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Wstęp 
Drugie wydanie „Magazynu Jakość” a w nim 5 interesujących artykułów z 

zakresu zarządzania jakością oraz przywództwa. W dzisiejszym wydaniu 

dowiesz się kim jest lider przemocy i dlaczego nie warto z nim 

współpracować. Poznasz zasady diagramu Pareto i cztery rodzaje kontroli 

jakości. W obszernym artykule przeczytasz jak skutecznie wdrożyć Poka 

Yoke i skąd czerpać inspirację do projektowania niezawodnych systemów 

kontroli jakości. W gościnnym wpisie Krzysztof Dobrowolski ciekawie opisuje 

zasadę FIFO i zasadę podejścia do zarządzania materiałem. 

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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Diagram Pareto – zacznij od 
najważniejszych 

Jeżeli nie wiesz od czego zacząć rozwiązywać problem to sięgnij po wykres 

Pareto. Diagram ten jest prostym narzędziem, który w łatwy sposób 

kategoryzuje dane. Już w XIX wieku słynny francuski ekonomista Vilfredo 

Pareto określił zasadę 80/20. Według tej zasady 20% przyczyn powoduje 

80% problemów, 20% kierowców powoduje 80% wypadków itd. itd. Dzisiaj 

pokaże ci jak w praktyce wykorzystać tą zasadę i tworzyć diagram pareto, 

który ułatwi podjęcie ci decyzji na temat priorytetów. 

Diagram Pareto opis 

Diagram Pareto jest to graficzny sposób przedstawienia danych na wykresie 

słupkowym w sposób malejący. 



Dodatkowo, na wykresie umieszczona jest linia Lorenza, która biegnie po 

wierzchołkach histogramu. Jeżeli opis jest skomplikowany, poniższa grafika 

powinna rozwiać wasze wątpliwości. Słupki to wartości poszczególnych 

kategorii, linia zaś reprezentuje krzywą Lorenza. 

 
 

Z wykresu wynika zatem, że dwie pierwsze kategorie stanowią 62% 

problemów procesu. W związku z tym, jeżeli chcemy uzyskać znaczącą 

poprawę procesu, wystarczy, że skupimy się na wyeliminowaniu dwóch 

pierwszych przyczyn. W większości przypadków, zastosowanie znajdzie tu 

zasada Pareto. Bardzo prawdopodobnie również w twoim przypadku, 20% 

przyczyn, będzie powodowało 80% problemów, strat. 

Diagram Pareto przykłady 

W celu łatwiejszego zrozumienia zasady Pareto 80/20 oraz diagramu Pareto 

przygotowałem kilka prostych przykładów z życia codziennego lub 

zawodowego, powinno to ułatwić zrozumienie podejścia francuskiego 

ekonomisty. 

1. 80% problemów generuje 20% projektów – niektóre projekty są dużo 
trudniejsze w zarządzaniu niż pozostałe 

2. 80% niezgodności w procesie produkcyjnym generowane jest przez 20% 
produktów danej firmy – zróbcie analizę w swojej firmie, otrzymacie bardzo 
podobną wartość 
 

https://i1.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2017/11/pareto-3.jpg


3. 80% pracy wykonuje 20% pracowników – brzmi znajomo? Zwróćcie uwagę 

na rozkład sił w waszych biurach czy na produkcji  
4. 80% problemów z oprogramowaniem spowodowane jest 20% przyczyn – 

zazwyczaj w oprogramowaniu pojawia się jeden i ten sam błąd… 
5. 80% wypadków powoduje 20% kierowców – większość jeździ zgodnie z 

przepisami 
6. 80% bogactwa znajduje się w rękach 20% ludzi – a tak na prawdę to 82.7%, 

według najnowszych doniesień, zasada Pareto jest blisko. 
7. 80% ruchu na blogu generowanych jest przez 20% postów – potwierdzam z 

ręką na sercu  

Zasada 80/20 wynikająca z diagramu Pareto jest zasadą, która opisuje 

rzeczywistość w sposób bardzo bliski prawdy. 

Diagram Pareto zalety: 

Główne zalety stosowania diagramu Pareto to: 

• skuteczne rozwiązywanie problemów poprzez ich hierarchizację zgodnie z 
najważniejszymi przyczynami 

• szybko wskazuje priorytety, na których powinniśmy się skupić, aby 
najbardziej zredukować występujący problem 

• pozwala umiejętnie skupić zasoby na wyeliminowaniu jednej przyczyny, co 
pozwala uniknąć rozproszeniu zasobów na wszystkie przyczyny w jednym 
momencie 

• ułatwienie komunikacji oraz przedstawienie w prosty, graficzny sposób gdzie 
należy skupić siły. 

Diagram Pareto kiedy stosować 

Diagram Pareto znajdzie zastosowanie w procesach który generuje zmienne, 

które można kategoryzować. Świetnie nadaje się do analiz problemów 

jakościowych danego procesu. Jako problemy jakościowe mam na myśli 

wszystkie odchyłki od standardu. Nie jest ważne czy mówimy o procesie 

produkcyjnym czy usługowym. 



Jedyne co trzeba zrobić to zebrać odpowiednią ilość danych, w celu zrobienia 

tego w sposób usystematyzowany polecam arkusz kontrolny. Po danym 

okresie, będziesz mógł przenieś dane do dwukolumnowej tabeli. Okaże się 

wówczas, że w procesie występuje kilka kategorii problemów. Diagram 

Pareto umożliwi Ci skupić się na przypadkach, które generują największe 

straty w procesie. W ten sposób nadasz priorytety i kierunek podejmowanych 

akcji. 

Diagram może być również wykorzystywany do kategoryzowania pomysłów 

w trakcie burzy mózgów. Często w trakcie dyskusji trudno wybrać temat, 

akcję od której powinniśmy zacząć działanie. Ułożenie danych w sposób 

malejący pozwoli wybrać pierwszy krok po wykonanej burzy mózgów. 

Diagram Pareto jak wykonać 

W pierwszej kolejności należy wybrać jeden proces, który chcesz poddać 

analizie. Zalecam w jednym momencie skupić się na jednym procesie. Jest 

to istotne, aby nie wpaść w chaos informacyjny i nie doprowadzić do sytuacji 

wymieszania informacji oraz faktów. 

Kolejny ważny aspekt to czas, czas w którym będziesz zbierał i analizował 

dane. W zależności od procesu wystarczający czas na podjęcie działań 

może być od 1 tygodnia do 1 kwartału. Wszystko zależy od stabilności 

procesu, problemów oraz wymagań. Musisz sam ocenić bazując na własnym 

doświadczeniu jaki czas jest dla Ciebie optymalny. 

