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Wstęp 
Kolejne wydanie magazynu jakość, to już 14 numer. W tym magazynie pokażę Ci jak 
zrobić prostą tablicę produkcyjną ze wskaźnikami jakości. Dowiesz się również czym 
jest turkusowe zarządzanie. Nauczę Cię też również skutecznego delegowania oraz 
pisania perfekcyjnych specyfikacji jakościowych. Zapraszam do lektury.  

 

P.S. Nie przegap mojego nowego programu „Inżynieria komunikacji” – tylko do 11 
października 2019. 

 

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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Wskaźniki jakości produkcji – jak 
zaprojektować tablicę? 
W pocie czoła grupa inżynierów dwoi się i troi, aby poprawiać jakość w 
organizacji. Wymyślne wskaźniki jakości produkcji kalkulowane są 
codziennie, co tydzień i co miesiąc. DPM’y, mieszają się z PPM’ami, FPY 
nazywane jest FPT, a wskaźnik odrzutu znowu wyszedł za wysoki… Cały 
dział jakości żyje tymi wskaźnikami, a zapytany na produkcji operator o 
poziom jakości odpowiada: “poziom jakości? nie jest chyba źle, nic nie 
słyszałem, żeby się popsuło”. Coś tu chyba nie gra… 



Wskaźniki jakości produkcji – jak zrobić to dobrze? 

Nie ma nic złego w śledzeniu wielu wskaźników jakości. Lepiej jest wiedzieć więcej, 
niż mniej. Najważniejsze to uświadomić sobie dlaczego te wskaźniki liczymy i do czego 
mają służyć. Ostatnio naliczyłem 26 wskaźników jakości, a do sprawnego 
zarządzania jakością produkcji wystarczy na początek jeden ;-). 
Wyniki FPY czy poziomu wad muszą dać pogląd o procesie. Tą świadomość powinien 
mieć każdy od kierownika obszaru po nowozatrudnionego operatora. 

Należy więc zacząć od budowania świadomości wokół najważniejszych KPI. 
Wskaźniki jakości produkcji powinny służyć każdemu w procesie i pozwalać 
podejmować działania, jeżeli to konieczne. 

W przeciwnym razie będą tylko kolejnym niezrozumiałym raportem. Zbuduj 
świadomość każdego wskaźnika, wytłumacz dokładnie o co w nim chodzi, jak 
przekłada się on pracę każdego z pracowników. 

Nie wiesz jak zmotywować operatorów do analizy i osiągania np. FPY? Służę pomocą 
:-). Niski wskaźnik FPY, może oznaczać dodatkowe nadgodziny, aby osiągnąć 
planowaną ilość zgodnych sztuk. 

Staraj się przekazać dlaczego utrzymanie danego wskaźnika jest ważne dla 
organizacji, ale również bezpośrednio dla samych pracowników. 

Świadomość to jedno, następnie trzeba podjąć kroki, aby o tej świadomości nie 
zapomnieć. 

Wskaźniki jakości produkcji – regularne przeglądy 

Jeżeli nauczysz się czym jest szczoteczka do zębów, pasta i umyjesz zęby raz, a 
później o tym zapomnisz to nie zadbasz dobrze o jakość swojego uzębienia. 

Identyczna sytuacja dotyczy świadomości na temat jakości. Wskaźniki jakości 
produkcji muszą być przeglądane regularnie z całą załogą, a każde odchylenie 
powinno być szczegółowo przedyskutowane. 



Może wydawać Ci się, że jest to nieproduktywny czas dla wielu osób, ale 
długoterminowo przełoży się to na zwiększenie produktywności i jakości. 

Ustal regularne przeglądy, codziennie po 10 minut. W trakcie spotkań omów 1 
najważniejszy wskaźnik i co przełożyło się na taki wynik. 

Dodatkowo raz w miesiącu zorganizuj większe spotkanie, gdzie w szczegółach 
omówicie wskaźniki jakości produkcji za poprzedni miesiąc. Angażuj pracowników do 
dyskusji, do dzielenia się spostrzeżeniami i do podawania potencjalnych przyczyn 
obniżonych PPM’ów czy DPMO’ów. 

Rób to najlepiej na miejscu, wedle zasady GEMBA WALK. Nie zrobisz tego jednak 
bez odpowiedniej tablicy. 

Wskaźniki jakości produkcji – propozycja tablicy 

Jeżeli to co do tej pory piszę nie jest do końca zrozumiałe, to poniższa grafika powinna 
Ci rozwiać wątpliwości. Warto zainstalować prostą tablicę przy procesie produkcyjnym, 
aby śledzić najważniejsze wskaźniki. 

