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Wstęp 
Czerwiec 2019 będzie szczególnym miesiącem dla wszystkich firm pracujących z 
FMEA w branży Automotive. Do życia wchodzi nowe wydanie FMEA, po raz pierwszy 
wydane wspólnie poprzez VDA i AIAG. Przełomowy moment, który powoduje sporo 
niepewności. Postanowiłem przybliżyć Wam zmiany w nowym FMEA oraz uspokoić, 
bo FMEA to nadal będzie narzędzie do prewencyjnego zarządzania jakością. Po za 
tym w tym numerze poczytasz o pięciu najważniejszych kompetencjach na 2020-
2030, o tym jak znaleźć swoje 5 Why i o moich 7 metodach na łatwiejsze życie. 

Zapraszam serdecznie do lektury 

Artur Mydlarz 
 

Po więcej ciekawy informacji zapraszam Was na moje media społecznościowe. 

 https://www.facebook.com/InzynierJakosciQM 

 https://www.linkedin.com/in/artur-mydlarz/ 
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FMEA nowe, a stare – nie 
taki diabeł straszny 
Obecna sytuacja z FMEA przypomina mi tą z RODO sprzed roku. 
Dużo szumu informacyjnego, sporo niepewności co to będzie i kilka 
fake newsów. W tym wszystkim zapominamy, czym tak naprawdę jest 
FMEA i jakiego jest jego zadanie. Nowe FMEA to ciągle narzędzie do 
prewencyjnego zarządzania jakością, do określania potencjalnych 
problemów i ich przyczyn. W tej materii nie zmieni się nic i powinniśmy 
mieć tego świadomość. 

 



Co to jest FMEA? 
FMEA jest to metoda pozwalająca oszacować ryzyka w danym procesie 
produkcyjnym, czy usługowym lub produkcie. Skupmy się na FMEA 
procesu np. montażowego. W tym wypadku FMEA przyjmuje nazwę 
PFMEA (od słowa „process”). 

Zadaniem PFMEA jest określenie problemów występujących w 
poszczególnych operacjach procesu. Każdą z operacji należy poddać 
szczegółowej analizie i zweryfikować, który z czynników może zawieść i jaki 
problem może wystąpić. 

FMEA dla procesu powinno wykonywać się w fazie projektowania procesu, 
ale niestety często rzeczywistość jest inna. Powołany zespół do określenia 
ryzyka rozbiera proces na czynniki pierwsze i spisuje poszczególne 
prawdopodobne problemy w jednym miejscu. 

Wszystkie czynniki rozpisywane są w tabeli, wystarczy nam prosty arkusz 
Excel. 

Pamiętajcie, że na etapie szukania potencjalnych ryzyk, nie ma głupich 
pomysłów. Zastosujcie burze mózgów lub diagram pokrewieństwa. Czy 
potencjalne ryzyko, problem jest poważny, okażę się w dalszej części 
FMEA. 
Każdy z czynników poddaje się ocenie w 3 kategoriach: 

• severity (wpływ na klienta) 

• occurence (możliwość wystąpienia) 

• detection (możliwość detekcji) 

Zapytacie mnie jakie kryteria przyjąć przy ocenie? Z pomocą przychodzą 
nam tabele. 



 

 

 
 

 

 



Następnie każdą z kategorii mnoży się przez siebie i otrzymujemy iloczyn w 
skali od 1 do 1000. Im większy wskaźnik, tym gorzej. Jeszcze otrzymujemy, 
bo RPN (czyli iloczyn 3 kategorii), odchodzą do lamusa… ale o tym później, 
w opisie nowego FMEA. 

Dalej nie wiem co to FMEA… 
W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak pokazać Ci przykład. 

 

Wyobraź sobie proces wytwarzania metalowych wsporników. Wspornik ten 
przechodzi przez 3 procesy: 



• wycinanie laserowe wspornika z blachy 

• wiercenie 3 otworów 

• zaginanie wspornika – kąt 90 stopni 

Wydawałoby się proces. Skupmy się na wierceniu otworów. Co może 
pójść nie tak? Na szybko przychodzą mi 4 możliwe problemy: 

•  Otwór może być za duży 

• lub może być za mały 

• Otwór może być w nieodpowiednim miejscu 

• lub może być wykonany pod złym kątem 

Przejdźmy więc teraz do potencjalnych przyczyn jednego z potencjalnych 
problemów. Co może spowodować, że otwór będzie za duży? Przy tej 
analizie możesz posłużyć się ściągą z diagramu Ishikawy (weź pod uwagę 
same kategorie, nie rób analizy Ishikawy). Ja widzę takie możliwości: 

• nieprawidłowa średnica otworu w technologii 

• złe oznaczenie wierteł (większe wiertło oznaczone jako mniejsze) 

• brak opisu wielkości wiertła w technologii 

• pomieszane wiertła w skrzyni narzędziowej 

Teraz te właśnie przyczyny poddajemy skrupulatnej ocenie zespołu. 
Spróbujmy z ostatnim przypadkiem. Wiemy, że w naszej firmie zdarzało się, 
że otwór wywiercony we wsporniku był za duży. Zdarzało się również, że 
pomieszano wiertła w skrzyni, ponieważ nie ma tam jednego standardu i 
wszystkie leżą jeden na drugim. Na szczęście w naszej organizacji jest 
kontrola jakości, która za pomocą przyrządu z tulejkami weryfikuje 
wszystkie wyroby. 

