imprezy firmowe, paczki świąteczne, darmowe 
szczepienia, wspiera stypendiami, to pracownicy chętnie o tym mówią na 
zewnątrz. Robią to w domu, wśród znajomych, na mieście – wieść się 
rozchodzi. A potencjalni kandydaci zaczynają odświeżać swoje CV. 

Cykl życia pracownika: Rekrutacja 
Tutaj wkraczamy my – kandydaci. Skuszeni wizją mlekiem i miodem płynącej 
posady u wymarzonego pracodawcy. Przesyłamy swoje CV i z 
niecierpliwością czekamy na jakikolwiek odzew. Ktoś weryfikuje nasze 
profile (także te na portalach społecznościowych – o zgrozo, co tam można 
czasami znaleźć!). Jeśli nasze CV powaliło rekrutera na kolana (lub po prostu 
mamy szczęście) odbieramy telefon z zaproszeniem na spotkanie. 
Następnie przedzieramy się przez pułapki zastawione na nas przez 
rekruterów. Odbywamy rozmowy, rozwiązujemy testy, odpowiadamy na 
przedziwne pytania (jakim zwierzęciem chciałbyś być?) by w 
finale negocjować warunki przyszłego zatrudnienia (jakie są Pana 
oczekiwania finansowe?). Tak, to już początek negocjacji – rekruter bada 
Twoje granice akceptacji. 
W końcu trafiasz na tzw. krótką listę kandydatów, którzy będą mieli 
okazję porozmawiać z pracodawcą na bezpośrednim spotkaniu. Tu masz 
okazję po raz pierwszy w życiu stanąć oko w oko z przyszłym szefem. I jest 
to jeden z najważniejszych momentów w całej Twojej karierze – pierwszego 
wrażenia nie zrobisz już nigdy więcej. Więc się postaraj! 



Cykl życia pracownika: Zatrudnienie 
Świetnie – masz tę robotę! Po przebrnięciu przez zasieki rekrutacji 
podpisujesz umowę o pracę. Już się cieszysz z dopiero co wynegocjowanej 
podwyżki (a jakże, zmiana pracy bez zmiany pensji?), którą sam sobie dałeś. 
Już planujesz, na co wydasz zarobione pieniądze, a tu nagle… okazuje się, 
że trzeba pracować! Co więcej, otrzymujesz cele do spełnienia. Nie ma nic 
za darmo. 
Umowa o pracę to kontrakt, a Ty jesteś najemnikiem (to prawie jak 
wojownik!). Firma wynajmuje właśnie Ciebie do wykonywania 
konkretnych zadań. Nie zatrudniają Cię po to, abyś przychodził do pracy na 
8:00 i wychodził o 16:00. Odbicia na czytniku kart to tylko ulotny ślad po 
Twojej obecności na terenie firmy. 
Moment zatrudnienia to czas na ustalenie warunków. Uważaj, bo tutaj 
ustalasz nie tylko warunki Twojej pracy i płacy, ale także warunki Twojego 
odejścia! Tak, tak – ten element umowy zwykle traktowany jest pobieżnie, 
wszakże zaczynamy nowy rozdział życia, kto by się tam teraz martwił 
ewentualnym odejściem. A jednak… dojdziemy do tego później. 

Cykl życia pracownika: Rozwój 
Cele postawione – czas zabrać się do nauki. Tak, tak! Mało kto wchodzi do 
firmy i z miejsca zabiera się za powierzone zadania. No, chyba, że jest to 
pracownik-bumerang, który jak syn marnotrawny wrócił z gościnnych 
występów w innej pracy. Tylko taka osoba już pierwszego dnia wie co, gdzie 
i jak. 