Na początek wystarczy jeden wskaźnik wspomagany przez Diagram Pareto i Diagram 
przebiegu procesu. Podzieliłem tablicę na 2 obszary – wyniki dzienne i wyniki 
miesięczne. Pierwszą część tablicy omawiasz codziennie, drugą raz w miesiącu. 

Dlaczego tak mało? Dlatego, że prostota i postawienie na fundamenty to skuteczny 
sposób do zarządzania. Zbyt duża liczba wskaźników spowoduje pomieszanie z 
poplątaniem. Zamiast skupiać się na przyczynach i działaniach, całe spotkanie to 
będzie omówienie 10 wskaźników. 

Postaw na minimalizm i daj myśleć ludziom. 



 

Tablica jakości produkcji – Excel 
Powyższą tablicę mam dla Was w prezencie. Wykresy tworzą się automatycznie, 
musicie tylko wprowadzić dane w szare komórki w arkuszu. Panel z wprowadzaniem 
danych znajduje się od wiersza 50. 

Plik z tablicą do ściągnięcia tutaj: Darmowe narzędzia 

Podsumowanie 

Pamiętaj, że wskaźniki jakości produkcji mają służyć każdemu, kto pracuje przy 
procesie. Miej świadomość, aby budować świadomość wskaźników i postaw na 
minimalizm oraz zaangażowanie ludzi przy omawianiu wyników i potencjalnych 
przyczyn tych wyników. Nie licz dziesiątek KPI, tylko po to aby je liczyć. Rób to z głową, 
odpowiadając sobie na proste pytanie: Dlaczego ja to robię. 

 

 



 
 

Delegowanie zadań – jak przełamać barierę i 
robić to skutecznie? 
Czujesz się wiecznie zajęta/y w pracy? A może jesteś jedną z tych osób, 
które non stop żonglują setką różnych spraw? Lepiej mieć coś do roboty 
niż podziwiać, jak farba schnie na ścianach, ale samo robienie czegoś i 
produktywność to dwie zupełnie różne kwestie. Codziennie skupiamy się 
na masie spraw, z których jest niewiele pożytku, a rzeczy, którym 
poświęcamy pół dnia, czasami niemal równie dobrze dało by się załatwić 
w kwadrans. Kto z nas nie spędził pół dnia przy raporcie, a nasz kolega 
widząc nasze zakłopotanie poprawił błąd w formule Excela w 10 minut? 
Delegowanie zadań, w sposób skuteczny, to niezawodna kompetencja 
dobrego lidera. 



Delegowanie zadań – bo lepiej mądrze stać niż głupio 
biegać. 
Lepiej by było od razu powierzyć sprawdzenie raportu koledze, prawda? 
Zaoszczędziłoby to Twój czas, wysiłek i za pewne nerwy :). 

Nasze małe sprawy codzienne i większe ambicje zawsze zabierają nam sporo czasu, 
ale możemy go przynajmniej w części uratować poprzez opieranie się na zewnętrznym 
wsparciu. 

Niezależnie od tego, czego się podejmujemy, zwykle są to sprawy w jakimś stopniu 
wykraczające poza naszą specjalność i nierealne jest nauczenie się, jak każdą z nich 
zrobić dobrze. Nie starczy nam życia, a życie mamy tylko jedno. 

Doba ma zawsze 24 godziny. Wykorzystanie jej do realizacji naszych celów jest 
oczywiste, ale skupianie się na każdym kroku po kolei ma już mniejszy sens. 

Nie wszystko musi być idealne i nie wszystko musi być załatwione za nas. Jest to 
często największa bariera do pokonania przez początkujących 
liderów. Świadomość, że zrobiłbym to lepiej i szybciej. Czasami się możecie 
przeliczyć z takim podejściem, a wasz współpracownik może Was bardzo pozytywnie 
zaskoczyć. Dajcie szansę wykazać się też innym ;-). 

Na czym polega delegowanie zadań? 

W świecie biznesu „delegowanie obowiązków” oznacza efektywne zarządzanie 
obowiązkami przez ich dystrybucję. W codziennej praktyce chodzi tu raczej o 
wykorzystanie czasu kogoś innego po to, by nam go zostało więcej na rzeczy dla nas 
najważniejsze. 

Co należy delegować? Trójkąt delegowania. 

Efektywne delegowanie to delegowanie celowe. Nie może tu być przypadku. Trzeba 
wiedzieć, czego chcemy. 

Powinniśmy delegować trzy rodzaje obowiązków, tak zwaną Trójkąt Delegowania. 