Gdy już zbierzesz niezbędne informacje postaraj się je umieścić w 

poszczególnych kategoriach i zapisać w tabeli gdzie w kolumnie pierwszej 

znajdować się będą kategorię, zaś w kolumnie drugiej częstotliwość 

występowania problemu z danej kategorii. 

Następnie posortuj dane malejąco w Office Excel i narysuj wykres słupkowy. 

Jeżeli masz z tym problem, w kolejnym akapicie znajdziesz darmowy 

formularz Excel wraz z wykonanym przykładem. 

 

http://inzynierjakosci.pl/2018/01/arkusz-kontrolny-przyklady/


Diagram Pareto formularz Excel 

Tworzenie wykresów nie powinno stanowić problemu, jeżeli macie styczność 

na co dzień z excelem. Nie mniej jednak postanowiłem Wam trochę ułatwić 

pracę i przygotowałem prosty template. Poniżej znajdziecie darmowe 

narzędzie w formie excela oraz przykład. Plik excelowski zawiera 

dokładną instrukcję, krok po kroku, oraz zakładkę z przykładem i 

wypełnionymi danymi. Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do mnie. 

Narzędzie dostępne na stronie: Darmowe Narzędzia Jakościowe 

Podsumowanie 

Diagram Pareto to podstawowe narzędzie, które określił Ishikawa. Do dnia 

dzisiejszego wykorzystywane jest z sukcesem w wielu firmach i największych 

korporacjach. Jestem przekonany, że powyższy opis ułatwi Ci stosowanie 

diagramu, a darmowy formularz pozwoli oswoić Excela ;-). 

Photo by Cristina Gottardi on Unsplash do diagram pareto 
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Poka Yoke – niezawodna metoda 
unikania niezgodności 

Czy jesteś w stanie zaprojektować proces nie wymagający kontroli jakości 

bez ryzyka wyprodukowania wyrobu niezgodnego? Możesz to zrobić i 

udowodnił to ponad 50 lat temu wybitny japoński inżynier wprowadzając 

system Poka Yoke. Inżynier ten sprecyzował 3 rodzaje podejścia do “mistake 

proofingu” oraz rozpowszechniał zasadę zerowej kontroli jakości. Czy jest to 

możliwe w do osiągnięcia w rzeczywistości? Na to pytanie i wiele innych 

odpowiem w poniższym tekście. 

 



Kto wymyślił Poka Yoke? 

Japoński inżynier Shingeo Shingo pracował długo nad system który 

uniemożliwiałby popełnianie błędów. W pierwszej kolejności nazwał go 

“udowadniacz oszustwa” co mocno nie spodobało się operatorom. 

W kolejnych fazach udoskonalania systemu również terminologia 

ewoluowała w kierunku coraz to bardziej przyjaznych stwierdzeń takich jak 

np “potwierdzacz błędu”, aby ostatecznie przyjąć uniwersalną japońską 

nazwę “Poka Yoke” od słów yokeru – unikać i poka – nieświadomy błąd. 

Shingeo Shingo napisał znakomitą książkę na temat filozofi “mistake 

proofingu” i zarządzania jakością metodą zerowej kontroli jakości. Książka 

nosi tytuł: “Zero Quality Control: Source inspection and poka yoke system” 

dla chętnych jest dostępna na google books w języku angielskim: E-Book 

google books. 

Co ciekawe Dr Shingo wsławił się również rozpowszechnianiem metodologii 

SMED z którą pewnie wielu z Was się spotkało w codziennej pracy. 

Co to jest Poka Yoke? 

Poka Yoke to metoda dająca 100% skuteczności w weryfikowaniu danej 

charakterystyki produktu. Pisząc prościej, jest to tak zaprojektowany proces, 

że niemożliwym jest przesłanie produktu do dalszych procesów jeżeli jest on 

wykonany nieprawidłowo. 

Może jeszcze prościej? Poka Yoke to system narzędzi, oprzyrządowania, 

oprogramowania oraz czujników, który potwierdza zgodność wybranych 

cech produktu i blokuje produkt niezgodny. W dalszej części podam 

konkretne przykłady. 

Czym nie jest Poka Yoke? 

Poka Yoke mylone jest często z systemem “error proofing”. Być może 

dlatego, że oba systemy uniemożliwiają powstawanie produktu niezgodnego. 

Istnieje jedna zasadnicza różnica pomiędzy system “mistake proofing” i “error 

proofing” którą warto zapamiętać. 

https://books.google.pl/books?id=gkE8K7axQbYC&lpg=PP1&dq=poka%20yoke&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q=poka%20yoke&f=false
https://books.google.pl/books?id=gkE8K7axQbYC&lpg=PP1&dq=poka%20yoke&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q=poka%20yoke&f=false


Error proofing stosowany jest w momencie projektowania części, produktu. 

Zadaniem konstruktora jest zaprojektowanie części, produktu w taki sposób 

aby uniemożliwić niewłaściwe zamontowanie tej części. Może to być 

umieszczenie jednego elementu na kole zębatym, który wykluczy odwrotny 

zamontowanie lub takie zaprojektowanie otworów we wsporniku, które 

wykluczy przykręcenie go w niewłaściwy sposób. 

Nie możesz też nazwać Poka Yoke planem kontroli dla inspektora jakości. 

Ludzie są omylni i nie zapewnią 100% skuteczności kontroli wyrobu, nigdy! 

Jakie są rodzaje Poka Yoke? 

Istnieją trzy rodzaje Poka Yoke. Pierwszym rodzajem jest zastosowanie 

układu narzędzia lub dodatkowych zabezpieczeń w sposób kontaktowy z 

produktem. Jak to może wyglądać w praktyce? W przypadku procesu 

spawania jest to oprzyrządowanie, które uniemożliwia ułożenie elementów 

inaczej niż jest to zakładane. Dopiero po ułożenie wszystkich elementów 

operator może zacząć proces spajania elementów. 

Drugim rodzajem jest system uniemożliwiający przejście do kolejnej operacji, 

jeżeli brakuje wszystkich elementów np. zabraknie jednego elementu 

produktu. W przypadku procesów montażowych systemem Poka Yoke może 

być sensor wizualny porównujący element zmontowany z produktem 

idealnym. Odbywa się to za pomocą kamery i oprogramowania 

porównującego do siebie zdjęcia. Jeżeli brakuje jakiegoś elementu lub 

konfiguracja instalacji jest nieprawidłowa wyskoczy błąd. 