Jaki otrzymamy wynik? 

• Occurence (wystąpienie problemu) – 5 

• Severity (wpływ na klienta) – 9 



• Detection (detekcja) – 1 

Iloczyn, dawniej zwanym RPN (dlaczego już nie jest dowiecie, się w dalszej 
części wpisu), wynosi 45. Wynik akceptowalny dla organizacji. Mówi się, że 
100 to taka graniczna wartość. 

Mam nadzieję, że teraz sama metoda jest dla Ciebie bardziej zrozumiała. 

Czy FMEA jest trudne? 
Sama metoda i narzędzia do FMEA są proste. W zasadzie mamy podane 
wszystko na tacy: analiza procesu, burza mózgów, ocena według 3 
kategorii, przyjęcie wskaźnika RPN granicznego podanego przez klienta. 

To, co może powodować nam problem to znajomość procesu i szerokie 
spojrzenie na możliwość występowania problemów. 

Dlatego właśnie FMEA będzie trudne, gdy będziemy się je starać zrobić w 
pojedynkę, w procesie, którego dobrze nie znamy. Jako inżynierowie 
jakości nie możemy brać tak dużej odpowiedzialności na nasze kruche 
barki. FMEA to dzieło zespołu i ma służyć organizacji, firmie i 
klientowi, a nie działowi jakości. 
Jeżeli zastosujecie takie podejście, nauczycie się podstawowych zasad 
opisanych powyżej, to żadne FMEA nie będzie dla Was trudne. Zbierzcie 
dobry zespół, poświęćcie wystarczająco dużo czasu i rozczeszcie proces 
na atomy. Następnie wypiszcie potencjalne problemy (wraz z zespołem) i 
poddajcie je ocenie – Severity, Occurence, Detection. 

Po co FMEA? 
Zapytać się możecie, dlaczego robi się FMEA? Po co sprawdzać każdą 
możliwy problem i jego potencjalne przyczyny, jeżeli mogą w ogóle nie 
wystąpić? Przecież to strata czasu i zasobów. 



No nie do końca. Raz stworzone FMEA posłuży jako baza do zarządzania 
jakością, projektowania procesu oraz bramek kontrolnych. Raz poświęcony 
czas przez tydzień czy nawet dwa, będzie procentował przez kolejne lata. 

Dobrze wykonane FMEA pozwoli ci świadomie zarządzać jakością procesu, 
zarządzać w sposób prewencyjny. Przeprowadzenie metody, wraz z grupą 
ekspertów, poszerzy też Twoją wiedzę na temat samego procesu. 

Dobrze udokumentowane FMEA będzie skarbnicą wiedzy na temat jakości 
procesu i będzie bardzo przydatne, gdy pojawi się pierwszy problem 
jakościowy u klienta czy w organizacji. Ale jak to? Pojawi się problem? 
Przecież wszystko zostało sprawdzone w FMEA?! 

Uwierz mi na słowo, że niezależnie od dokładności FMEA, przy tak 
zmieniającym się świecie, jakiś problem jakościowy na pewno wystąpi. 
Dzięki FMEA wystąpi ich na pewno 90% mniej niż bez przeprowadzenia tej 
dobrej prewencyjnej metody. 

Co po FMEA? 
Metoda określania ryzyk w procesie, nie kończy się tylko na określeniu 
potencjalnych problemów i ich przyczyn. Dla wartości wykraczających poza 
granicę skali (przyjmij 100), należy wdrożyć akcje korygujące, aby 
przyczynę wyeliminować. 

Ja jestem również zwolennikiem eliminowania przyczyn, które powstają, 
mają duży wpływ na klienta, ale są wykrywalne w 100% w organizacji. Dla 
mnie kontrola jakości to również MUDA i powinniśmy przenosić 
zarządzanie jakością z reaktywnego (kontroli) do prewencyjnego 
(określenie przyczyny i eliminacja). 
Do śledzenia akcji korygujących pomocna okazać się może matryca akcji 
korygujących. Wpis o niej i samą matrycę w formie Excel znajdziecie w 
tutaj: Matryca Akcji Korygujących – jak skutecznie poprawiać procesy. 



Co z tym nowym FMEA – 2018 , 
2019 – AIAG VDA 
Już w 2018 roku zrobił się popłoch, bo AIAG wraz z VDA postanowiło 
wydać nową wersję podręcznika do FMEA. Postanowili oni nieco 
namieszać i zmienić kilka elementów. Jaki był tego cel? Do końca nie wie 
nikt, możemy się tylko domyśleć. 