Delegowanie zadań niewygodnych 

Pierwsza grupa to rzeczy, których trzeba wykonać, ale robienie ich nie sprawia Ci 
przyjemności. Nie ma nic gorszego niż tracenie energii na tematy, które po prostu Cię 
denerwują. Nie każdy stworzony jest do wszystkiego. Nienawidzisz robić raportów w 
Excelu – deleguj je. Frustruje Cię kontakt z księgowością i potwierdzanie faktur – 
deleguj to. Skup się na tym w czym jesteś dobra/y. 

Z drugiej strony musisz wyczuć subtelną granicę pomiędzy skupianiem się na 
tematach najważniejszych, a przebywaniem w strefie komfortu. Bardzo łatwo wpaść w 
spiralę delegowania wszystkiego co nie przyjemne. Niestety nie o to w tym wszystkim 
chodzi. Ciągłe unikanie “wyzwań” spowoduje u Ciebie brak rozwoju i poznawania 
nowych możliwości. 

Deleguj zadania proste, ale nieprzyjemne. Trudniejsze zadania, bardziej 
skomplikowane staraj się prowadzić, pomimo tego, ze mogą Cię przerażać. 

Delegowanie zadań zbyt wygodnych 

Każdy z nas ma w pracy jakieś zadania, które lubimy bardzo wykonywać. Wynika to z 
naszego charakteru i mocnych stron. 

Nie mniej jednak może to być kolejna pułapka, w szczególności w przypadku Twojego 
awansu. Przy zmianie stanowiska wymagać się będzie od Ciebie poświęcania czasu 
w pracy na bardziej skomplikowane zadania. 

Staraj się nie uciekać za wszelką cenę w znane, powtarzalne zadania. Prędzej czy 
później musisz je delegować, bo zabraknie Ci czasu na zrealizowanie nowych, 
trudniejszych zadań. 

Delegowanie zadań, których wykonać nie potrafimy 

W trzeciej grupie są rzeczy, których robić nie potrafimy. Nie staraj się na siłę zrobić 
wszystkiego. Dobry lider, manager to nie osoba, która potrafi zrobić wszystko, ale taka, 
która potrafi wykorzystać zasoby swojego zespołu. 



Mogą to być rzeczy ważne, ale ich zrealizowanie wymaga kompetencji, których nie 
mamy. 

Większość spraw pojawiających się na co dzień podpada przynajmniej pod jedną z 
tych trzech kategorii. 

Delegowanie zadań – jak robić to skutecznie? 
Zasady delegowania są proste niestety tylko na pierwszy rzut oka. Często w głowie 
pojawia się wiele dylematów. Czy ktoś inny zrobi to tak dobrze jak ja? Nie wiesz czy 
ktoś inny ma wystarczająco czasu, aby podjąć się kolejnego zadania? Czy może ja to 
mam zrobić i przy okazji się czegoś nauczyć? Musisz zapanować nad tym mętlikiem 
w głowie i wszystko sobie poukładać w odpowiedni sposób. 

Bariera mentalna przy delegowaniu zadań – zmień przekonania 

Czas spędzony na pracy oraz na uczeniu się tego, jak zrealizować kolejne zadania, 
może jednak być zbyt duży. Do tego ryzykujemy porażkę i w tym czasie nie wykonamy 
innych zadań. 

Jeżeli chcesz się podjąć realizowania danego tematu, zastanów się przede 
wszystkich, czy nie masz obecnie ważniejszych zadań do zrealizowania. Zastanów się 
czy, któreś z tych zadań możesz delegować. Wybierz to, które jest wstanie zrobić ktoś 
inny w zespole. W ten sposób możesz rozwijać współpracowników oraz siebie. 

Delegując zadanie innej osobie, musisz patrzeć z perspektywy dania szansy na 
rozwój. 

Komunikacja w delegowaniu 

Delegowanie zadań musi być poparte szczegółowym nakreśleniem zadania oraz celu 
jaki chcemy osiągnąć. Warto przedstawić również deadline, do którego chcemy 
uzyskać pożądany efekt. Sprawdzaj później co jakiś czas postępy, inaczej temat może 
ci “popłynąć”. 

Komunikacja jest bardzo istotna, każdy z nas nieco inaczej pojmuje otaczającą nas 
rzeczywistość, a co dopiero zadanie od przełożonego. 



Najlepiej zastosować sprawdzony schemat 5W2H i przy delegowaniu zadań dać 
odpowiedź na wszystkie z 7 pytań. 
Musisz wziąć również pod uwagę rozmówcę. Inaczej deleguje się zadania do 
specjalisty z 30 letnim stażem, z którym pracujecie wspólnie 10 lat i znacie się jak “łyse 
konie”. Całkowicie inaczej postąpisz delegując zadanie świeżemu pracownikowi, który 
dostał się do pracy po programie stażowym. 