W przypadku pracownika zupełnie nowego okres dostosowania trwa 
oczywiście dłużej. Musisz poznać w szczegółach swoje obowiązki, 
przechodzisz przez cykl szkoleń wewnętrznych. Obowiązkowe BHP to tylko 
przygrywka. Już za chwilę wezmą się za Ciebie wewnętrzni trenerzy. A do 
nauki w pierwszych dniach jest całkiem sporo: procedury, instrukcje, 
formularze – wszystko, co później przyda Ci się w codziennej pracy. 
Po okresie nauki następuje (z dawna wyczekiwana) stabilizacja. Dla 
pracodawcy ten okres to utrzymanie Ciebie na Twoim stanowisku, z 
zadowalającymi wynikami. Tak długo, jak to będzie firmie potrzebne. I póki 
Tobie się nie znudzi. 



Cykl życia pracownika: Utrzymanie 
Czasami jest to walka o każdy kolejny dzień, ale zwykle to okres krótszej lub 
dłuższej stabilności. Kiedy już wiesz, co do Ciebie należy, jakie obowiązki 
masz wypełniać, jaki jest Twój szef, itd. Z punktu widzenia firmy jesteś 
pełnoprawnym pracownikiem. Jeśli spełniasz oczekiwania stawiane  na 
Twoim stanowisku, to z pewnością nie masz powodów do zmartwień. 
Przez ten okres, zwykle najdłuższy w całej karierze w danej firmie, pracujesz 
na siebie (i na firmę). Ugruntowujesz swoją wiedzę, coraz trudniejsze 
tematy przychodzą Ci z coraz większą łatwością. Powoli stajesz się 
doświadczonym pracownikiem. Ale uwaga! Nie usypiaj swojej czujności – 
za chwilę nastąpi ocena okresowa! W mniej lub bardziej formalny sposób 
Twój szef Cię oceni. Oceni i wyciągnie wnioski… 
…poklepie po ramieniu, pochwali i będzie spokojny o Twoje wyniki – przecież 
radzisz sobie doskonale. Może także dostrzec w Tobie potencjał do 
rozwoju i awansu – nie przegap tego momentu! Jeżeli szef sam na to nie 
wpadnie, to wykaż się odwagą i samodzielnie coś zaproponuj, a przynajmniej 
podpytaj o możliwości. 
…może też okazać się, że nie poszło Ci tak dobrze, ja się wszyscy 
spodziewali. Może wyniki nie są zadowalające, może nie udało Ci się zgrać 
z zespołem, a może po prostu z samym szefem się nie dogadujesz? W 
każdym związku przychodzi kiedyś czas na… 

Cykl życia pracownika: Rozstanie 
Zaskoczenie? Może przez chwilę… ale kiedyś w końcu nastąpi ten 
moment. Przecież w Twojej umowie nie napisano „…i że Cię nie opuszczę 
aż do śmierci”. Nikt z nas nie podpisuje umowy, która będzie wiązać nas z 
pracodawcą aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dlatego weź się w garść 
i zastanów co dalej. 
Rozejrzyj się dookoła, możesz wskoczyć w inne koło życia pracownika. A jest 
ich w dzisiejszych czasach sporo – wszakże rządzi rynek pracownika, nie 
pracodawcy. Kto dzisiaj kusi w Twojej okolicy? A może wybierzesz się gdzieś 
dalej, aby zdobyć kolejne doświadczenie? Ruszasz w świat. Twój czas u 
obecnego pracodawcy dobiegł końca. Ale to nie koniec – Twoje odejście 
uruchamia kolejny cykl… 



 