Nie mniej jednak pamiętać trzeba o tym, że cała idea narzędzia się nie 
zmieniła. FMEA ma służyć do prewencyjnego zarządzania jakością, do 
określania ryzyk i detekcji potencjalnych przyczyn problemów. 

Brak RPN na rzecz AP 
Znika RPN, święty Gral… a zastępuje je AP (action priority). Czyli tak 
naprawdę zmienia się niewiele. Hucznie omawiana zmiana, sprowadza się 
w gruncie rzeczy do zmiany oznaczenia oceny przyczyny. 

Action priority w FMEA to nic innego jak inny sposób obliczania RPN, 
sposób zufinikowany i biorący pod uwagę więcej zmiennych. Zamiast 
prostego iloczyny Occurence, Severity i Detection, będziemy posługiwać 
się Tabelę, której wynikiem będzie tym razem LITERA, a nie wartość. 

Część matrycy Action Priority wygląda tak: 

 



Tak więc moi drodzy, jeżeli wcześniej w waszej organizacji, jakaś 
przyczyna miała wartość RPN = 90 dla wartości Severity 9, Occurence 2 i 
Detection 5, to od momentu wejścia nowego FMEA otrzymacie wartość: 
Kategoria 6 M. 

Patrząc szerzej na wskaźnik RPN, ta zmiana ma sens. Nie każda wartość 
RPN = 100 daje takie samo zagrożenie w organizacji. Zmienne w zakresie 
3 kategorii, mogą oznaczać co innego. Inaczej powinniśmy reagować w 
przypadku przyczyny, która występuje często (occurence = 10), ma duży 
wpływ na klienta (severity = 10), a jest w 100% wykrywalna (detection = 1), 
niż do przyczyny, która występuje rzadko (occurence = 2), ma średni wpływ 
na klienta (severity = 5) i jest niewykrywalna przez kontrolę (detection 10). 

Nowy proces FMEA – 5 T 
Nowy podręcznik AIAG usystematyzuje sposób przeprowadzania FMEA. W 
końcu jest jeden prosty stanard nazwany 5T. Co to takiego? To 5 słów 
rozpoczynających się od litery T, czyli: 

1. Team (zespół) 

2. Time (czas – ramy czasowe) 

3. Target (cel) 

4. Tool (narzędzia) 

5. Task (zadania) 

Każda poważna organizacja powinna pracować według tych standardów 
przy wszystkich projektach. Określenie dobrego zespołu, o którym pisałem 
już wcześniej, to podstawa. Oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie 
FMEA oraz określenie planu to kolejny ważny krok. Równie ważna jest 
świadomość celu wykonania analizy. Korzystanie ze standardowych 
narzędzi, za każdym razem takich samych, ułatwi zarządzanie FMEA. Na 
końcu powinniśmy pamiętać o zadaniach, akcja korygujących, które 
powinniśmy wdrożyć po przeprowadzonej analizie. 



FMEA MSR (monitoring system response) 
Suplementem do DFMEA zostaje uznane MSR. Wprowadzono je w celu 
spełnienia wymagać ISO 26262, na temat bezpieczeństwa funkcjonalności 
systemów monitorowania pracy pojazdu. 

Nieco inne podejście do analizy i tylko dla producentów tych systemów, 
które monitorują pracę pojazdu. 

Nowy podręcznik FMEA 
W czerwcu ukażę się nowy podręcznik wydany przez AIAG i VDA. Będzie 
to pierwsze wspólne wydanie, które zawierać będzie szczegółowe 
informacje na temat FMEA. Na pewno dobrze jest je zakupić i się z nim 
zapoznać. Nie sądzę, że zostaniecie mocno zaskoczeni. 

Podsumowanie 
Podejdźcie do zmian z rozwagą i spokojem. Metoda ma służyć 
prewencyjnemu zarządzaniu jakością i zapewnieniu tej jakości, a nie 
zadowalaniu audytorów ze strony klienta. Jeżeli dobrze, do tej pory, 
wykonywaliście analizy, to z nową metodą poradzicie sobie świetnie. 
Pamiętajcie o zmianie detalów, takie jak procesowe podejście do FMEA, 
oraz zamiana RPN na AP oraz dopilnujcie pozostałych szczegółów z 
nowego wydania Handbooka. Życzę Wam sukcesów we wdrażaniu nowego 
podejścia. W razie pytań, zostawcie komentarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jakie jest twoje 5 Why? Jak 
nie utonąć w chaosie. 
Mam dla Ciebie zadanie. Prosty test, na sprawdzenie siebie. Test, nie 
skomplikowany, test, który może odmienić Twoje życie. Przeprowadzę 
Cię przez pytanie „dlaczego”. Zabiorę Cię do samego centrum Twoich 
decyzji, Twojego poczucia wartości i Twojego sensu istnienia. Dla 
wielu z Was może to być trudna lekcja. 

Jakie jest Twoje Why? 
Czy masz w życiu swoje Why? Czy wiesz po co wstajesz każdego dnia? 
Czy rozumiesz kolejne zadania, które wykonujesz? Czy tworzą one całość 
czy są dziełem przypadków, rutyn, które powstały? 



