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Wstęp 
Już nigdy nie będzie takiego lata. Przed nami wrzesień, powroty do szkoły lub 
normalnego trybu pracy. Oznacza to również powrót Magazynu Jakość, który miał 
wakacyjną przerwą. Zapraszam Was serdecznie do numeru 13, gdzie będziecie 
mogli przeczytać o 26 wskaźnikach jakości, o 10 zasadach negocjacji, o nowej MUDA 
na 2020 i poznacie 35 angielskich słówek z zakresu kontroli jakości i pomiarów. 

 

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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35 najważniejszy angielskich słówek – 
Kontrola jakości i pomiary 
Dla wielu zrozumienie polskich słów takich jak prostopadłość lub 
współśrodkowość to wielki sukces. Jeżeli jesteś czytelnikiem tego bloga 
to wymagam od Ciebie czegoś więcej. Mam dla Ciebie wyzwanie. Chcę 
nauczyć się tych słówek po angielsku. Tych słówek i 33 innych 
związanych z nie mniej skomplikowanymi zagadnieniami jak 
koncentryczność. Zapraszam do nauki 35 najważniejszych angielskich 
słówek: Kontrola jakości i pomiary. 

Słówka są części materiału z obecnie trwającego kursu „Techniczny 
angielski w pracy inżyniera”, w kursie dostępne jest jeszcze nagranie 
audio i tekst. Wypatruj kolejnej edycji kursu ;-). 



Quality control – kontrola jakości 

Uncover defects – odkryć wady 

Measurements – pomiary 

Gauges – sprawdziany 

NDT – badania nieniszczące 

Caliper – suwmiarka 

Micrometer – mikrometr 

Dimension – wymiar 

Datum reference – punkt odniesienia (baza) 

Nominal geometry – nominalny geometria 

Maximum readability – maksymalna czytelność 

Angular dimension – wymiar kątowy 

Bilateral tolerance – tolerancja dwustronna 

Unitelar tolerance – tolerancja jednostronna 

Straightness – prostoliniowość 

Flatness – płaskość 

Circularity – okrągłość 

Cylindricity – cylindryczność 

Profile of a line – kształt wyznaczony zarysem 

Profile of a surface – kształt wyznaczony powierzchnią 

Perpendicularity – prostopadłość 

Angularity – nachylenie 

Parallelism – równoległość 



Symmetry – symetria 

Position – pozycja 

Concentricity – koncentryczność, współśrodkowość 

Circular run-out – bicie osiowe 

Total run-out – bicie całkowite 

Acceptance limits – limity akceptowalności 

Sampling plans – plany próbkowania 

Rejectable quality level – nieakceptowalny poziom jakości 

Caliper, vernier – suwmiarka 

Caliper larg jaws – duże szczęki suwmiarki 

Destructive test – badania niszczące 

Inner diameter – wewnętrzna średnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 zasad negocjacji inżyniera – Jak 
skutecznie negocjować? 
Jesteś inżynierem, a nie negocjatorem, ale w gruncie rzeczy Twoje 
życie to przechodzenie od jednej negocjacji do drugiej negocjacji. 
Negocjacji z partnerem, kolegą w pracy, rodzicami, rodzeństwem, 
przełożonym, podwładnym czy nawet samym sobą. Jeżeli chcesz mieć 
większą kontrolę nad swoim życiem i wieść życie szczęśliwe, musisz 
po prostu skutecznie negocjować. Poznaj 10 zasad skutecznych 
negocjacji, do zastosowania w pracy i życiu prywatnym 
inżyniera. 



1. Poznaj swoją wartość i odmów, jeżeli oferta nie jest 
dla Ciebie korzystna 
Zanim rozpoczniesz negocjacje, powinieneś zbudować w sobie poczucie 
własnej wartości. Pomyśl, w czym jesteś najlepszy i jaką wartość dla firmy 
mogą stanowić Twoje umiejętności. 

Wyobraź sobie negocjację w trakcie rekrutacji o aspekty finansowe. 
Kiedy znasz własną wartość i jesteś świadom swoich talentów, łatwiej będzie 
Ci także odpowiedzieć na pytanie o Twoje oczekiwania finansowe – a to 
pytanie na pewno padnie. 
Nawet jeśli bardzo Ci zależy, pamiętaj, że jeśli oferta, którą otrzymasz nie 
będzie spełniać Twoich oczekiwań, masz prawo odmówić. 

2. Zrozum swoje emocje i emocje innych 
Negocjacje to sytuacja z natury stresująca – przestań więc przejmować się 
tym, że odczuwasz niepokój, ponieważ te dyskusje zawsze powodują 
wyskok adrenaliny. 