Rozwiązanie optyczne stosuje się również do zliczania ilości 

wyprodukowanych sztuk. Na płaskiej powierzchni układa się wymaganą ilość 

elementów potrzebnych do kolejnej operacji. Oprogramowanie porównuje 

zdjęcie idealne ze stanem obecnym. Jeżeli dostrzega różnicę zatrzymuje 

proces. 

Trzecim rodzajem Poka Yoke jest system wymagający potwierdzenia 

zgodności sekwencji danej operacji. Może to być np. klucz dynamometryczny 

z ustawionym momentem dokręcania. Nie jest możliwe dokręcenie śruby z 



większym momentem obrotowym. Narzędzie to potwierdza zgodność 

wykonania operacji. Innym przykładem może być system operacyjny do 

sterowania produkcją, gdzie potwierdza się wykonanie operacji. Jeżeli nie 

wypełnisz checklisty i nie potwierdzisz zgodnego wykonania operacji nie 

będziesz w stanie otworzyć następnego procesu w systemie. Najlepszym 

przykładem może być system SAP. Brak “zamknięcia” operacji piątej 

uniemożliwia otwarcie operacji szóstej w systemie. 

Poka Yoke w życiu codziennym? 

Poka Yoke stosujemy również często nieświadomie w życiu 

codziennym. Puzzli nie ułożysz inaczej niż zostało to zaprojektowane. Tak 

więc albo uda Ci się wykonać produkt zgodny albo nie. Podobnie jest z 

ładowarką do telefonu. Nie naładujesz Iphone’a ładowarką do Androida i na 

odwrót. Odpowiednie wtyczki pasują do odpowiednich modeli nie możesz się 

pomylić. Elektryczny czajnik wyłącza się dokładnie gdy woda się zagotuje. 

Przykładek kontaktowego Poka Yoke może być również bankomat. Kartka 

bankomatowa musi być włożona w odpowiedni sposób. Następnie bez 

podania kodu Pin i potwierdzeń na ekranie nie uruchomimy wypłaty 

pieniędzy. 

Obserwuj to co dzieje się dookoła być może zainspirujesz się jakimś 

rozwiązaniem i wykorzystasz je w pracy. Na co dzień masa urządzeń 

wykorzystuje rozwiązania “mistake proofing” w trosce o klienta czyli Ciebie ;-

). 

Jak wdrożyć Poka Yoke? 

Wdrożenie systemu Poka Yoke powinno mieć przede wszystkim 

uzasadnienie ekonomiczne. Można teoretycznie każdy proces i operację 

zaprojektować według podejścia “mistake proofing”, ale koszty mogą 

przewyższyć wartość dodaną. Bardzo łatwo przekroczyć koszty jakości i 

produkować wyroby idealne, ale nieopłacalne. 

Warto zastosować metody Poka Yoke do operacji problematycznych, które 

w przeszłości generowały produkty niezgodne. Jest to idealne rozwiązanie 

jako wdrożenie akcji korekcyjnych po wystąpieniu reklamacji od klienta. 

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


Wdrożenie metody “mistake proofing” spotka się z dużą aprobatą Waszych 

klientów. Najlepiej gdy uda wam się to uzyskać w trakcie analizy 5 Why ;-). 

Często decyzja o wdrożeniu Poka Yoke wynika z analiz pFMEA (analiza 

ryzyka wystąpienia defektu wraz z akcjami aby to ryzyko zminimalizować). 

Na etapie określania ryzyk warto zastanowić się nad rozwiązaniami 

uniemożliwiającymi wyprodukowanie wyrobu niezgodnego. Szczególnie dla 

operacji, mówiąc kolokwialnie “drogich”, gdzie koszt wyrobu niezgodnego 

może być odczuwalny dla organizacji. Operacje krytyczne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa użytkowania również powinny być “obwarowane” 

rozwiązaniami Poka Yoke. Wszystkie te informacje uzyskacie z analizy 

pFMEA. 

Kolejny krok to mądre zaprojektowanie Poka Yoke i przetestowanie czy 

działa. Często to co widzimy na papierze lub myślimy, że będzie działać 

okazuje się rozwiązaniem niewystarczającym. Na tym etapie warto 

zastanowić się jaki rodzaj systemu wybierzemy: kontaktowy, weryfikujący 

sekwencje i ilość czy formę checklisty/weryfikacji. 

Dobrą praktyką po wdrożeniu systemu jest zweryfikowanie skuteczności po 

dłuższym okresie użytkowania. Ustawienie bramek kontrolnych np. co 100 

czy 1000 sztuk wyrobu pozwoli sprawdzić czy przy produkcji seryjnej Poka 

Yoke spełnia oczekiwane wymagania oraz czy zespół rozumie istotę 

działania systemu. 

 
 

http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/
https://i0.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/08/poka_yoke_buty.png


Jak przekonać załogę do Poka Yoke? 

Gdy już wiecie jaki rodzaj Poka Yoke zastosować należy te rozwiązania 

mądrze wdrożyć. Zanim przejdziecie do kolejnego akapitu odsyłam do 

niezawodnej metody wdrażania zmian czyli Toyota Kata. Pisałem o niej 

wcześniej i tutaj również dobrze się ona sprawdzi. 

Możecie spędzić tygodnie nad projektowaniem i wymyślaniem najlepszych 

systemów Poka Yoke, a jej efektywność może okazać się niska. Kluczem 

jest przekonanie do całego systemu i rozwiązań zespołu, który ma z nim 

pracować. 

Wdrożenie  systemu powinno być w odpowiedni sposób zakomunikowane 

załodze, tak aby nie było odebrane jako brak zaufania. Brak odpowiedniego 

zrozumienia metody może wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Nie zdziwcie 

się gdy pojawią się plotki, że wprowadzono system dla “idiotów”, bo Janek 

nie potrafił zmontować prostych elementów. 

Przy wdrażaniu Poka Yoke weźcie też pod uwagę, że w dłuższej 

perspektywie stosowanie systemu “mistake proofing” może zmniejszać 

świadomość pracowników na temat produktu. Będą oni ślepo polegać na 

dostępnym narzędziu. Wówczas gdy narzędzie do “mistake proofingu” 

się zużyje lub zepsuje nie zareagują i będą produkować kolejne wyroby 

niezgodne. 

Poka Yoke powinno mieć za zadanie ograniczenie kontroli po danej operacji 

oraz zwiększenie efektywności procesu. Poka Yoke nie ma być zmniejszać 

odpowiedzialności i świadomości pracowników. 