Pisałem już nie raz, że łatwo popaść w rutynę, zostać wykreowanym przez 
otaczającą nas rzeczywistość. Możecie poczytać o tym w tym 
wpisie: „Dlaczego inżynier powinien być kreatorem, a nie kreaturą”. 
Tak długo jak nie znajdziesz swojego Why, czyli dlaczego, tak długo nie 
odnajdziesz prawdziwego szczęścia i celu w życiu. 

Napiszę więcej, że pomimo określenia celu i swojego „dlaczego”, bez 
odpowiedniej dyscypliny bardzo łatwo się pogubić i zatracić w chaosie dnia 
codziennego. 

Mam dla Ciebie prostą broń, która będzie Ci przypominać o Twoich celach. 
Broń, którą dobrze znasz, jeżeli pracujesz w zarządzaniu jakością lub 
ciągłym doskonaleniu. 

5 Why w walce z chaosem 
Znasz metodę 5 Why, czyli pięciu pytań dlaczego? Jeżeli nie, to zapraszam 
do wpisu: 5 Why – dziecinnie prosta metoda do rozwiązywania problemów 
dorosłych 
Do meritum. 

Pod koniec każdego dnia postaraj się znaleźć 10 minut, aby 
przeanalizować co się wydarzyło. Znajdź zadanie, temat, wydarzenia, które 
pochłonęło Cię najbardziej. Wydarzenie, które kosztowało Cię najwięcej 
emocji, wysiłku, czasu lub pracy. 

I teraz zaatakuj to co się stało pytaniami dlaczego. Odpowiedz sobie na 
pytanie, dlaczego to się wydarzyło lub dlaczego to zrobiłaś/eś. 

Jeżeli twoje pytanie dlaczego doprowadzi Cię do odpowiedzi, która 
potwierdzi Twój cel w życiu, Twoje zainteresowania, Twoje większe ambicje 
to super. 

Jeżeli jednak kolejne odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” pokażą Ci inną 
perspektywę, brak opanowania emocji, niezaplanowaną reakcję lub 



podążanie w niewłaściwym kierunku to sprawdź gdzie Cię to prowadzi. Na 
pewno na manowce… 

Dlaczego to jest takie trudne? 
Łatwo się pogubić w dzisiejszym świecie, bez jasno wyznaczonych zasad i 
celów. Bardzo łatwo motywować swoje działania chęcią odegrania się, 
zemstą, szybkimi pociechami, nałogami czy prokrastynacją. 

Tego typu działania, nie dadzą Ci długoterminowej satysfakcji, ani 
szczęścia. Poczujesz chwilowe zadowolenie i to wszystko… Twoje 
długoterminowe plany oddalą się coraz bardziej. 

Dlatego sprawdzaj się każdego dnia… za pomocą 5 Why. Odpowiedz sobie 
na proste pytanie – dlaczego to się wydarzyło? 

Nawet jeżeli odnosisz porażkę, ale przybliża Cię ona do długoterminowego 
celu, to jest ona sukcesem. Dlatego odpowiedź na pytanie „dlaczego”, 
pozwoli Ci również zmienić perspektywę odbioru sytuacji. 

Dlaczego przez godzinę rozpamiętuję porażkę? Przecież to bez sensu… 
Stracona godzina życia, zamiast podążać za celem. 

Podsumowanie 
Często zatracam swoje dlaczego… często zapominam po co robię Tego 
bloga, po co pracuje zawodowo, po co trenuje i po co staram się zdrowo 
odżywiać. Często zapominam po co cały czas się edukuję, pomimo 33 lat i 
po co stawiam sobie wymagania. Często tracę czas na aspekty, które nie 
przybliżają mnie do celu. Tylko sprawdzenie samego siebie, pozwala mi 
wrócić na właściwe tory i to 5 Why pozwala mi się zweryfikować. 

 

 



 
 

Kompetencje najbardziej 
pożądane na 2020-2030. 
Pierwsza piątka! 
Jeżeli nie chcesz przegrać walki z automatyzacją i robotyzacją to 
musisz poznać te kompetencje. World Economic Forum co roku 
opracowuje listę najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy 
na nadchodzące 10-lecie. W tym roku po raz kolejny wydało swoją 
listę. Jakie kompetencje się tam znajdują? Sprawdź i naucz się ich. 
Dzięki tej wiedzy będziesz bardzo konkurencyjna/y na rynku pracy i 
możesz liczyć na wysokie wynagrodzenie. Oto lista 5 najbardziej 
pożądanych kompetencji na lata 2020-2030. 



Jeżeli chcesz dobrze zarabiać, spełniać swoje marzenia i realizować plany 
musisz zapomnieć o powszechnym modelu edukacji. Czasy gdy nauka 
specjalisty, inżyniera kończyła się w wieku 24 lat dawno odeszły do lamusa. 

Dynamicznie zmieniający się świat wymaga od nas ciągłego 
dostosowywania się i ciągłej nauki. Z drugiej jednak strony, dzięki 
internetowi, mamy możliwość szybkiego pozyskiwania informacji oraz 
możliwość nauki nowych kompetencji i umiejętności. 