Cykl życia pracownika zatacza koło… 
Ty się zwalniasz (lub jesteś zwalniany), a następna osoba już czeka na 
Twoje miejsce. Nawet jeśli wydaje Ci się, że po Twoim odejściu wszystko 
się zawali, że niedługo nie pozostanie tu nawet kamień na kamieniu.. wiedz, 
że Twoje odejście dla nikogo nie jest zaskoczeniem. No, może dla kilku 
najbliższych współpracowników, którzy uronią łzę, jest to przykra 
niespodzianka. 
Ludzie przychodzą i odchodzą – rozumie to każdy, kto choć przez dłuższą 
chwilę kierował jakimś zespołem. Wiedzą o tym dobrze w kadrach w Twojej 
(już byłej) firmie. Mają w szufladzie CV kilku niezłych kandydatów – trzeba 
tylko do nich oddzwonić. Nikt nie czekał na moment, aż zdecydujecie o 
rozstaniu. Firma nie może pozwolić sobie na pustkę – wakat zostanie 
sprawnie uzupełniony. 
Karuzela będzie kręcić się dalej. Wsiądą nowi pasażerowie, zabawią na niej 
dłużej lub krócej. Włożą w pracę swój wysiłek, albo będą wozić się cudzym 
kosztem. Niektórzy spadną z hukiem. Ale karuzela nie przestanie się 
kręcić – to duży, sprawny mechanizm. Bardziej przemyślany, niż Ci się 
czasami wydaje. 
Więcej ciekawych artykułów Krzysztofa znajdziecie na jego 
blogu: leanjestdlaludzi.pl 
 



 
 

Świadomość jakości – 4 najlepsze praktyki jak 
ją budować w organizacji 
Za jakość odpowiada dział jakości! Ja tu ciężko pracuje, aby wyrobić plan na 
zmianę, nie będę się jeszcze zajmował jakością. Znajomy monolog? Jeżeli 
tak, to znajdujesz się w podobnym miejscu, jak wielu innych inżynierów 
jakości. W dużej ilości firm, szczególnie z korzeniami z byłego ustroju, takie 
postrzeganie jakości to standard. Zmiana tych standardów nie należy do 
prostych i nie jest szybka. Nie należy się jednak zrażać i trzeba budować 
świadomość jakości. Jak robią to najlepsi? Przeczytaj poniżej. 
 

Świadomość jakości – Określ jasno cel jakości 
Prezes, Dyrektorzy, Managerowie wiedzą czym jest świadomość jakości. 
Znają przełożenie jakości na wyniki firmy, znają oczekiwania klienta czy 
wymagania korporacyjne. Niestety często te informacje nie docierają do osób 



operacyjnych. Jakie to osoby? Takie, które na codzień pracują z produktem 
i dbają o wykonanie dziennego, tygodniowego i miesięcznego planu. 

Bez świadomości jakości i jasno określonego celu, spotkasz się z sytuacją, 
że dla pracowników, najważniejsze będzie osiągnięcie wyniku ilościowego. 
Zapewne od tego zależy ich premia, święty spokój i brak stresu. 

Dlatego warto wyznaczyć cel jakości dla organizacji i dla poszczególnych 
jednostek. Jako ogólne podejście dla organizacji przyjmuje się często 
politykę 0 reklamacji. Jest to z jednej strony dobry pomysł, bo motywuje do 
wytężonej pracy. Z drugiej jednak strony przy pojawieniu się pierwszej 
reklamacji, cała motywacja już spada. 

Dlatego warto wyznaczyć cele dla poszczególnych jednostek. Cele należy 
jasno określić według metody SMART lub SMARTER, odpowiednio 
zakomunikować, przeglądać i gdy cele są nie osiągnięte to o nich 
dyskutować. 
Jakie mogą być cele dla wydziałów? Wyborów jest sporo np. 

• Ilość sztuk niezgodnych wykonanych w tygodniu, 

• Procentowy udział niezgodności w tygodniu, 

• Ilość napraw wykonanych na częściach, 

• Ilość sztuk zgodnych w stosunku do planu tzw. FPY. 

Śledzenie celów jakościowych, przegląd przez kierownictwo i załogę raz w 
tygodniu oraz odpowiednie wyciąganie wniosków, zbuduje świadomość 
jakości i pokaże, że temat jest ważny w organizacji. 

Świadomość jakości – określ proste zasady 
zgłaszania złej jakości 
„Ja to bym nawet zgłosił, że coś jest nie tak, ale nawet nie wiem do kogo” – 
często wypowiadane zdanie w organizacjach o niskiej świadomości jakości. 



Bez jasno określonych procesów zgłaszania niezgodności, nie zbudujesz 
dobrej organizacji. Słowo proces to za duże słowo. 