Jeżeli chcesz odnieść sukces w trakcje negocjacji, musisz zrozumieć 
emocje zarówno swoje, jak i innych. Jeśli poświęcisz nieco energii na 
zrozumienie tego, co odczuwasz i popracujesz nad własną inteligencją 
emocjonalną, będziesz w stanie przewidzieć reakcje innych i zareagować w 
odpowiedni sposób. 
Kiedy próbujesz świadomie rozumieć emocje innych, zyskujesz szansę na 
dostosowanie się do przebiegu prowadzonych rozmów. Bez tego może się 
okazać, że nie jesteś w stanie zareagować odpowiednio na nieprzewidziane 
sytuacje i nie znajdziesz kreatywnego wyjścia z nich. 

3. Poszukuj informacji 
Trudno jest zyskać wiedzę o tym, co jest odpowiednie w danej sytuacji bez 
zdobycia informacji na ten temat. 

Jeśli jesteś w trakcie rozmów rekrutacyjnych, z pewnością będziesz chciał 
dowiedzieć się, jakie benefity miał Twój poprzednik czy jakie są zarobki w 



danej firmie. Ważna jest także wiedza, co rynek może zaoferować Ci na 
stanowiskach podobnych do tego, na które aplikujesz – jak inaczej 
stwierdzisz, czy to stanowisko jest dla Ciebie najlepsze? 

Podobnie w sytuacji, gdy chcesz kupić dom. Będziesz chciał dowiedzieć się, 
czy hipoteka jest obciążona, czy właściciel poczynił w domu ulepszenia, a 
także – za ile zostały sprzedane podobne nieruchomości w okolicy. Inaczej 
możesz przepłacić. 

Przystąpienie do negocjacji bez rozeznania się w temacie to prosty 
sposób na porażkę. 

4. Odkryj motywacje drugiej strony 
Każdy ma inne motywacje. Dla jednej osoby ważny będzie status 
społeczny. Dla innej – pieniądze, a jeszcze ktoś inny stwierdzi, że dla niego 
elastyczność i swoboda w działaniu są najbardziej motywującymi 
czynnikami. 
Ważne jest to, że niezależnie od strony, którą zajmujesz przy negocjacyjnym 
stole, powinieneś znać motywacje osób, z którymi prowadzisz rozmowę. Bez 
tego nie będziesz w stanie przedstawić im odpowiednich ofert. 

5. Nie oczekuj od siebie perfekcji 
Doskonałość bywa niebezpieczna. Często ludzie nie doceniają własnej pracy 
i czekają na to, aż wyniki prowadzonych projektów czy wykonywanych zadań 
będą idealne, zanim pójdą poprosić o podwyżkę lub możliwość awansu. Nie 
tędy jednak droga. 

Prawdopodobnie wiele osób z Twojego otoczenia ma podobny 
problem. Nie musisz być doskonały, aby rozpocząć rozmowy o tym, czego 
oczekujesz. Jeśli będziesz nadal czekał, może się okazać, że nigdy nie uda 
Ci się zdobyć awansu lub zmiany, której pragniesz. 

6. Negocjuj nawet jeśli się boisz 
Jeśli jesteś osobą, która unika sytuacji konfliktowych i na samą myśl o 
negocjacjach zaczynasz się denerwować, powinieneś wiedzieć, że możesz 



rozmawiać nawet jeśli się obawiasz. Wcale nie musisz być odważny. Możesz 
poprosić o to, czego oczekujesz – nawet, jeśli sama myśl o tym cię przeraża. 

Wiele osób z pewnością miało podobną sytuację – bardzo chcieli otrzymać 
podwyżkę, ale bali się o nią poprosić. Dlaczego? Powodów może być 
kilka: obawa, że to niewłaściwy moment, że szef będzie drwił z prośby, 
ale najważniejszy to strach przed odmową. 
Prawda jest taka – każda próba przybliża do otrzymania tego, czego 
oczekujesz, nawet jeśli spotka się z odmową. 

7. Dyskrecja nie zawsze popłaca 
W negocjacjach dyskrecja może okazać się wrogiem. Wróćmy do 
przykładu oferty z rekrutacji. 
Czasem konieczne jest zapytanie znajomych z branży o ich zarobki lub 
rozeznanie się, czy oferta, którą otrzymałeś, rzeczywiście jest korzystna i 
zgodna z Twoim doświadczeniem i stanowiskiem, na jakie aplikujesz. 

Jeśli więc masz taką możliwość, sprawdź, co inne firmy oferują osobom o 
podobnych kwalifikacjach. 

8. Dojdź do sytuacji win-win-win. 
Podczas negocjacji każdy może być wygranym i do takiej sytuacji najlepiej 
dążyć. Jeżeli chcesz do niej doprowadzić, musisz mieć rozeznanie w temacie 
rozmów, rozumieć motywacje drugiej strony oraz umieć rozpoznawać 
emocje i odpowiednio na nie reagować. 