Poznaj 5 kompetencji, które warto doskonalić, jeżeli kolejne 10-lecie chcesz 
przeżyć spokojnie, bez obawy utraty pracy czy braku zainteresowań 
potencjalnych pracodawców. 

Zaczniemy od końca. Numer 5! 

5. Kompetencje – Współpraca z 
innymi ludźmi 
Dla starszych czytelników, może te kompetencje wydają się śmieszne. Nie 
mniej jednak, coraz więcej młodych ludzi lepiej współpracuje ze swoim 
smartphonem niż z drugim człowiekiem. 

W dzisiejszych czasach nie potrzebujemy tak silnych relacji i zależności z 
innymi. Dlaczego? Większość rzeczy możemy załatwić sami, za pomocą 
właśnie telefonu czy komputera. W zamierzchłych czasach przed erą 
internetowej rewolucji, wąskie specjalizacje poszczególnych osób 
sprawiały, że zmuszeni byliśmy ze sobą blisko współpracować i budować 
relacje w życiu codziennym. 

Weźmy przykład choćby ze szkoły średniej, czy podstawowej. Jeżeli nie 
miałeś głowy do zadań domowych, to warto było kumplować się z 
najlepszym gościem od matematyki. Jeżeli chciałeś pograć w nową grę, to 
warto było kumplować się z gościem, który miał Atari czy Amigę i z nim 
czasem pograć. 



Teraz dzieciaki ze szkoły, jeżeli chcą rozwiązanie zadania z matematyki, 
wchodzą do sieci i je po prostu wyszukują. Jeżeli chcą pograć w nową grę, 
ściągają ją na Xbox’a czy PS4… Życie nie wymaga interakcji z innymi. 

Czy to wina młodego pokolenia? Zdecydowanie nie! Przyszło im żyć w 
takich czasach. Naszą odpowiedzialnością jest dać im narzędzia i 
kompetencje, które pozwolą im skutecznie pracować. 

Bo w pracy zawodowej jest inaczej. Pracując w dużych organizacjach, które 
zajmują się innowacjami, nie uciekniemy od współpracy z innymi. Tutaj 
nasz smartphone, czy internet mogą okazać się za słabe. Dlatego należy 
rozwijać w sobie umiejętność współpracy z innymi. 

Należy robić to poprzez klarowną i prostą komunikację oraz w pierwszej 
kolejności chęć zrozumienia drugiej osoby i informacji przez nią 
przekazywanych. Często rozmawiamy ze sobą po polsku, a nie rozumiemy 
się nawzajem. Chęć poznania drugiego człowieka, zaakceptownia jego 
wad, nastawienie na sytuacje win-win-win to podstawy dobrej współpracy. 

Jeżeli chcecie rozwijać te kompetencje to polecam książkę William Ury – 
„Dochodząc do tak z samym sobą.” 

4. Kompetencje – Zarządzanie 
ludźmi 
Pomimo strachu przed wyparowaniem „ludzkich” stanowisk pracy i 
zastąpienia nas maszynami, zarządzanie ludźmi ciągle jest wysoko jako 
kompetencja wymagana na 2020 rok. Wynika z tego, że może wcale nie 
będzie tak źle ;-). 

Jak nauczyć się zarządzania ludźmi? 

Z całym szacunkiem do wszystkich uczelni wyższych, ale zarządzania 
ludźmi nauczycie się dopiero, gdy zaczniecie tymi ludźmi zarządzać. Warto 



mieć podbudowę teoretyczną, warto znać wszelakie narzędzia, ale 
zarządzanie ludźmi to praca tu i teraz. 

Czy każdy może zarządzać ludźmi? Tak, każdy może zarządzać ludźmi, 
ale nie każdy może być świetnym liderem. Pytanie, czy wszędzie potrzebni 
są liderzy na miarę Napoleona czy Winstona Churchila? Nie sądzę! 

Komunikatywność, otwartość na ludzi, stawianie wymagań i delegowanie to 
najważniejsze kompetencje do zarządzania zespołem. Zdecydowanie 
można się ich nauczyć. 

Jeżeli tylko masz możliwość zarządzania ludźmi i obawiasz się tego, to 
radzę Ci jednak spróbować. Jeżeli nawet się nie uda, to zdobędziesz cenne 
doświadczenie i zobaczysz również drugą perspektywę, perspektywę bycia 
szefem. 

3. Kompetencje – Kreatywność 
Kreatywnym się trzeba urodzić, ktoś może Ci tak powie. Wiedz wówczas, 
że jest to nieprawda. Oczywiście są osoby bardziej predysponowane do 
kreatywnego myślenia, ale kreatywności można się również nauczyć. 

Kreatywność to wykorzystywanie swojej wiedzy i doświadczenia do 
tworzenia nowych rozwiązań. Dlatego, jeżeli chcesz rozszerzać tę 
kompetencję, musisz otworzyć się na świat nowych doznań. Nie zamykaj 
się tylko w obszarze swoich zainteresowań. Staraj się doświadczać nowych 
rzeczy, a to czego się nauczysz, zobaczysz, może wykorzystasz w pracy 
zawodowej. 