Wystarczy określić 2 proste zasady: 

• nie przyjmuje niezgodnego materiału od dostawcy 

• nie przesyłam dalej niezgodnego materiału do klienta 

Chodzi tutaj o dostawców i klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Należy 
wyrobić dobry nawyk zgłaszania problemów jakościowych. Konieczne będzie 
określenie miejsca odkładania wyrobów niezgodnych i prosty proces ich 
nadzorowania. Pisałem o tym w tym wpisie: Nadzór nad wyrobem 
niezgodnym. Idealny proces w 8 krokach. 

Świadomość jakości – nie karz za złą jakość, 
celebruj dobrą jakość 
Jeżeli dane Wam było pracować w ugruntowanych przedsiębiorstwach z 
korzeniami w poprzedniej epoce, z pewnością mogliście się spotkać z 
sytuacją karania za błędy czy niską jakość. Jest to błędne podejście i 
generuje niepotrzebną spiralę prowadzącą do ukrywania wad, budowania 
napięcia w zespole i rozmytej odpowiedzialności. 

Budowanie świadomości jakości powinno być pozytywne. Wyobraź sobie, że 
poziom jakości jest słaby w Twojej firmie. Ilość niezgodności piętrzy się pod 
sufit, a operatorzy sami naprawiają sztuki, aby ukryć pomyłki. 

Wchodzi Ty, cała/y na biało i zaczynasz od wyznaczenia celów jakościowych 
dla obszarów. Pięć niezgodności na tydzień i ani jednej więcej! Zauważasz, 
że jeden z 7 obszarów radzi sobie coraz lepiej. Po upływie dwóch miesięcy 
wynik 5 niezgodności jest osiągnięty. Następnie utrzymywany przez trzy 
miesiące. 

Wówczas najlepsze co możesz zrobić to celebrować to osiągnięcie, 
zakomunikować je w organizacji, pokazać dobrze wykonaną pracę i dać 
przykład innym. Pokaż, że jakość jest ważna, że jest doceniana w firmie i że 



opłaca się stawiać na jakość. Mówię tu nawet o gratyfikacji finansowej dla 
pracowników. 

Inni szybko wezmą przykład. 

Świadomość jakości – zachęcaj do pomysłów i 
usprawnień 
Najwięcej strat i błędów w procesie widzą Ci, którzy pracują przy samym 
procesie. Dużym błędem w firmach jest brak angażowania pracowników i 
wsłuchiwania się w ich potrzeby. Kierowanie firmy przez ordynarnego 
Dyrektora, który wprowadza co chwile swoje genialne pomysły, nie patrząc 
na potrzeby ludzi, prowadzi na manowce. 

Operatorzy, planiści, inżynierowie, technolodzy, brygadziści, jakościowcy to 
osoby, które wiedzą najwięcej o swojej pracy i dostrzegają najwięcej 
niuansów. Posiadają oni najlepszą wiedzę w organizacji i powinni tryskać 
pomysłami na lewo i prawo na temat tego co można poprawić, aby jakość 
była lepsza. 

Dlatego warto zainwestować w system sugestii pracowniczych wywodzący 
się z Kaizen i nawet nagradzać małymi kwotami, za ciekawe usprawnienia i 
pomysły dotyczące jakości czy produktywności. Pokazujesz w ten sposób, 
że jest to temat ważny w organizacji i nie koncentrujecie się tylko i wyłącznie 
na osiąganiu codziennych wyników sprzedażowych czy produkcyjnych. 
Angażuj pracowników, doceniaj ich pomysły, a otrzymasz lepszą jakość. 

Podsumowanie 
Jestem ciekaw, czy zastosujesz któryś z wyżej wymienionych punktów. 
Jeżeli tak to podziel się efektami. Ciekawi mnie też, czy masz inne pomysły 
na osiągnięcie świadomości jakości w organizacji. Chętnie podyskutuj ;-)! 