Zasady wdrażania Poka Yoke 

1. Zidentyfikuj operację lub proces, który musi być zabezpieczony przed 
błędami (obszary docelowe, w których występuje duża liczba błędów, 
pojedyncze błędy które są bardzo kosztowne lub procesy ujęte jako 
krytyczne w analizie pFMEA). 

2. Użyj analizy 5 why do znalezienia przyczyny problemu. 

3. Wybierz rodzaj Poka Yoke – kontaktowy, weryfikujący ilość lub 
potwierdzający wykonanie sekwencji operacji. 

http://inzynierjakosci.pl/2018/02/toyota-kata/


4. Zaprojektuj odpowiednią Poka Yoke 

5. Przetestuj czy rozwiązanie zadziała w rzeczywistości przed kupnem lub 
inwestycjami (możesz zastosować narzędzie testowe tzw. makiety itp.) 

6. Zleć wykonanie oprzyrządowania lub programu komputerowego 

7. Przeprowadź szkolenie dla osób które będą korzystać z Poka Yoke, 
wytłumacz działanie i potrzebę wdrożenia 

8. Zweryfikuj po dłuższym okresie 100, 1000 produktów czy system działa i jest 
stosowany przez operatorów. 

Poka Yoke przyszłości = robot i brak ludzi? 

 

 
 

Rozwiązanie systemowe uniemożliwiające wyprodukowanie wyrobu 

niezgodnego jest wdrażane głównie z powodu omylności człowieka. 

Człowiek nie jest w stanie zapamiętać wszystkich informacji na temat 

produktu, nie jest w stanie utrzymywać przez 8 godzin, 5 dni w tygodniu i 52 

tygodnie w roku tego samego stanu emocjonalnego i 100% skupienia. Jako 

ludzie jesteśmy omylni. 

Nieomylne są maszyny projektowane przez ludzi. Maszyna jest w stanie 

zapamiętać miliony charakterystyk i wytycznych odnośnie produktu. 

Nieomylność robotów to kolejna faza wdrażania systemu “mistake 

proofingu”. Robot zawsze stwierdzi niezgodność i zatrzyma linię 

https://i1.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/08/poka_yoke_robot.png


produkcyjną. Robot nie będzie miał gorszego dnia, nie będzie na okresie 

wypowiedzenia ani nie będzie mścił się na brygadziście. 

Czy się z tym pogodzimy czy nie robotyzacja umożliwi osiągnąć maksymalny 

poziomu Poka Yoke i nastąpi to szybciej niż nam się wydaje ;-). 

Poka Yoke przykłady 

Dopóki jednak ludzie pracują na liniach produkcyjnych zadbajmy o to aby nie 

popełniali błędów. Musimy mieć na uwadze indywidualne podejście do 

projektowania systemów wykluczających popełnienie błędu. W większości 

przypadków jest to specyficzne narzędzie lub system wynikający z 

niezgodności i analiz dla konkretnych produktów lub linii produkcyjnych, 

procesów. Przy tworzeniu takich systemów trzeba wykazać się dużą 

kreatywnością i dużą wiedzą techniczną. 

Kreatywność wymaga inspiracji. Na stronie Johna Grouta znajdziecie 70 

metod zastosowania rozwiązań “mistake 

proofing”:  http://www.mistakeproofing.com. 

Sporo ciekawych przykładów znajdziecie również w książce Hiroyuki 

Hirano “5 pillars of the visual workplace”. Fragmenty tej książki 

znajdziecie na google books. Uważam, że jest to ciekawa dawka inspiracji. 

Dodatkowo autor i twórca systemu Shingeo Shingo w swojej książce “Zero 

Quality Defects” przedstawił ponad 100 przykładów Poka Yoke. Niestety 

książkę tę bardzo trudno dostać. Pojedyncze egzemplarze pojawiające się 

na słynnej platformie allegro kosztują … uwaga… ponad 500 polskich 

złotych. Możecie próbować kupić używaną książkę na Amazone lub ebay za 

około 26 dolarów jednak wymaga to nieco wysiłku. 

 

 

 

http://www.mistakeproofing.com/example1.html
https://books.google.pl/books?id=9ObvCcJsz1kC&lpg=PP1&dq=inauthor%3A%22Hiroyuki%20Hirano%22&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


Podsumowanie 

Stosowanie 100% “mistake proofingu” może wydawać się utopią. Utopią do 

której krok po kroku zmierzamy doskonaląc procesy produkcyjne i procesy 

kontroli jakości. Nie zdajemy sobie czasami sprawy jak duży postęp 

zrobiliśmy w przeciągu 50 lat. Dzięki wdrożeniu wielu rozwiązań z 

wykorzystaniem narzędzi Poka Yoke oraz metod kontroli wykorzystujących 

najnowsze technologie bazujących na filozofii “mistake proofingu” procesy 

produkcyjne stały się bardziej wydajne i zautomatyzowane. Jeżeli jest to 

opłacalne dla firmy warto rozwijać się w tym kierunku, mniej niezgodności i 

wad to większe przychody i więcej zadowolonych klientów. 

Jeżeli udało Ci się zaprojektować ciekawe rozwiązanie “mistake proofing” 

możesz się nim pochwalić w komentarzu. Udostępnij też proszę ten tekst na 

facebooku, linkedin czy twiterze jeżeli widzisz w nim wartość dla siebie lub 

swoich znajomych. Warto dzielić się wiedzą, dobro wraca ;-). 

Photo by Hello I’m Nik on Unsplash Photo by Joseph Chan on Unsplash Photo 
by Hermes Rivera on Unsplash 
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Lider przemocy – jak wyniszczyć 
siebie i swój zespół 

Przemoc jest pociągająca, bo jest łatwa i przynosi natychmiastowe rezultaty. 

Jest pociągająca szczególnie gdy posiada się pozycję wyższą od innych. Po 

przemoc sięga niekompetentny przełożony. Lider przemocy wydaje rozkazy, 

najczęściej bez uzasadnienia i oczekuje ich wykonania. W dłuższej 

perspektywie jest to najgorsza forma zarządzania zespołem inżynierów i 

prowadzi do zmarnowania ogromnego potencjału ludzkiego. Człowiek 

zmuszony do wykonania zadania wykona je bez zaangażowania i bez 

motywacji, nie zrobi nic ponadto co zostanie mu nakazane. Jeżeli dodatkowo 

nie zna przyczyn ani celu wykonania danego zadania jest to prosta droga do 

wypalenia. Wypalenia, na które w obliczu trudności w znalezieniu 

obecnie dobrych inżynierów, nie stać żadnej organizacji. 



Lider przemocy 

Jak w swojej nowej książce “Doktryna Jakości wydanie II” pisze Andrzej 

Blikle najgorszą formą zarządzania jest zarządzanie przez przemoc. 