Inną strategią jest uważne słuchanie podczas rozmów po to, aby określić, co 
dla drugiej strony jest interesujące. Ludzie sami powiedzą Ci, czego 
oczekują, musisz tylko umieć to wychwycić. 

Idealną sytuacją jest osiągnięcie rozwiązania win-win-win, więcej pisze o 
nim William Ury, a możesz przeczytać o tym w tym wpisie: “Negocjacje w 
pracy inżyniera – Czego nauczyłem się od Williama Ury?” 



9. Panuj nad emocjami i milcz 
Na pewno znasz ten moment, gdy w trakcie rozmowy zapada krępująca 
cisza. Nie przerywaj jej – to taktyka stosowana w nadziei, że rozmówca 
będzie dalej mówić. A to okazja do popełnienia błędu – możesz na przykład 
obniżyć swoje oczekiwania finansowe. 
Dlatego jeśli osoba, z którą rozmawiasz, milczy, milcz razem z nią. Uwierz, 
że druga osoba czuje się równie niekomfortowo ;-). 

10. Uczciwość na pierwszym miejscu 
Etyka na pierwszym miejscu! Nawet jak potencjalnie przegrasz. Piszę 
całkowicie poważnie. Najgorsze co możesz wymyślić to oszukiwanie i 
stosowanie tricków. Jeżeli jesteś normalną osobą, a zakładam, że takie 
osoby odwiedzają tego bloga :), to wyrzuty sumienia Cię później zjedzą. 
W drugą stronę musisz być uczciwa/y wobec siebie. Podczas negocjacji 
szczerze mów, czego oczekujesz. Tym samym będziesz uczciwa/y także 
wobec innych. Jeśli otrzymasz ofertę, która nie jest do końca zgodna z tym, 
na co liczyłeś, podejmij świadomą decyzję w zgodzie z samym sobą. Jeśli 
czujesz, że to nie to – odmów. 

Podsumowanie 
Przed następną poważną dyskusją, negocjacjami przestudiuj dokładnie te 10 
punktów i przygotuj się według wytycznych. Oceń czy pomogły Ci w 
wypracowaniu lepszej sytuacji czy osiągnięciu celu. Nauka skutecznych 
negocjacji to proces ciągły, więc nie zrażaj się na początku. Praktyka czyni 
mistrza, a ja chętnie pomogę Ci osiągnąć mistrzostwo. 
 

 

 

 

 



 
 

Nowa Muda na 2020 – Taiichi Onho nie mógł 
tego przewidzieć 
Kiedy mówię Muda, to widzę czekanie, wąskie gardła lub nadmierne 
procesowanie. Taiichi Onho dość dobrze zdefiniował wszystkie 7 
aspektów wpływających na straty w organizacji przemysłowej. Niestety, 
niektórych strat nie mógł przewidzieć, ponieważ nie przewidywał 
przyszłość. W obliczu nowych technologii, ciągłego dostępu do 
internetu i braku zaangażowania pracowników, firmy zaczyna trawić 
nowa muda. 



Co to jest Muda? 
Muda w skrócie to inaczej straty. Straty w procesie produkcyjnym, 
usługowym wynikające z 7 podstawowych czynników. Czynniki te określił w 
połowie XX Taiichi Onho. 

1. Nadmierny transport 

2. Za dużo materiałów produkcyjnych 

3. Nadmierny ruch 

4. Czekanie 

5. Nadprodukcja 

6. Nadmierne procesowanie 

7. Defekty 

Wszystkich tych siedem elementów opisałem we wpisie: Muda i Tim Wood 
– idealna para wykradająca pieniądze firmie 
Pomimo upływu wielu lat, Muda w takiej formie obecna jest nadal w wielu 
organizacjach. Niestety od kilkunastu lat fabryki zaczyna toczyć nowa Muda. 

Nowa muda – 3 nowe straty 
Geoffrey Mika właściciel Kaizen Sensei i autor wielu znakomitych książek o 
ciągłym doskonaleniu, przeprowadził, pod koniec XX wieku, dokładną 
analizę strat w firmach. 

Oczywiście znalazł siedmiu “staruszków” od Pana Onho, nie mniej 
jednak zauważył też nowych trzech “młodocianych 
przestępców” wykradających pieniądze z organizacji. 

Nowa muda – Brak zaangażowania pracowników 
Największym i najczęściej popełnianym błędem jak brak angażowania 
pracowników w rozwój ich pracy. Niestety dzieje się to często i wynika 



jeszcze z Taylor’owskiego modelu pracy. Modelu, w którym każdy pracownik 
miał wykonywać określoną operację, a po jej zakończeniu iść do domu. 

Nie ma niczego złego w standaryzacji, tworzeniu procedur oraz dzieleniu 
skomplikowanych operacji na mniejsze i prostsze. Nie mniej jednak trzeba w 
tym wszystkim znaleźć złoty środek. 