 

 

 



 
 

Atomic Habits – Dyscyplina w osiąganiu celów 
– 4 porady 
 

Mam dla Ciebie złą wiadomość. Nie ma drogi na skróty w osiąganiu 
dużych celów, wyników biznesowych, sportowych czy zamykaniu z 
sukcesem projektów w pracy. Jeżeli chcesz poznać jakiś prosty trick, to 
ktoś może i spróbuje ci go sprzedać, ale ten trick nie zadziała. Podobnie 
jak nie zadziała cudowna tabletka na odchudzanie, dwutygodniowy 
kursy językowy czy sekretna metoda na zarobienie 10 tys. zł bez 
ruszania z domu. Istnieje jednak skuteczna metoda do realizowania 
nawet najtrudniejszych zadań. Wymaga jednak ona nakładów pracy i 
systematyczności. Metoda ta to Atomic Habits, a w zasadzie zbiór 
metod zebranych w książce Jamesa Cleara. Dzięki tym zasadom, udało 
mi się wdrożyć wiele dobrych nawyków, które przybliżają mnie krok po 
kroku do moich celów. 



Atomic Habits – nawyki przybliżające do 
sukcesu 
Osiąganie sukcesu to nie jest chwila jednorazowego geniuszu, przebłysku 
czy transformacji. Jeżeli masz nadwagę, nie stracisz jej w przeciągu jednego 
dnia. Z drugiej strony nadwaga ta nie powstała również w jeden dzień. 
Sukces to zbiór nawyków, małych kroków, które systematycznie są 
realizowane. 

Podobnie jest z porażką i nie piszę o jednorazowej wpadce, czy pomyłce, 
którą bardziej powinniście odbierać jako naukę. Porażka w tym zakresie to 
szersze spektrum rzeczywistości, takie jak: brak zabezpieczenia 
finansowego, brak umiejętności, brak planu na przyszłość, nadwaga, 
problemy zdrowotne wynikające z zaniedbania itd. itd. 

W takim aspekcie porażka, to również suma małych kroków, skierowanych 
w złym kierunku. 

James Clear w książce Atomic Habits, stara się nam uświadomić, że to 
nawyki budują naszą sytuację i to w jakim miejscu się znajdujemy. Atomic 
Habits to sztuka robienia małych kroków w dobrym kierunku. Czy to jest 
łatwe? Z pewnością nie, wówczas otaczali by nas sami szczęśliwi, zdrowi, 
wysportowani i bogaci ludzie. Niestety tak się nie dzieje z prostego pozoru. 
Praca nad zdrowymi nawykami wymaga dyscypliny. Niestety otaczający nas 
świat szybko odciąga nas od dyscypliny z osiągania własnych celów. Pisałem 
o tym już tutaj: Jesteś kreatorem czy kreaturą? 
Na całe szczęście książka Atomic Habits zawiera szereg porad jak budować 
zdrowe nawyki i je utrzymywać. Specjalnie dla Was zebrałem 4 
najważniejsze zasady. 

Atomic Habits – Sukces to procent składany 
nawyku 
Celny rzut Kawhi’ego Leonarda w ostatniej sekundzie meczu dał wygraną 
Toronto Raptors w półfinałach konferencji z Philadelphia 76ers. Większość 
ludzi widziała sukces, oddany celny rzut i wybuch radości w hali Scotia Bank 



w Toronto. Niewiele osób widziało za tym ciężką pracę, setki tysięcy 
oddanych rzutów i dziesiątki tysięcy rzutów niecelnych. 

Nie było by tego sukcesu, tego trafienia bez lat ciężkiego treningu, bez 
wyrobionego nawyku aby ma ten trening pójść, aby budować nawyk trafiania 
piłką do kosza itd. itd. 

Podobnie ma się rzecz z każdym innym sukcesem. Sami często zapominamy 
o swoich wypracowanych nawykach i dyscyplinie, która doprowadziła nas tu 
gdzie jesteśmy. 