Z własnego doświadczenia wiem, że sporo rozwiązań w pracy jako 
Manager Jakości zastosowałem z doświadczeń zdobytych jako pomocnik 
murarza… Poważnie. Prawie 12 lat temu dorabiałem sobie w trakcie 
wakacji w Nowym Jorku, podając cegły i obserwując otoczenie. 
Poznawałem wówczas system pracy, podejście do rozwiązywania 
problemów, zależności i hierarchię oraz zarządzanie małym zespołem 



budowlańców. Samo przebywanie w Nowym Jorku pokazało mi sporo 
możliwości i rozwiązań. 

Z drugiej strony sporo do własnego rozwoju zaczerpnąłem z lean 
management czy TQM, a słynne koło Deminga towarzyszy mi w 
podejmowaniu wszelkich działań. 

Kolejny krok do poszerzania kreatywności to po prostu praktyka i próby 
wdrażania swoich kreatywnych rozwiązań w życie. 

Kompetencje kreatywności = doświadczenie z różnych obszarów + próby 
zastosowań. 

2. Kompetencje – krytyczne 
myślenie 
Krytyczne podejście do otaczającej nas rzeczywistości będzie kluczowe w 
nadchodzącym dziesięcioleciu. Dlaczego? Ponieważ już od jakiegoś czasu 
jesteśmy manipulowani na wszelkiego rodzaju sposoby przez wielkie 
organizacje, partie polityczne czy choćby psychopatycznych 
współpracowników. 

Krytyczne myślenie i analizowanie informacji, które do nas docierają jest 
kluczową kompetencją, aby po pierwsze nie zwariować, a po drugie 
podejmować odpowiednie decyzje. 

Krytyczne myślenie jest trudne i wymaga od nas dużej kreatywności oraz 
umiejętności analizowania sytuacji poprzez wiele aspektów. Nie mniej 
jednak jest możliwe do nauczenia. 

Zdecydowanie przydatne jest również doświadczenie. Jeżeli go nie masz, 
warto poradzić się kogoś doświadczonego w danym temacie, warto mieć 
mentora. Po takiej dyskusji wydarzenie nabierze innego znaczenia i 
zastanowimy się nad kolejnym działaniem, krokiem i naszymi wartościami. 



Nie masz mentora? Omów dany temat z bliską Ci osobą, 
współpracownikiem i porównaj ich odczucia co do danego zagadnienia. 
Otworzysz oczy na inne perspektywy. 

1. Kompetencje – rozwiązywanie 
skomplikowanych problemów 
Po angielsku „complex problem solving” i niestety często źle tłumaczone 
jako kompleksowe rozwiązywanie problemów. Nie popełniajcie tego błędu 

(no i już się czegoś nauczyliście  ). Wracając do samej umiejętności 
rozwiązywania skomplikowanych problemów jest ona na szczycie listy 
World Economic Forum od 10 lat!! 

Na szczęście pracując w zarządzaniu jakością, lean manufacturing czy jako 
inżynier produkcji na codzień borykamy się ze skomplikowanymi 
problemami. 

Pamiętajcie, że im więcej problemów przerobicie, tym większą wiedzę 
zdobędziecie i więcej się nauczycie. Traktujcie problemy jako wyzwania i 
starajcie się je rozwiązywać. 
Przydatne przy rozwijaniu tej kompetencji, będzie poznanie podstawowych 
narzędzi i procesów takich jak 5W2H, 5WHY, Diagram Ishikawy, 5W5H, 
Lejka rozwiązywania problemów, 6 kapeluszy myślowych Edwarda de 
Bono. Kompetencje rozwiązywania problemów to nie tylko narzędzia, ale 
również umiejętności miękkie współpracy z ludźmi i krytycznego myślenia. 
Ja od 10 lat zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem skomplikowanych 
problemów związanych z jakością silników odrzutowych. Czy może 
być coś bardziej stresującego i wymagającego? Nie sądzę :). 
 
Wypracowałem sobie prosty system i zawsze robię to w 3 prostych 
krokach. Jakie to kroki? Zapraszam 
tutaj: http://inzynierjakosci.pl/3kroki/ 



Podsumowanie 
Jeżeli zdobędziecie wszystkie z tych kompetencji to nie zginiecie w 
kolejnym 10-leciu. Co więcej, mogę Was zapewnić, że będziecie wieść 
dostatnie życie i nie będziecie narzekać na oferty pracy. Nie 
poprzestawajcie jednak na czytaniu bloga! Rozejrzyjcie się za książkami, 
filmami czy szkoleniami.  
Tej najważniejszej kompetencji – Rozwiązywania skomplikowanych 
problemów – możecie nauczyć się ode mnie, ale możecie to zrobić dopiero 
w jesieni 2019, pierwsza edycja kursu dobiega końca. Więcej szczegółów 
tutaj: http://inzynierjakosci.pl/3kroki/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 prostych zasad 
ułatwiających moje życie. 
Wiesz, kto najbardziej komplikuje Ci życie? Ty. Tak Ty! Chaos, który 
nas otacza, jest stworzony przez nas samych, przez brak kontroli nad 
tym, co robimy oraz brak prostych zasad. Sam do pewnego momentu 
żyłem w takim chaosie, a wystarczyło określić proste reguły, trzymać 
się dyscypliny i życie okazywało się łatwiejsze. Dzięki tym zasadom 
mam więcej czasu dla siebie i bliskich oraz czystszy umysł. Możesz 
bardzo szybko wdrożyć te zasady do swojego życia. Poznaj 7 
prostych zasad. 