Uwierzcie, że nikt tak jak operator, inżynier, specjalista nie wie lepiej, jak 
usprawnić swoją własną pracę. Dlatego tak istotne jest danie możliwości na 
usprawnienia, na przedstawianie swoich pomysłów i na wspólne 
wypracowanie najlepszego rozwiązania. 

Jak to zrobić dobrze? Wszystko zależy od kultury organizacji. Każdą z nich 
można zmienić. Nawet najbardziej skostniałą strukturę i konserwatywne 
podejście, krok po kroku można ulepszać. 

Wymaga to co prawda dużo czasu i zaangażowania. Jak to zrobić 
praktycznie poprzez Kaizen i system sugestii pracowniczych pisałem w 
tym artykule: Kaizen – kropla drążąca skałę konserwatyzmu 
Dlaczego jest to strata? Wyobraź sobie 100-osobową firmę, w której każdy 
“odbija kartę” wykonuje swoje zadanie i idzie do domu. Wyobraź sobie też 
100-osobową firmę, w której każda sugestia na usprawnienie nagradzana 
jest 50 złotowym bonem. 

Pracownicy generują 100 sugestii miesięcznie, co kosztuje firmę ok. 5 000 
zł. Niech przynajmniej 3% sugestii przyniesie oszczędności po 5 000 zł 
miesięcznie. Organizacja już jest do przodu 10 000 zł. Uwierzcie mi, że 
zaangażowanie pracowników, może przynieść pomysły dające dużo większe 
oszczędności, niż tutaj wymienione. Sam byłem świadkiem wielu takich 
pomysłów. 
Angażujcie pracowników. 

Nowa muda – Nieprawidłowe wskaźniki 
Ktoś tu nam określił taki wskaźnik, więc my go sumiennie monitorujemy i jest 
na zielono, więc nasza praca wykonana jest dobrze. 



Wskaźniki produkcji, jakości czy finansów to kluczowe elementy dobrze 
działającego przedsiębiorstwa. Niestety zdarza się tak, że organizacja śledzi 
nieodpowiedni wskaźnik, który przekłamuje rzeczywistość. 

Możesz mieć pozytywne wyniki, według ustalonych kryteriów, ale nic po tym, 
jeżeli w organizacji dzieją się złe rzeczy, traci klientów czy ma braki w 
płynności finansowej. 

Perspektywa wskaźników to jeden aspekt, ale szersze spojrzenie i 
dostrzeganie tego, co jest w danej chwili najważniejsze dla firmy to dużo 
ważniejszy aspekt. 

Nie koncentruj wszystkich sił w osiągnięciu celu, jeżeli widzisz, że odbija się 
to na pracownikach w takim stopniu, że ich frustracja powoduje fluktuację na 
poziomie 20%. Tak ogromna rotacja pracowników, to dla firmy dużo większy 
problem długoterminowo, niż wykonanie 96% z 100% zakładanego planu. 

Dodatkową stratą dla firmy może być brak ustalenia hierarchii 
wskaźników. Niektóre z nich powinny mieć większą “wagę” i bardziej 
przykuwać uwagę niż pozostałe z nich. 
Z punktu widzenia zarządzania jakością, nie możesz traktować na równo 
reklamacji od klienta zewnętrznego z poziomem FPY na linii produkcyjnej. 
Zacznij od “naprawiania” najważniejszego. Stracisz wówczas mniej. 

Nowa muda – Nieodpowiednie używanie komputerów 
Nowa muda nie dotyczy tylko kadry zarządzające jak możesz stwierdzić po 
dwóch pierwszych akapitach. Teraz dostanie się wszystkich po równo :-)… 

Całogodzinne przesiadywanie przed komputerami. Jakby ktoś przyspawał 
nowe pokolenie inżynierów i kazał zaraz po przeglądnięciu maili, sprawdzić 
najnowsze promocje na allegro albo newsy na onecie. 

Komputery w znacznym stopniu ułatwiły, przyspieszyły i zautomatyzowały 
pracę każdego z nas. Z drugiej jednak strony dały sporą możliwość na 
obijanie się w pracy, tłumacząc to pracą przy komputerze. 



Niestety znam “fachowców” odpowiedzialnych za daną linie produkcyjną czy 
produkt, którzy nigdy w życiu produktu nie widzieli. Tracenie tak dużej ilości 
zasobów oraz brak rozwoju i poszerzania wiedzy, poprzez przebywanie 
w miejscu produkcji – GEMBA WALK – to poważny problem w wielu 
firmach. 
Nie znam rozwiązania dla tego problemu. Pozostaje chyba tylko odpowiedni 
nadzór, zwiększanie świadomości lub blokowanie najczęściej odwiedzanych 
stron internetowych. 