Wielu menedżerów dało się uwieść złudzeniu, że zarządzanie za pomocą 

przemocy jest łatwe. Wystarczy kazać coś zrobić i to coś będzie zrobione. 

Niestety, najczęściej tak się nie dzieje. Wbrew pozorom bowiem, posłużenie 

się przez lidera narzędziami przemocy prowadzi do sytuacji, w której nie tylko 

jego podwładni, ale również on sam zostaje zmuszony do wielu działań i 

zachowań. 

Lider, który wybrał przemoc, musi sam wszystkiego dopilnować. Na ludziach, 

którym kazano, trudno bowiem polegać. 

Tak więc brak zaufania prowadzi do działań przemocowych, a one rodzą 

zachowania obronne, które ten brak zaufania nasilają. Spirala przemocy i 

nieufności sama się nakręca. 

Lider przemocy to człowiek bardzo podejrzliwy, nieufny, który za wszelką 

cenę próbuje kontrolować sytuację. Niestety wiąże się to często z 

wschodzeniem w mikrozarządzanie i próbą rozwiązywania zadań za swoich 

podwładnych udowadniając im przy tym brak kompetencji. Często 

odbywa się to w obecności pozostałych pracowników. 

Zarządzanie poprzez przemoc to ustalanie zasad z dnia na dzień bez 

konsultacji z zespołem. Hasło “Będzie tak, bo Ja tak zdecydowałem” staje 

się codziennością. Pracownicy otrzymują wytyczne co do zadań 

operacyjnych bez przedyskutowania ich z nimi. 

Wytyczne nie wynikają z analizy przyczynowo skutkowej, nie wynikają z 

aktualnej sytuacji oraz braków w zespole, a z widzimisię lidera oraz jego 

strachu przed brakiem kontroli. 

Lider przemocy uważa się za osobę nieomylną, więc każdy nowy sposób 

pracy, wykonywania zadań musi według niego być dobry. Sprzeciw 

pracowników spotyka się z agresją, mobbingiem i nasiloną kontrolą 

wykonanych zadań. 

Zespół takiego lidera wytwarza w sobie mechanizmy obronne. Doprowadza 

to do stworzenia bardzo toksycznego środowiska, gdzie pracownicy zamiast 

http://inzynierjakosci.pl/2017/12/diagram-ishikawy/


skupiać się na pracy robią wszystko, aby nie zaliczyć kolejnego upokorzenia, 

wpadki czy bliskiej kontroli przełożonego. 

Zachowanie zespołu lidera przemocy 

Przy dłużej pracy w takich warunkach naturalną rzeczą u ludzi jest 

zachowanie się według trzech przyjętych postaw. Postawy te wynikają z 

narażenia na permanentny stres, niepewności oraz lęku. Jest to naturalny 

sposób człowieka na radzenie sobie z tego typu sytuacjami. Wynika on z 

tysięcy lat ewolucji. W nomenklaturze korporacyjnej osoba zachowująca się 

w ten sposób otrzyma łatkę “wypalenia zawodowego”. 

1. Walka 

2. Ucieczka 

3. Rezygnacja 

Walka objawia się poprzez opór, agresje, wykłócanie się, odwet. Oznaką 

takiego zachowania jest również zawiązywanie sojuszy w celu zemszczenia 

się na przełożonym. Dodatkowo dochodzi do sytuacji nadmiernej 

manipulacji, kłamstw oraz łamania zasad w imię nie bycia przyłapanym przez 

lidera przemocy. 

Ucieczka to najczęściej odreagowywanie sytuacji toksycznych poza 

miejscem pracy. Jest to sięganie po alkohol, słodycze, niezdrowe jedzenie. 

Z drugiej strony może to też być głodzenie i nadmierne wypalanie papierosa 

za papierosem. W dłuższej perspektywie może doprowadzić to do zmian 

osobowych. Zmniejsza się drastycznie pewność siebie, powiększa 

nieśmiałość oraz strach przed światem zewnętrznym. Co najgorsze taki styl 

spędzania czasu jest równią pochyłą w kierunku chorób cywilizacyjnych oraz 

osłabienia odporności. 

Rezygnacja jest to totalne zaakceptowanie obecnej sytuacji w miejscu pracy. 

Potakiwanie i wykonywanie kolejnych poleceń bez celu oraz motywacji. 

Rezygnacja z osiągania kolejnych etapów projektów, zadań. Nieważne jak 

dobrze to zrobisz, zawsze znajdzie się coś za co dostaniesz “po 

uszach”. Oznaką może być również nadmierne “lizusostwo”, przymilanie się 



w celu zapewnienia bezpiecznej pozycji w zespole. Brak wewnętrznej 

motywacji do wykonywania zadań przez 40 godzin tygodniowo jest 

wyniszczające dla psychiki człowieka. 

Dla każdego z tych zachowań istnieje jeden wspólny mianownik: 

REZYGNACJA Z PRACY 
  

Jak lider przemocy niszczy zespół i samego 
siebie 

Lider przemocy wyniszcza siebie i swój zespół powoli. Brak zaufania do 

wykonywanych zadań przez pracowników, narzucanie kolejnych metod 

kontroli i wytykanie błędów buduje mur pomiędzy przełożonym, a 

podwładnymi. 

Zespół marnuje totalnie swój potencjał a lider przemocy odcina się od 

najważniejszych wartości dodanych o których wspomina Dr Blikle 

Lider, który wybrał przemoc, pozbawia się też czterech najważniejszych 

źródeł wsparcia, jakich mógłby oczekiwać od swojego zespołu: 

1. Informacji o tym, co idzie źle, a więc co w pracy zespołu można by 

poprawić. 

2. Zbiorowej wiedzy. 

3. Inicjatywy członków zespołu. 

4. Wsparcia ze strony zespołu. 

Lider przemocy zapomina o tym, że to zespół jest odpowiedzialny za wyniki 

i osiągnie celów a nie on. Odcięcie się od zespołu powoduje brak otrzymania 

informacji zwrotnych o tym co należy usprawnić. Zespół przyzwyczajony do 

wykonywania zleconych zadań i rozkazów przestaje wykazywać się 

inicjatywą ponieważ nie ma na nią miejsca ani czasu. Lider przemocy nie 



może liczyć w związku z tym na wsparcie od zespołu w przypadku porażki, 

ani na zbiorową wiedzę. 