Zasada 1: Blokuje „wall’e” w 
social media. 
Możesz w to wierzyć lub nie, ale na bezsensownym przesuwaniu ekranu 
tracimy średnio 2-3 godziny dziennie. Czy jest na to potrzebne do 
szczęścia? Zdecydowanie nie. Czy jest to kuszące i chcemy to robić? 
Zdecydowanie tak. Dlaczego tak się dzieje? 

Niestety Facebook, Instagram to nowe media, które umożliwiają sprzedaż. 
Twórcy tych mediów zrobią wszystko, aby przyciągnąć Twoją uwagę i Twój 
portfel. Mark Zuckerberg zatrudnia najlepszych specjalistów ze Stanford, 
abyśmy za szybko nie opuszczali Facebooka. 

Trudno jest wygrać z takim przeciwnikiem. Niestety w ten sposób tracimy 
dziennie sporo czasu, który można zagospodarować produktywnie. Jak 
najlepiej sobie poradzić z pokusą? Usunąć ją :-). Nie obawiaj się jednak. 
Nie musisz blokować całego Facebooka. Musisz mieć przecież dostęp do 
mojego fanpage’a i grupy :-)! Nie mniej jednak możesz ograniczyć 
przeglądanie walla, czyli głównego miejsca, gdzie pojawiają się nowe 
wpisy, filmy, zdjęcia. 

Ja do tego celu używam rozszerzenia do przeglądarki Chrome o nazwie 
„News feed eradicator” i zamiast nowego filmu z kotem, widzę cytat znanej 

osoby  (patrz poniżej). Warto, uwierzcie! Nie marnujcie bez sensu 
czasu. 



 

Zasada 2: Czyszczę skrzynkę 
pocztową co piątek, w pracy i w 
domu 
Czyszczenia skrzynki nauczyłem się z GTD i od razu wpisało się to w mój 
system zarządzania. GTD to metoda zarządzania tematami, zadaniami 
oraz wszystkim, co jest związane z ogólnie przyjętą pracą umysłową. 

Jedną ze złotych zasad jest czyszczenie Inbox na zero co jakiś interwał. 
Zasadę tą stosuje zarówno w skrzynce prywatnej, jak i firmowej. Co przez 
to zyskuje? Przeglądam wszystkie maile i jestem spokojny, że nic mnie nie 
zaskoczy. Jeżeli mogę szybko odpisać, to robię to. Gdy mail jest nie 
potrzebny, to go kasuję. Jeżeli jest to większe zadanie, to wrzucam je na 
listę To Do… 



Proste zasady, które eliminują chaos z Twojego życia i przypadkowość. 
Zdecydowanie polecam i jeżeli potrzebujecie więcej informacji w zakresie 
zarządzania własną pracą, to dajcie znać! 

Zasada 3: Prowadzę listę zadań 
w Trello i każdy moment przy 
komputerze czy komórce 
zaczynam od Trello i wykonania 
zadań 
Trello to taka bardzo przyjemna aplikacja do planowania zadań. 
Zbudowana jest na zasadzie tablicy Kanban lub Scrum i pozwala w 
przystępny sposób zarządzać zadaniami. 
Jak wiecie z poprzedniego akapitu, do mojego Trello wpadają zadania ze 
skrzynki mailowej oraz z pozostałych źródeł zadań. Jakie to źródła? 
Głównie mój przełożony :D, moi podwładni, współpracownicy oraz 
dostawcy, klienci. Lista długa, więc trzeba nad tym zapanować. 

Lista z zadaniami w Trello, otwiera się automatycznie po uruchomieniu 
komputera. Zawsze zaczynam od jej przeglądnięcia. Weryfikuje, co jest do 
zrobienia danego dnia oraz zaległości z dni poprzednich. Zaczynam od 
wykonania tych tematów lub pomniejszych zadań, które przybliżą mnie do 
zakończenia. Zasada zaczynania od najważniejszego popchnie Wasze 
tematy, projekty ku końcowi i pozwoli walczyć z prokrastynacją. 

Trello znajdziecie w aplikacjach na komórki czy komputery z Windowsem 
czy IOS. Wpiszcie tylko w google Trello. Przydaje się, uwierzcie mi! 