Powiecie, że to przesada? Czy nie denerwowała Was czasami sytuacja, w 
której urabialiście się po łokcie, a kolega obok przeglądał demotywatory? 
Dodatkowo czy chcielibyście w swojej własnej firmie płacić własne pieniądze 
ludziom za siedzenie w sieci? Nie wydaje mi się. 

Podsumowanie 
Nowa muda daje szerokie pole do popisu dla kadry zarządzającej, 
managerów i dyrektorów zakładów produkcyjnych. Nie ma nic gorszego niż 
przeoczenie tych “grzechów”, lub co gorsza zaakceptowanie ich jako coś 
normalnego. Na końcu każdy z pracowników będzie wdzięczny, jeżeli będzie 
mógł pracować łatwiej, wydajniej i będzie skupiał się na tym, co ważne. Życzę 
Wam wiele wygranych bitew z nową mudą ;-). 

 

 

 



 
 

Wskaźnik jakości – wszystkie 26 wskaźniki 
jakości jakie znam 
Ile potrzeba wskaźników jakości, aby jakość zapewnić? 
Czasami wystarczy utrzymywać jeden, a czasami nie wystarczy 
trzydzieści. Wszystko zależy od charakteru przedsiębiorstwa, kultury 
jakości i organizacji oraz obecnego stanu jakości. Jaki wskaźnik jakości 
wybrać? Jakie w ogóle są wskaźniki jakości? Postanowiłem zebrać 
wszystkie wskaźniki pomocne przy zarządzaniu jakością. Wybierzcie 
coś dla siebie lub dopiszcie w komentarzach inne, jeżeli o czymś 
zapomniałem. 



Reklamacje od klienta / Customer complaints 
Najważniejszy wskaźnik badający satysfakcję klienta, czyli ilość otrzymanych 
reklamacji. Pisałem już kiedyś o dobrych praktykach zarządzania 
reklamacji. 
Każda zmiana na słupku reklamacji powinna być komunikowana w 
organizacji. Po każdej reklamacji warto zainicjować analizę RCCA 
np. 8D lub A3 

Czas rozpatrywania reklamacji / Customer 
complaints handling time 
Równie ważne, jak niski poziom reklamacji, jest szybki czas ich 
rozpatrywania. 

Ten wskaźnik jakości przedstawiany jest jako czas od otrzymania reklamacji, 
aż do momentu zweryfikowania efektywności akcji korygujących. 

W przypadku braku nadzorowania tego wskaźnika, dojdzie do rozmycia 
się odpowiedzialności za kolejne kroki prowadzenia dochodzenia i 
wdrożenia akcji. 
Jeżeli tylko klient nie będzie tego wymagał, to uwierzcie mi, że większość 
akcji nie będzie załatwiona do końca. Warto posiłkować się również 
narzędziem CAPA. Ułatwia ono nadzór na akcjami korygującymi w firmie. 

Powtarzające się reklamacje od klienta / Repeated 
customer complaints 
Najgorsze co może spotkać organizację to powtarzająca się reklamacja od 
klienta. Chodzi o dokładnie ten sam defekt, na tym samym produkcji. 

Wyobraźcie sobie sytuację, w której analizujecie daną reklamację, 
przedstawiacie konkretne przyczyny i działania korygujące. Przekonujesz do 
tego swoich przełożonych i klienta… a za 3 miesiące pojawia się taka sama 
reklamacja. 



W takich sytuacjach organizacja traci zaufanie w oczach klienta, a 
powtórzenie się reklamacji może doprowadzić nawet do zerwania 
dostaw, jeżeli klient posiada drugie źródło. 
Dlatego warto liczyć wskaźnik powtarzających się reklamacji i uświadamiać 
personel jak ważne jest to zagadnienie. 

Reklamacje wewnętrzne / Internal complaints 
Uniknięcie reklamacji zewnętrznej można osiągnąć poprzez wykrycie 
reklamacji wewnętrznie, czyli przed opuszczeniem produktu z fabryki. 

Reklamacje wewnętrzne możecie śledzić pomiędzy kolejnymi operacjami lub 
na samym końcu procesu przy ostatecznej kontroli materiału. 

Wskaźnik jest dość prosty – ilość reklamacji danego dnia, tygodnia czy 
miesiąca. 

Czas rozpatrywania reklamacji wewnętrznych / 
Internal complaints corrective actions implentations 
Identyczny wskaźnik jak dla reklamacji zewnętrznych, ale w tym przypadku 
mówimy o reklamacjach wewnętrznych. Moim zdaniem nadzorowanie tego 
wskaźniki jest istotniejsze. 

Dlaczego? 