Lider przemocy przekonany o swojej niezawodności zapomina, że “co dwie 

głowy to nie jedna, a tuzin głów jest lepszych od dwóch”. Nie ważne jak 

wybitnym jesteś człowiekiem. Twój zespół w liczbie większej niż 5 osób 

będzie generował lepsze pomysły i będzie posiadał większą wiedzę. Próżna 

szukać w takich zespołach ciągłego rozwoju czy przyznawania się do 

błędów. Brak tego typu podejścia prowadzi do wyniszczenia organizacji. 

Budowanie barier poprzez zarządzanie przez przemoc prowadzi do 

samotności lidera. Lider otacza się pochlebcami i lizusami, którzy przytakują 

w nieszczery sposób aby utrzymać swoją niezachwianą pozycję w firmie, 

korporacji, zespole. Jest to droga na skróty, która nie wymaga od tych osób 

wykazywania się wynikami ani zaangażowaniem w pracę. W 

długoterminowym rozrachunku jest to również wyniszczające dla psychiki 

człowieka. 

Praca w ciągłym stresie z chęcią kontrolowania każdego aspektu pracy 

zespołu wyniszcza mentalnie lidera przemocy. Zauważyć u niego można te 

same trzy zachowania takie same jak w przypadku zespołu: walka, ucieczka 

lub rezygnacja. 

A przecież można inaczej 

Nakręcanie spirali przemocy prowadzi do wyniszczenia zespołu oraz lidera. 

Bardzo dobrze podsumowuje do Dr Blikle 

Lider przemocy może zmusić ludzi do wielu rzeczy, z wyjątkiem tych 

najważniejszych ― by polubili własną pracę, by wykonywali ją z wewnętrznej 

potrzeby, by czerpali energię ze swojego wewnętrznego zaangażowania i 

wreszcie by dobrowolnie poszli wskazaną przez niego drogą. Bo nikogo i 

nigdy nie można zmusić, żeby coś zrobił dobrowolnie. 

Można dowodzić zespołem i robić to w sposób partnerski. Można wzbudzać 

w ludziach pasję do pracy oraz starać się angażować i decentralizować 

odpowiedzialność. Jaki jest lider partnerstwa, jakimi cechami się 

http://inzynierjakosci.pl/2018/03/kaizen/
http://inzynierjakosci.pl/2018/01/no-blame-culture/
http://inzynierjakosci.pl/2018/01/no-blame-culture/


charakteryzuje, a przede wszystkim jak nim zostać przeczytacie w 

książce “Doktryna Jakości wydanie II” 

Życzę Wam pracy z liderami partnerstwa. Liderom przemocy życzę zadbania 

o siebie i swoje zespoły. Przemoc nigdy nie była dobrym sposobem…  w 

zasadzie na nic. 

grafika do wpisu Lider przemocy: Photo by Ahmed Rizkhaan on Unsplash 
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LIFO czy FIFO? Jakie piwo 
wybierasz, ciepłe czy zimne? 

Zapraszam na gościnny wpis Krzysztofa Dobrowolskiego z bloga Lean jest 

dla ludzi. Wpis wpisuje się idealnie w panujące obecnie upały. Zapraszam 

serdecznie na lekturę artykułu Krzyśka o LIFO, FIFO a nawet FEFO ;-). 

Lato… upał… żar leje się z nieba… Wchodzisz do najbliższego sklepu i 

kierujesz się ku lodówce. Otwierasz, sięgasz ręką po… ciepłe piwo! Jak 

to możliwe? Moment, sięgasz ręką głębiej – butelki stojące dalej są 

zimniejsze… Ale Ty już wiesz – ta ostatnia, pod samą ścianką jest 

naprawdę lodowata! Wiesz, że zamiast FIFO działa tu LIFO. Bez 

skrupułów łamiesz tę zasadę i wychodzisz z zimnym piwem w 

ręku… Ale uważaj na FEFO! 

 

 

http://kdobrowolski.pl/
http://kdobrowolski.pl/


Brzmi znajomo? Prawie każdy zetknął się z taką lub podobną sytuacją. Może 

niekoniecznie piwną, ale związaną z napojami chłodzonymi w lodówce 

sklepowej. Dlaczego tak się dzieje, że butelki stojące głębiej są zimniejsze? 

Bo stoją dalej od drzwi? Nieprawda! Fakt jest taki, że stoją w lodówce 

najdłużej. 

  

 

LIFO = last in, first out 

…czyli z ang. ostatnie weszło, pierwsze wyszło – to spotkało przedmiot 

naszych rozważań. Cofnijmy się w czasie do momentu napełniania lodówki, 

na początku zupełnie pustej. Wkładamy butelki najpierw najgłębiej, pod tylną 

ściankę. Potem bliżej i bliżej, każda kolejna coraz bliżej drzwi, aż zapełnimy 

całą półkę. Włączamy chłodzenie i czekamy na spragnionych klientów. 

Przychodzi pierwszy, otwiera lodówkę i bierze pierwszą z brzegu butelkę. 

Zakładając, że napełniliśmy lodówkę odpowiednio wcześnie, temperatura 

butelek jest zadowalająca. Po jakimś czasie kolejny klient pobiera napoje z 

lodówki. I za chwil kilka kolejny. Ups, trzeba uzupełnić półkę, zanim się 

wszystko sprzeda. Dokładamy butelek, uzupełniając lodówkę po same 

drzwi. 

Kolejni klienci dokonują zakupów, butelek ubywa. Tym razem nie czekamy 

prawie do końca, ale zawczasu dokładamy kilka butelek – lodówka jest 

znowu pełna… STOP! Właśnie doszliśmy do sytuacji początkowej naszych 

rozważań. Z przodu mamy najcieplejsze napoje, w środku lekko już 

schłodzone, a z tyłu najzimniejsze. Dlaczego? 

To już jasne – najzimniejsze weszło do lodówki pierwsze, a jeszcze nie 

zostało wyjęte. Z kolei to, które wkładaliśmy na samym końcu za chwilę 

zostanie wyjęte przez kolejnego klienta. Ostatnie weszło, a pierwsze 

wyjdzie. To jest właśnie LIFO. System zarządzania zapasem materiału, 

który jest niekorzystny, zarówno dla klienta (jest wielka szansa, że piwo, które 

http://www.kdobrowolski.pl/


kupi będzie miało niewłaściwą temperaturę), jak i dla sprzedawcy (butelki 

w głębi lodówki mogą zalegać tam tak długo, że upłynie ich termin 

przydatności do spożycia). Dlatego wymyślono… 

FIFO = first in, first out 

…z ang. pierwsze weszło, pierwsze wyszło. W tym systemie zakładamy, 

że towar, który jako pierwszy wejdzie do naszego składu (magazynu, półkę, 

supermarketu czy do lodówki) zostanie z niej pobrany jako pierwszy. FIFO 

jest to zaprzeczeniem LIFO. Wymaga oczywiście przemyślenia konstrukcji 

półek czy regałów, aby możliwe było pobieranie najstarszych towarów z 

jednoczesną możliwością ciągłego dokładania nowych. 