Zasada 4: Wiem co będę jadł 
przez następne 7 dni 
Trzymajcie się krzeseł… Wiem, co zjem w nadchodzącą niedzielę, pomimo 
tego, że piszę ten tekst w poniedziałek. Zdaje sobie sprawę, że możecie 
uznać mnie za wariata, ale bardzo mi to pomaga. Nie tracę czasu na 
planowanie posiłków, wybieranie produktów i zastanawianie się, czy zjem 
zdrowo. Mam sporą tendencję do tycia i muszę uważać an to, co jem. 

Zauważyłem również, że jakość tego, co jem, przekłada się na moje 
zdrowie mentalne, regenerację oraz odporność na stress. Dlatego planuje z 
wyprzedzeniem cały tydzień: 4-5 posiłków, odpowiednie makro i 
mikroskładniki, odpowiednia podaż kalorii. 

Bazując na tym, robię zakupy raz w tygodniu w sobotę o 6:00 (najmniejszy 
ruch w sklepach – znowu nie tracę czasu) i gotuje na 2 dni z 
wyprzedzeniem wszystkie posiłki. 
Zapytacie skąd mam na to czas? Mam na to czas, bo nie tracę go na 
myślenie o tym co zjem, na przypadkowych zakupach czy na staniu w 
kolejkach… Przemyślcie to. 

Zyskuje bardzo dużo. Jem zdrowo i nie mam wyrzutów sumienia, że w 
chwili emocji zjadłem coś niezdrowego. Mój organizm świetnie reaguje na 
nieprzetworzoną, świeżą żywność, mam sporo energii i lepiej radzę sobie 
ze stresem. Nie wspomnę już o oszczędnościach… ale o tym to może w 
innym wpisie. 

Zasada 5: Wiem co będę ubierał 
przez następne 7 dni 
Teraz już uznacie mnie za totalnie obłąkanego… Nie dość, że Wie co zje w 
przez najbliższe 7 dni, to jeszcze planuje, co na siebie włoży :D… W tym 
szaleństwie jest metoda. 



Nie tracę czasu na kompletowanie ubrań, doprasowywanie schnących 
koszul, czy dopasowanie skarpetek przed wyjściem. Prosta zasada, 
zaplanowania i przygotowania sobie ubrań na 7 dni do przodu. Zajmie Ci to 
15-20 minut i masz wolne przez kolejne 7 dni. 

Oszczędność czasu i mocy obliczeniowej mózgu widoczna. Robisz to raz, 
nie aktywujesz codziennie tej czynności. 

Zasada 6: Cieszę się z małych 
rzeczy i jestem wdzięczny 
Czy wiesz, że 780 milionów ludzi nie ma dostępu do bieżącej, czystej 
wody? Faktem jest również, że 35% ludzi (2,5 miliarda) nie ma dostępu do 
łazienki. 
Czy wiesz, że prawie 1/2 ludzkości (3,5 miliarda) żyje za 10 zł dziennie (300 
zł miesięcznie)? 

Przypominam sobie o tym, gdy w mojej głowie pojawiają się czarne chmury. 
Kiedy przejmuje się w gruncie rzeczy nieistotnymi aspektami. Pozwala mi to 
również docenić proste i małe rzeczy, takie jak umycie rąk pod 
bieżącą wodą, czy sklep po drugiej stronie ulicy, w którym mogę 
kupić wszystko, co niezbędne do przeżycia. 

Przebywając w komfortowych warunkach, przyzwyczajamy się do nich. 
Wówczas na siłę szukamy problemów, zamiast doceniać to co mamy. 
Spróbujcie doceniać małe rzeczy, gdy tylko zaczniecie narzekać. 

Zasada 7: Wyznaczam sobie 
granicę 
Nie jestem cyborgiem i mam również słabości. Czasami zbyt długo gram na 
konsoli, wypiję 2 lampki wina lub zjem więcej słodkości. Lubię to tak bardzo, 
że często przesadzam, a rezultaty mogą być opłakane. 



Dlatego wyznaczam sobie jasne granice, których staram się trzymać. 
Maksymalnie 30 minut grania, jedna lampka wina wieczorem i 2 porcje 
słodyczy w weekend. Później i tam muszę pobiegać 30 minut, żeby mnie 
wyrzuty nie zjadły. 

Staram się przestrzegać tych reguł, ale nie trzymam się ich sztywno. 
Zdrowy rozsądek to słowo klucz dla moich poczynań. 

Podsumowanie 
Niektórzy z Was uznają może, że jest to przesada, że nie ma w tym 
spontaniczności. Być może trochę tak jest, ale z drugiej strony mam 
mnóstwo czasu, który mogę przeznaczyć na to, co kocham robić. Nie tracę 
go bez sensu, próbując odnaleźć się w chaosie dnia codziennego. 
Wystarczy 7 prostych zasad. 

Jestem ciekaw czy stosujecie jakieś zasady, reguły pozwalające Wam 
lepiej żyć? Jeżeli nie, to zastanówcie się, czy nie warto ich wdrożyć. Z 
własnego doświadczenia Wiem, że pozwala to zaoszczędzić mnóstwo 
czasu oraz wprowadzić porządek do codzienności. 

 



 