W przypadku reklamacji zewnętrznych, gdy rozwlecze się 
rozpatrywanie reklamacji, klient zewnętrzny prędzej czy później upomni 
się o reklamacje. W przypadku reklamacji wewnętrznych, możecie być 
pewni, że nikt się nie upomni ;-). 
Również warto zastosować w tym przypadku CAPA 

Wyniki audytów / Audits rates 
Audyty klientów, certyfikujące czy audyty wewnętrzne to nieodzowny 
element dobrze zarządzanej organizacji. Czym jest audyt 
jakości rozpisywałem się już na blogu. 



Po każdy audycie danej linii produkcyjnej, czy działu usługowego, 
warto zaprezentować wynik audytu i omówić go. 
Dobrą praktyką jest utrzymywanie matrycy wyników audytów, pozwala to na 
porównanie wyników w różnych działach, czy wyniki z poszczególnych lat. 

Czas wdrożenia akcji korygujących po audycie / Audit 
findings corrective action implementation lead time. 
Audyt nie kończy się w momencie przedstawienia raportu, ale w momencie 
wdrożenia i sprawdzenia akcji korygujących. Niestety często po audycie 
opadają emocje i mało kto pamięta o implementacji akcji. 

Dlatego warto śledzić czas wdrożenia akcji korygujących. Jest to dobry 
wskaźnik uzupełniający wyniku z audytu. Lepszy audyt z większą ilością 
niezgodności i dobrze wdrożonymi akcjami na czas, niż z małą ilością 
niezgodności i brakiem wdrożonych akcji. 
Czas podaje się zazwyczaj w dniach. 

Efektywność wdrożenia akcji korygujących / 
Effectivness of corrective actions implementation 
Nie wystarczy wdrożyć akcji korygujących po reklamacji zewnętrznej, 
wewnętrznej czy audycie klienta. Kolejnym ważnym krokiem jest 
zweryfikowanie ich efektywności. 

Efektywność badamy poprzez stwierdzenie, czy przez dany okres nie 
wystąpiły niezgodności, przeciwko którym wdrożono akcję. 
Czas weryfikacji określany jest przez organizację, może trwać od 3 miesięcy 
do nawet roku. null 

Wskaźnik braków / Scrap rate 
Jeden z najważniejszych wskaźników. Najczęściej prezentowany w formie 
procentowej. Licznikiem jest ilość sztuk niezgodnych, mianownikiem 
ilość sztuk wyprodukowanych. 
Ramy czasowe zależą od inżynierów jakości i procesu. Wskaźnik braków 
może być sprawdzany nawet co godzinę lub co miesiąc. Wszystko zależy od 



charakterystyki produkcji – wielkości serii produkcyjnych, ilości 
produkowanych sztuk itp. 

Warto też zaznaczyć, że wskaźnik braków jakościowych bazuje na 
produktach, których nie da się naprawić czy poprawić. 

Wydajność pierwszego przejścia / FPY/ TPY 
Angielskie określenie tego wskaźnika jakości to First pass yield lub troughput 
yield. Jak można przetłumaczyć go na polski? Dobrym określeniem będzie 
wydajność pierwszego przejścia. 

FPY to ilość zgodnych sztuk, które przeszły przez proces produkcyjny bez 
żadnych dodatkowych operacji jak naprawa, dopuszczenie warunkowe czy 
zatwierdzenie niezgodności. 

Jak się liczy FPY? 

Wskaźnik FPY podaje się procentowo. Jest to udział sztuk zgodnych do 
wszystkich sztuk. Chcecie przykład FPY? 
Przy produkcji 120 sztuk, 102 zrealizowano bez dodatkowych operacji lub 
decyzji jakościowych. W związku z tym FPY wyniósł 102/120 * 100% = 85% 

Wskaźnik popraw / Rework rate 
Kolejny wskaźnik jakości to wskaźnik popraw. Stosuje się go w przypadku 
produktów, które muszą być poddane naprawie, aby spełnić wymagania 
klienta. 

Nie każdy z produktów niezgodnych trzeba od razu złomować. Często 
istnieje możliwość poprawy. Należy jednak monitorować wskaźnik 
popraw. Dlaczego? 
Ponieważ takich sztuk nie widzimy we wskaźniku scrap rate, a nasz proces 
generuje wyroby niezgodne. Bez monitorowania wskaźnika popraw, może 
powstać “szara strefa” poprawiania co się da, bez eliminowania przyczyn 
problemu. 



Wskaźnik ten również podaje się procentowo: ilość sztuk poprawionych do 
ilości sztuk wyprodukowanych. 

Zatrzymania linii produkcyjnych / Production line 
stops 
Zatrzymanie linii produkcyjnej w przemyśle samochodowym czy 
lotniczym może generować poważne kary finansowe. Dzieje się to z 
powodu opóźnień dostaw wynikających właśnie z zatrzymań. 
Warto liczyć ten wskaźnik i omawiać go wśród załogi, tak aby budować 
świadomość dotyczącą zatrzymać produkcji. 