Dziesięć lat po studiach widzę pracę, niezłą pensję i zadania do wykonania. 
Zapominam, że nie byłbym tutaj, gdyby nie nawyk zdobywania wiedzy, 
zaliczanie porażek i sukcesów w trakcie studiów i później kariery zawodowej. 
Tylko nawet pozwolił dojść mi i Tobie do miejsca gdzie jesteś w tym 
momencie. 

Chcecie więcej przykładów? Nawyk zdrowego odżywania powtarzalny 
wystarczająco długo pozwoli osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Brak dyscypliny 
i nie utrzymywanie nawyku nie da nam wymarzonych rezultatów. 

W książce Atomic Habits napisano wprost, że nawyk powtarzany 
wielokrotnie, utrzymywany, procentuje w przyszłości i pozwala nam przejść 
z punktu A do punktu B. Sukces to procent składany nawyku. 

Atomic Habits – Skup się na systemie, zamiast 
na osiągnięciu celu. 
James Clear w Atomi Habit dużo wyżej w hierarchii osiągania rezultatów 
stawia system a nie cel. Jestem w stanie się do tego przekonać i przełożyć 
realizację swoich marzeń. 

Wyobraź sobie, która ze sportowych drużyn kolarski nie celuje w wygraną 
Tour de France? Co więcej, która z drużyn piłkarskich nie jedzie na 



mistrzostwa świata z celem ich wygrania? Nawet naszej drużynie się to 
zdarzało :-). Jakie były rezultaty? Każdy z nas pamięta ;-). 

W związku z tym dużo ważniejsze jest skupienie swoich myśli i działań na 
systemie, który pozwoli nam osiągnąć cel, niż na celu samym w sobie. 
Realizowanie dobrego systemu da na końcu lepsze rezultaty, niż chęć 
osiągnięcia celu za wszelką cenę. 

Skąd jednak wziąć taki system? Najlepiej od kogoś, kto już wcześniej 
osiągnął to co my sami chcemy osiągnąć. Co znajdziecie w takim systemie? 
Na pewno stos nawyków, które należy powtarzać i trzymać dyscyplinę. Nie 
ma drogi na skróty. 

Sporo systemów znajdziecie w sieci, wpiszcie po prostu w google : How to 
run a blog, How to run a marathon, How to build an on-line business, How to 
loos 40 lbs, How to speak in Spanish in 6 months etc. etc. Uwierzcie mi, że 
każdy z Was, przestrzegając zasad z tych systemów wystarczająco długo, 
osiągnie zamierzony cel. 

Atomic Habits – Skup się na tym kim chcesz 
być, a nie na tym co chcesz osiągnąć 
Myśl o sobie z perspektywy osoby, którą chcesz się stać. Jeżeli chcesz 
świetnie mówić po angielsku, to właśnie to sobie powtarzaj. Jeżeli utwierdzisz 
się w przekonaniu, że tylko uczysz się angielskiego, to efekty będą gorsze. 

Wynika to z aspektów psychologicznych i budowania pozytywnej afirmacji. 
Technika ta ma duże znaczenie przy niszczeniu złych nawyków. Palacz 
rzucający palenie, gdy jest częstowany papierosem, inaczej brzmi mówiąc: 
„nie, dziękuję, próbuję rzucić palenie” a np. „nie, dziękuję, nie palę”. 

Budowanie wizerunku osoby, którą chcesz się stać, sprawi, że będziesz 
realizować nawyki takiej osoby. Zaczynasz przygodę z bieganiem, chcesz 
przebiec maraton i po drodze nadarza się suto zakrapiania impreza. Co zrobił 
by w takiej sytuacji biegacz – maratończyk? Za pewnie nieco przystopował 
na imprezie, a nie szedł w tango, jak każdy zwykły śmiertelnik. 



Kopiuj nawyki od archetypu jakim chcesz się stać. 

Atomic Habits – Środowisko jest ważniejsze niż 
silna wola 
James Clear w Atomic Habits przybliża kwestię wpływu środowiska na 
realizację zamierzeń. Przywołuje on bardzo ciekawe badania i potwierdza 
słuszność tezy. 