Tak powstała idea regału przepływowego. Wyobraź sobie powyżej 

rozważaną lodówkę, ale skonstruowaną tak, że ma dwoje drzwi: jedne z 

przodu, dla klientów, a drugie z tyłu, dla obsługi. Dodajmy do tego jeszcze 

lekko pochylone półki, na których montujemy małe rolki. Pobierasz z przodu 

butelkę lub dwie, a kolejne podjeżdżają do krawędzi półki. W tym samym 

czasie robi się miejsce z tyłu, gdzie sprzedawca dodaje nowe butelki. 

Jakie mamy korzyści? Zakładając, że towar pobierany jest w mniej więcej w 

równych odstępach czasu, a obsługa uzupełnia je z tyłu także na bieżąco, 

to każda butelka znajduje się w lodówce tyle samo czasu. Jeśli 

zaprzęgniemy w to trochę obliczeń, to możemy lodówkę zaprojektować tak, 

aby piwo włożone jako ciepłe było dostępne dla klienta w pożądanej przez 

niego temperaturze. 

Co więcej – nic nam nie zalega w kącie lodówki i szansa na 

przeterminowanie towaru (wraz z późniejszą koniecznością jego wyrzucenia) 

spada do zera. Zarówno klient, jak i sprzedawca będzie zadowolony. 

Widziałeś gdzieś taką lodówkę? U nas nie są zbyt popularne, ale na świecie 

są już powszechnie stosowane w hipermarketach (głównie z powodu dużego 

przepływu towaru). 

Poznaj też Kanban system ssący zarządzania produkcją. 

Gdzie jeszcze znajdziesz FIFO/LIFO? 

Coś na kształt FIFO działa w sklepowych piekarniach. Klienci pobierają 

pieczywo z przodu, od strony sklepu, a obsługa dokłada nowe partie bułek 

czy chleba wprost na półki, z tyłu. Faktem jest, że niektóre bułki świeższe 

wyprzedzają te starsze, ale wynika to z niedoskonałości samego regału. 

FIFO działa wtedy, kiedy pracownik przesunie w dół regału pieczywo 
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wyłożone wcześniej, a dołoży nowe na samą górę. Tylko czy klienci będą 

pobierali wg. FIFO? Ile razy Ty sięgałeś głębiej, aby wyjąć 

chrupiąca bułeczkę? 

LIFO z kolei jest bardzo powszechne na parkingach wózków 

sklepowych. Tych z łańcuszkami wpinanymi w kolejny zaparkowany wózek. 

Zauważ, że te pierwsze są najczyściejsze, bo najczęściej używane (i 

powycierane przez towar oraz klientów). Kolejne wózki, a w szczególności te 

najgłębiej wstawione są zwykle mocno przykurzone – nikt ich nie wyciąga, 

nawet obsługa do sprzątania, bo po co? 

Wózkowe LIFO na FIFO zamieniła sieć sklepów IKEA. Zauważ, że tam 

pobierasz wózek, który stoi do Ciebie przodem, a nie rączką, za którą go 

pchasz. A kiedy go oddajesz, wpinasz go na końcu długiego rzędu wózków, 

który ciągnie się od kas aż do wejścia – jak jeden, długi regał przepływowy 

(bez rolek, bo „towar” ma swoje kółka). Tutaj wszystkie wózki używane są z 

taką samą intensywnością. 

Kto to wszystko wymyślił? 

Wbrew pozorom, nie był to ktoś, kto chciał Ci ułatwić życie. A jeśli nie chodzi 

o to, żeby drugiemu zrobić dobrze, to… zapewne chodzi o 

pieniądze! Tak, LIFO i FIFO wywodzi się z księgowości. Chodzi o wycenę 

zapasów na koniec okresu rozliczeniowego. W szczególności chodzi o 

sytuację, kiedy poszczególne partie towaru kupowane są po różnych cenach 

(zależnych np. od kursów walut lub różnych cen zakupu). 

Najpowszechniejsza jest metoda FIFO, stosowana przy szybkiej rotacji 

materiałów i dużej ilości dostaw przepływających przez firmę w tym samym 

czasie. Metoda LIFO (cena towaru na podstawie ostatnio przyjętej dostawy) 

istnieje dziś w zasadzie w teorii, gdyż jest zabroniona przez Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 

…a jest jeszcze FEFO = first expired, first out! 

Wspomniany w piwnym przykładzie termin przydatności jest krytycznym 

parametrem w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Tutaj 

samo FIFO to z mało. Może się przeciez okazać, że data przydatności do 

spożycia czy użycia wcale nie idzie w parze z FIFO. W celu zabezpieczenia 

klientów przed dostawą przzeterminiwanych produktów oraz koniecznością 

wycofywania z zapasów towaru niezdatnego do użycia 

wprowadzono FEFO – z ang. first expired, first out czyli pierwsze traci 



ważność, pierwsze wychodzi. Oznacza to, że towar z magazynu albo półki 

sklepowej (czy też  aptecznej) wydawany jest w kolejnosci od najkrótszej do 

najdłuższej daty przydatności. 

Przykładów nie trzeba szukać daleko. Zwróć uwagę na przykład na świeże 

kanapki sprzedawane na stacjach benzynowych (moja obserwacja z dziś 

rano to potwierdza). Ułożone są na półce w ten sposób, że te najbliżej 

klienta (pod ręką) mają najkrótszą datę przydatności do spożycia. 

Podobnie postępuje się z nabiałem w sklepach spożywczych oraz oczywiście 

w aptekach. W skali półki sklepowej pilnuje się tego „ręcznie”, ale w 

hurtowniach czy hipermarketach data przydatności wprowadzana jest do 

systemu już podczas przyjęcia towaru i nadzorowana przez cały czas jego 

składowania w danej lokalizacji. 

FEFO należy nie tylko przestrzegać, ale też dobrze zaplanować. 

Przypomina mi się historia znajomego, który przechodząc z firmy 

motoryzacyjnej do spożywczej objął stanowisko Głównego Planisty Dostaw. 