Wskaźnik ten podaje się najczęściej jako łączny czas zatrzymań linii, 
dodatkowo warto przeliczyć go na koszty. Mnożymy czas, przez stawkę 
godzinową zatrzymania. Koszt wygenerowany przez zatrzymanie linii 
produkcyjnej jest wskaźnikiem jakości, który mocno przemawia do każdego 
w organizacji. 

Wskaźnik jakości – DPMO 
Defect per million opportunities – dla mnie nieptrzełumaczalne :), po prostu 
DPMO. 

Wskaźni ten, stosowany często w automotive, przedstawia ilość defektów na 
milion możliwości defektów. Nie zrozumiałe? Dla mnie też na początku było 
to masło-maślane. 

Dużo łatwiej zrozumieć ten wskaźnik, gdy weźmiemy pod uwagę plany 
kontroli. W danym planie kontroli istnieją charakterysyki, które należy 
zweryfikować, może ich być np. 5. 
Tych pięć charakterystyk to właśnie nasze “opportunity of defect”. Każdy z 
produktów, może mieć 5 defektów według planu kontroli. 

Dlaczego mnożymy ten wskaźnik przez milion? W celu łatwiejszej 
interpretacji wyników. Wskaźnik DPMO stosuje się w wielkoseryjnej 
produkcji. Przy dużej ilości wyprodukowanych sztuk, sporej ilości 



sprawdzanych charakterystyk i w miare stabilnej produkcji, 
otrzymywalibyśmy bardzo, bardzo małe wartości procentowe. 
Wzór na DPMO 

 

Wskaźnik jakości – PPM 
Parts per million czyli ilość części niezgodnych na milion 
wyprodukowanych. Prostszy wskaźnik, niż w przypadku DPMO, ponieważ 
bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie wyroby niezgodne oraz ilość wyrobów 
zgodnych. 

 

Poziom kwarantanny / Quarantine level – quantity and 
value 
Bardzo istotny wskaźnik z punktu widzenia zarządzania kosztami jakości. W 
kwarantannie znajdują się produkty niezgodne. Część z nich należy 
zezłomować, część można naprawić a jeszcze inną część można odesłać do 
dostawcy jako reklamację. 

Jeżeli zapomnimy o monitorowaniu tego obszaru, nasza kwarantanne 
stanie się miejscem przesuwania wszystkiego co niewygodne, co 
trudne do rozwiązania. Z roku na rok, poziom kwarantanny będzie rósł, a 
problemy samem się nie rozwiążą. 
Dlatego co miesiąc warto monitorować poziom ilościowy oraz wartość 
finansową produktów. 

Kwarantanna wejście-wyjście / Quarantine in and out 
Czasami pomimo nakładu pracy poziom kwarantanny będzie utrzymywał się 
na tym samym poziomie. Ilość wyrobów niezgodnych będzie oscylować w 
okolicy np. 200 sztuk. 



Będzie budzić to mylne spostrzeżenie, że nic się nie dzieje. Dlatego 
również warto monitorować ten wskaźnik jakości co miesiąc. Wystarczy 
weryfikować ilość wyrobów, które trafiły do kwarantanny, oraz ilość wyrobów, 
które kwarantannę opuściło. 

Kwarantanna – wyroby powyżej 30 dni / Quarantine – 
product over 30 days 
Kontynuując wątek zarządzania wyrobem niezgodnym niemożna 
zapomnieć o wskaźniku monitorującym tematy zaległe. 
W codziennej pracy, możemy nie dostrzegać zaległości, które “kwitną” 
w naszej kwarantannie.Dlatego warto posiadać prosty wskaźnik z ilością 
wyrobów, które czekają na działanie ponad 30 dni. Następnie możemy 
przypisać akcje do tego typu produktów i monitorować ich wykonanie. 

Quality costs 
Sumaryczne koszty jakości w danym miesiącu przedstawione na wykresie 
słupkowym bardzo szybko przemawiają do wszystkich w organizacji. 
Liczenie samych kosztów wymaga transparentności w organizacji oraz 
odpowiednich zasobów. 

Czas szkolenia nowo-zatrudnienie / Training hours 
onboarding 
Ciekawy wskaźnik? Zdecydowanie! W organizacjach świadomych, za jakość 
odpowiada każdy pracownik. Świadomość tych pracowników powinna być 
budowana na podstawie szkolenia. 

Nowy pracownik, bez odpowiedniej ilości godzin treningu popełni 
więcej błędów, niż ten solidnie przeszkolony. 
Dlatego warto opracować dobre plany szkoleniowe. Wskaźnik czasu 
szkolenia pozwala weryfikować, czy dany pracownik naprawdę szkolił się np. 
tydzień. Jest to inwestycja długoterminowa i przekłada się pośrednio na 
jakość wyrobu oraz efektywność procesów. 