Osiągnięcie celu jest bardzo powiązane ze środowiskiem, które nas otacza. 
Brak sprzyjającego otoczenia, bardzo utrudnia realizowanie naszych marzeń 
i osiąganie sukcesu i nie pomoże nawet najsilniejsza silna wola. 

Na jednej z amerykańskich uczelni, podzielono klasę sportowców na dwie 
grupy. Według testów psychologicznych ustalono, które osoby mają 
mocniejszą silną wolę i dyscyplinę. Osoby te trafiły to jednej grupy, w drugiej 
grupie znaleźli się studenci mniej predysponowani. 

Celem obu grup studentów, była utrata wagi w okresie 4 tygodni. Dla każdej 
z osób rozpisano odpowiednią dietę wg. podaży kaloryczności. Jedyne co 
różniło te grupy, to środowisko, w których spożywano posiłki. 

Dla grupy mniej zdyscyplinowanej podawano do posiłków tylko wodę. Grupie 
bardziej zdyscyplinowanej podawano do posiłków zawsze szklankę wody i 
szklankę coca-coli. 

Suma zdrowego nawyku picia tylko wody i przestrzegania posiłków dała 
lepsze rezultaty, niż darmowa szklanka coli, która od czasu była opróżniana 
zamiast wody. 

Jeżeli chcesz osiągnąć cel sprawdź środowisko, w którym żyjesz. Jeżeli 
chcesz więcej czytać i uważasz, że nie masz na to czasu, to wyrzuć 
wszystkie aplikacje do mediów społecznościowych z komórki. Czas od razu 
się znajdzie. Jeżeli stracić kilka kilogramów, będzie ci łatwiej jak w domu nie 
będzie gazowanych, słodkich napojów, cukierków, czekolad i pączków. 



Jeżeli chcesz zacząć biegać 4 razy w tygodniu, to kup sobie 4 komplety 
ubrań do biegania i każdego dnia zostawiaj jeden na widocznym miejscu. 

Zamiast się katować, wystawiać na próby i obwiniać za chwilę słabości, to 
stwórz środowisko do osiągania celów. 

Podsumowanie 
Realizowanie marzeń, osiąganie celów za pomocą powtarzalnych nawyków, 
to jedna z najlepszych metod jakie poznałem. Książka Atomic Habits, tylko 
umocniła mnie w tym przekonaniu. Warto poznać więcej zasad i metod, 
wspomnianych przez Jamesa Cleara – zachęcam do kupna książki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niezależny dział jakości – niezbędny w zdrowej 
organizacji 
Niezależność działu jakości to podstawowy wymóg systemów zarządzania 
jakością ISO 9001. Zarządzanie jakością musi być niezależne od działów 
produkcyjnych, planowania czy sprzedaży. Tylko wówczas organizacja jest 
w stanie zapewnić produkt zgodny z wymaganiami klienta. Czy jest tak w 
rzeczywistości we wszystkich organizacjach? Jak to w życiu, rzeczywistość 
nie jest czarno-biała. Jakość nie może istnieć bez sprzedaży i produkcji, 
z drugiej strony firma długoterminowo nie utrzyma się na rynku bez 
jakości. Dlatego warto zapewnić niezależny dział jakości. 



1. Szef kuchni nie przyznaje sobie gwiazdek 
Michelina. 
Gwiazda Michelina wśród restauratorów to najważniejsze odznaczenie. 
Przyznawane jest poprzez specjalnie przeprowadzoną kontrolę jakości. 
Każda z restauracji poddawana jest takim samym kryteriom i oceniana jest 
przez kwalifikowanego specjalistę. 

Tylko niezależność pomiędzy kontrolującym i kontrolowanym jest w 
stanie dać wiarygodne, porównywalne rezultaty na całym świecie. 
Podobnie jest z zarządzaniem jakością i niezależnym działem jakości. Jasne 
wytyczne zawarte w wymaganiach klienta oraz w wymaganiach systemu 
zarządzania jakością, weryfikowane przez niezależnego inżyniera jakości, są 
w stanie dać produkt o wysokiej jakości. 