Jednym z pierwszych zadań, jakie otrzymał było zmniejszenie zapasu 

magazynowego komponentów. A, że głównym komponentem do produkcji 

pewnych popularnych batoników były rodzynki, zaczął interesować się także 

ich terminem przydatności do użycia w produkcji. Okazało się, że „dla 

bezpieczeństwa” (dostawy z Bliskiego Wschodu) firma 

utrzymywała sześciomiesięczny zapas rodzynek, których termin 

przydatności wynosił… trzy miesiące! Wnioski są oczywiste – ktoś 

planujący wcześniej dostawy zupełnie o tym nie pomyślał. 
 

 



 

Kontrola jakości – o 4 rodzajach 
kontroli i jak nie przepłacić 

Dawno temu wszystko zaczęło się od kontroli jakości. Kontrola jakości to 

podstawowa forma weryfikacji zgodności produktu lub usługi. Daje ona 

bezpośrednie informacje na temat tego czy proces produkcyjny lub usługowy 

nie przysparza kłopotów. Kontrola prawdę Ci powie. Pytanie tylko, kiedy chcę 

tą prawdę poznać? Na samym początku czy na samym końcu? Może gdzieś 

pośrodku procesu? Pomogę Ci zrozumieć, czym jest kontrola i na jakim 

etapie procesu możesz ją stosować. 

 

 



Kontrola Jakości 

Był koniec XIX wieku kiedy Frederick Taylor przedstawił koncepcję 

weryfikacji produktów przed wysłaniem ich do klienta. Była to w tamtych 

czasach innowacyjna metoda. Nikt do tej pory nie weryfikował jakości 

produktów czy usług w sposób usystematyzowany. 

Kontrola jakości, a przede wszystkim wyniki z kontroli dały podwaliny pod 

stworzenie systemów jakości, do wdrażania akcji korekcyjnych, podejścia 

prewencyjnego czy w ostateczności do jakości wbudowanej w procesy. Bez 

kontroli jakości nie byłoby “całej” jakości. 

Sama kontrola jakości definiowana jest jako proces potwierdzenia zgodności 

produktu czy usługi z wymaganiami. Kontroler jakości musi być świadomy 

wymagań oraz wykonywać swoją pracę skrupulatnie. 

Najczęściej stosuje się kontrolę jakości na 4 etapach. 

Kontrola Jakości wejściowa 

Ten rodzaj kontroli konieczny jest gdy chcemy sprawdzić kupowane 

komponenty. Kontrola wejściowa ustawiana jest jako aktywna dla tych 

komponentów na których wystąpił problem w trakcie produkcji lub dla 

ryzykownych dostawców. Jacy to są ryzykowni dostawcy? Najczęściej Ci 

najtańsi. Ryzyko określa się w trakcie pFMEA. 

Kontrolą wejściową powinno się mądrze sterować i weryfikować jej stan 

obecny. Nie ma sensu weryfikować komponentów jeżeli nie stwierdza się 

niezgodności przez np. 5 dostaw. Z drugiej strony w przypadku wystąpienia 

problemów na liniach produkcyjnych czy montażowych należy dynamicznie 

podjąć kroki w celu podniesienia poziomu kontroli wejściowej. 

 

 



Kontrola Jakości międzyoperacyjna 

Kontrola międzyoperacyjna jest specjalnym typem kontroli jakości. Możesz 

ją zastosować w przypadku nowych uruchomień aby na miejscu (gemba) 

weryfikować przebieg i wpływ na produkt. 

Kontrolę międzyoperacyjną używa się też w przypadku podejrzeń o 

występowanie wad w danej operacji. W trakcie wystąpienia problemu i 

przeprowadzeniu analizy np. Diagramem Ishikawy dochodzisz do wniosku, 

że wada powstaje w operacji 4 np. w trakcie gięcia elementu. 

Jak to najłatwiej stwierdzić? Ustawiając kontrolę międzyoperacyjną 

dokładnie po tej operacji. 

Kontrola Jakości końcowa 

Jest to najczęściej spotykana kontrola w organizacjach. Końcowa weryfikacja 

produktu po wszystkich operacjach. 

Kontroler na tym etapie musi potwierdzić wymagania wizualne produktu, a 

czasami także funkcjonalne. Często praktykowana jest również kontrola 

metody pakowania oraz zawartości pudełka z produktem. 

Jest to praktycznie ostatni etap na którym możemy wyłapać produkt 

niezgodny przed wysłaniem go do klienta. Z drugiej strony stwierdzanie 

niezgodności na tym etapie jest bardzo kosztowne dla organizacji. 

Dlaczego? Możecie o tym poczytać w artykule o kosztach jakości. 

Kontrola Jakości ostateczna w trakcie wysyłki 

Istnieje również forma kontroli kontroli. Czyli dodatkowa inspekcja już w 

trakcie wysyłki. Jest to kontrola losowa na danej próbce. Celem jest 

potwierdzenie nie tylko zgodności produktu, ale również procesu kontroli 

końcowej. 
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W kontroli często potwierdza się również ilość produktów pakowanych do 

wysyłki, jakość samych opakowań (czy nie zostały uszkodzone w trakcie 

transportu) itp. 

Sterowanie kontrolą jakości 

Kontrola jakości pozwala na zatrzymanie produktu niezgodnego wewnątrz 

firmy. Klient nie otrzymuje “bubla”. Należy jednak pamiętać, że kontrola 

jakości to koszt dla organizacji. 

Dlatego trzeba mądrze podchodzić do wymogów i samego poziomu kontroli 

jakości. Często w firmach spotyka się sytuację weryfikowania produktów 

przez 5-6 lat na daną wadą pomimo tego, że ona od 5 lat nie występuje. Jest 

to duża strata dla firmy. 

Pamiętaj że raz aktywowaną kontrolę jakości należy kiedyś dezaktywować. 

Twoim celem powinno być wyeliminowanie przyczyny, która spowodowała 

wadę produktu. 

Istnieją jednak branże w których wymagane jest potwierdzenie wszystkich 

charakterystyk produktu dla całej wyprodukowanej populacji. Mówimy tutaj o 

produktach, których wada może mieć wpływ na zagrożenie życia ludzkiego. 

Kontrolę jakości 100% stosuje się m.in w lotnictwie. 

Podsumowanie 

Z jednej strony kontrola jakości jest traktowana jako koszt dla 

przedsiębiorstwa, a z drugiej strony jest niezbędna przy tak szybkim tempie 

zmian w przemyśle i oczekiwań klienta. Moim zdaniem warto stosować 

kontrolę jakości w przypadku występowania problemów na produktach. Gdy 

już problem rozwiążecie kontrola powinna zostać anulowana, aby nie tracić 

zasobów na potwierdzanie przez kilka lat, że wada nie występuje. 
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