Reklamacje do dostawców / Complaints to suppliers 
Idziemy do świata dostawców. Prosty wskaźnik ilość reklamacji do 
dostawców w danym okresie. Zasady identyczne jak w przypadku 
reklamacji od naszych klientów. 

Czas rozpatrywania reklamacji przez dostawcę / 
Supplier complaints handling time 
Średni czas rozpatrywania reklamacji przez dostawców. Przy dużym portfolio 
można pokusić się o podzielenie tego wskaźnika na poszczególnych 
dostawców. 

W ten sposób uzyskasz możliwość porównania dostawców. 

Wyniki audytów u dostawców / Audits results at 
supplies 
Prost matryca z wynikami audytów u dostawców. Bardzo ważny wskaźnik z 
punktu widzenia zarządzania jakością dostaw. Tylko audyt jest skuteczną 
metodą zweryfikowania procesów i systemów u dostawców. Jest to również 
świetne narzędzie do zweryfikowania wdrożonych akcji korygujących po 
naszych reklamacjach. 

Audyty u dostawców wykonuje się okresowo, dlatego warto weryfikować 
czy audyt są przeprowadzane i jakie są ich rezultaty. Utrzymywanie 
wyników w jednym miejscu pozwala również porównać jakość u dostawców. 

Czas wdrożenia akcji korygujących po audycie u 
dostawy / Audit findings corrective action 
implementation lead time at suppliers 
Wskaźnik identyczny jak ten dla audytów wewnętrznych. Pozwala śledzić 
czas wdrożenia akcji korygujących po audycie. 



Poziom jakości dostaw / Quality of delivery from 
suppliers 
Dla wielu z dostawców zapewne stosujecie kontrolę wejściową produktów. 
Jeżeli już to robicie zdecydowanie warto mierzyć jakość tych dostaw. 
Możecie do tego wykorzystać wskaźniki, o których już tutaj pisałem: 

• PPM 

• Scrap rate 

Powinno wystarczyć, aby dać do myślenia “słabym” dostawcom :-). 

Decyzje jakościowe odnośnie niezgodnych części na 
czas / Non-conform parts management – decisions on 
time 
Przechodzimy do wskaźników wewnętrznych jakości. Często zajmujecie się 
podejmowaniem decyzji na temat wyrobów niezgodnych. 

Warto mierzyć średni czas wydawania decyzji i weryfikować co wpłynęło na 
zbyt długi czas wydawania decyzji. Czy wynikało to z problemów 
systemowych w organizacji, dostępności zasobów itp. 

Pozwoli to usprawnić procesy decyzyjne. 

Najważniejsze, aby nie używać tego wskaźnika jako sposób wywierania 
presji na szybkie wydawanie decyzji. Pośpiech w zarządzaniu jakością 
jest złym doradcą! 

Zablokowane zlecenia produkcyjne / Blocked batches 
Ilość zablokowanych zleceń produkcyjnych z powodu oczekiwania na 
decyzję jakościowe to kolejny świetny wskaźnik do monitorowania 
wydajności działu jakości. 



Liczba zatrzymanych zleceń musi być monitorowana, aby zapewnić 
ciągły przepływ materiału. Bez wskaźnika tego typu, może dojść do 
zamrażania materiału na dłuższy czas, ponieważ nikt się nie będzie 
interesował danym zleceniem. 

Wskaźnik jakości – Średni czas analizy 8D/A3 / 
Avarage time of 8D/A3 closure 
Średni czas analiz 8D lub A3 to kolejny wskaźnik jakości pozwalający śledzić 
wydajność inżynierów prowadzących dochodzenia. 

Śledzenie tego wskaźnika da możliwość weryfikowania przede wszystkim 
anomalii. Niektóre działania w przypadku 8D czy A3 nie są zależne tylko 
i wyłącznie od inżyniera prowadzącego. 
Omawianie przedłużonych analiz, w odniesieniu do średniej, będzie dobrym 
miejscem do eskalowania problemów lub ich eliminowaniu. 

Podsumowanie 
Jestem ciekaw czy znacie jeszcze jakiś ciekawy wskaźnik jakości. Jeżeli tak, 
to pochwalcie się nimi tutaj. Po za tym mam nadzieję, że znaleźliście tutaj 
też coś nowego, co wykorzystacie w codziennej pracy. Coś co ułatwi Wam 
nie łatwe zarządzanie jakością. 
 

 

 

 



 

Zapraszam na pozosta łe szkolenia
dostępne ca ły czasy:
-  Perfekcyjny raport  8D 297z ł  97z ł
-  Rysunek techniczny 227z ł  97z ł
-  Pe łna moc Excela w zarządzaniu
jakością  597z ł  a od 4 do 1 1  września -
297 z ł ! !

www.szkolajakosci.pl