Jakiekolwiek bliższe zależności, relacje czy próby wywierania wpływu na 
dział jakości spowodują obniżenie standardów. Jeżeli więc pracujesz w 
zarządzaniu jakością, to zachowuj się trochę jak niezależny ekspert 
wydający opinię według określonych kryteriów. Wymaga to dużej 
asertywności oraz budowania odpowiednich relacji w organizacji. 

2. Niezależny dział jakości a dyscyplina w 
organizacji. 
Dyscyplina to jedyny znany mi sposób na osiągnięcie spektakularnych 
wyników. Tylko odpowiednia odtwarzalność, powtarzalności i ciągły rozwój 
pozwala dojść z punktu A do punktu B, niezależnie co chcemy osiągnąć. 

Jeżeli podejmowaliście różne próby w życiu: nauki angielskiego, biegania, 
ćwiczeń na siłowni, to sami pewnie wiecie jak trudno utrzymać dyscyplinę. 
Mózg człowieka z reguły ściąga nas na manowce. Bezpieczny kont, dostęp 
do jedzenia i rozrywki to maksimum, które wystarczają, aby zaspokoić nasze 
przyziemne potrzeby. Dlatego właśnie trudno osiągnąć bardziej wzniosłe 
wyniki, bez ciągłej motywacji i kontroli samego siebie. 



Wyobraźcie sobie teraz 600 takich osób, które mają wytwarzać po 400 
produktów dziennie, zgodnie z wymaganiami jakości i ciągle udoskonalać 
procesy. Wyobraźcie sobie, że nie istnieje dział zarządzania jakością, 
ciągłego doskonalenia i wszystko spoczywa na barkach pracowników. 

Utopia? Zdecydowanie utopia. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie się 
kontrolować, to duża grupa niezależnych od siebie osób, o różnej motywacji 
do pracy i zaangażowaniu to mieszanka wybuchowa. 

Niezależny dział jakości w takiej firmie to podstawa. Czasami sobie myślę, 
że mi osobiście przydałby się taki kontroler jakości, który nakierowywał mnie 
na właściwe tory ;-). 

3. Balans pomiędzy ilością a jakością – cele 
jakości a produkcji. 
Szybciej, więcej, taniej! Po to, aby zadowolić udziałowców, właścicieli zarobić 
jeszcze więcej pieniędzy. Gdybyś sam prowadził firmę, to pewnie doszedłbyś 
do takich samych oczekiwań. 

Nie mniej jednak bez drugiej szali tej wagi, można bardzo szybko osiągnąć 
przeciążenie, które zerwie cienkie połączenie z zadowolonym klientem. 

Bez zadowolonych klientów, bez odpowiedniego popytu na produkt, nie 
pomoże nawet najtańsze wytwarzanie, aby zarobić pieniądze. 

Warto rozwijać obszar produkcyjny, warto udoskonalać produkt, sprawiać, 
aby był bardziej konkurencyjny na rynku. Należy jednak pamiętać również o 
utrzymaniu, a nawet poprawianiu jakości tego produktu. 

Dlatego właśnie niezależny dział jakości musi być kontrpartnerem do rozmów 
na temat celów organizacji i określania zbalansowanej strategii rozwoju. 
Oczywiście trzeba pamiętać o zdrowym balansie, tak aby koszty jakości nie 
przekroczyły generowanego zysku. 



Podsumowanie 
Istnieją organizację, w których to jakość steruje produkcją i narzuca coraz to 
dziwniejsze wymagania, ale w większości przypadków to produkcja steruje 
jakością i stara się wywrzeć pozytywny wynik. Żadna ze skrajności nie jest 
dobra i warto poszukać zdrowy balans przy zapewnieniu niezależności. 
Długoterminowo zawsze jakość będzie przed ilością. 

 

 



 