Pierwszej osobie wystarczy jedno zdanie, drugiej musisz poświęcić więcej czasu na 
dokładne wytłumaczenie, o co chodzi. Jeżeli tego nie zrobisz, to przygotuj się na 
kolejne długie sesje tłumaczeń. 

Podsumowanie 

Nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić samodzielnie. Jako lider, inżynier, osoba 
pracująca z grupie musisz nauczyć się skutecznego delegowania zadań. Delegowanie 
zadań w sposób skuteczny to nadanie odpowiednich priorytetów, mądry wybór 
tematów i odpowiednie nadzorowanie wykonania. Nie oczekuj również perfekcyjnie 
wykonanego zadania, bo perfekcja to pojęcie subiektywne i każdy rozumie je inaczej. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

Turkusowe zarządzanie jakością – dlaczego 
jest najlepsze? 
Na 70% pracujesz w organizacji oranżowej, być może lekko wpadającej w 
zieleń. Dzięki standardom, mocnej kontroli jakości, piętnowaniu wad i 
nagradzaniu sukcesów udaje się utrzymywać w miarę względny poziom 
zarządzania jakością. Każdy w firmie zna swoje miejsce, silnie 
umocowane kierownictwo nadaje kierunek. W przypadku pojawienia się 
problemów, złowrogi wzrok dyrekcji od razu mówi Ci, że musisz szybko 
ten problem naprawić. Pomiędzy specjalistami, a kadrą kierowniczą 
tworzy się coraz większa strefa “buforowa”, zrozumienia celów i pracy. 
Można tak pracować, ale na dłuższą metę to się nie sprawdzi. Można 
inaczej, można postawić na turkusowe zarządzanie jakością. 



Turkusowe zarządzanie jakością – a jakie są inne style? 

Andrzej Blikle, którego cenie ponad wszystko, opisuje pięć stylów zarządzania 
organizacją. Style te przekładają się na każdy aspekt firmy, również na zarządzanie 
jakością. Przeczytaj poniższe opisy i zastanów się, która firma osiąga najlepsze 
rezultaty jakościowe? 

Styl pierwszy – czerwony 

Czym kojarzy Ci się czerwień? Pierwsze co przychodzi mi do głowy to Corrida, gdzie 
byk zaciekle atakuje czerwoną płachtę trzymaną przez torreadora. Pełna władza 
ulokowana jest w rękach jednego człowieka, a cała organizacja śpiewa tak jak zagra 
wódz. 

Wystarczy jednak jeden błąd, aby władzę odebrać. Jedno potknięcie, które dostrzega 
przeciwnik i bez skrupułów je wykorzystuje. Przejmuje w ten sposób władzę i jest 
nowym liderem. 

W ten sposób działają gangi, ustroje totalitarne czy niektóre partie polityczne. Niestety 
często w podobny sposób działają przedsiębiorstwa. Zarządzanie oparte na strachu, 
manipulacji, wyzysku oraz karach. 

Czy w takiej firmie łatwo o jakość? Krótkoterminowo może i tak, ale długoterminowo to 
droga do nikąd. 

Styl drugi – bursztyn 

Zapomnijmy o krwawej czerwieni i przejdźmy do nieco łagodniejszych stylów 
zarządzania. 

Styl bursztynowy oparty jest na hierarchiczności w organizacji i wierze w autorytety. 
Nie ma tu miejsca na dyskusję i podważanie zdania przełożonych. Podwładni 
posłusznie wykonują polecenia przełożonych, nie myśląc nawet o ich kwestionowaniu. 

Jednostki przestrzegające kodeksu i zasad mogą liczyć na wsparcie i współpracę. 
Osoby mniej podporządkowane są napiętnowane lub po prostu wyrzucane z 
organizacji. 



Bursztynowe organizacje muszą posiadać mocny kodeks, zbiór zasad postępowania i 
zależności. Wprowadzenie nowego pracownika wymaga długiego okresu szkolenia i 
“wpajania” postaw i zasad wymaganych w organizacji. 

Jakie organizacje działają według tego schematu? Możecie się domyślić, że chodzi o 
organizacje wojskowe lub duchowne. 

Czy łatwo w takich organizacjach o zapewnienie jakości? Zdecydowanie łatwiej niż, w 
organizacji czerwonej. Czy można przełożyć ten styl na firmy produkcyjne i usługowe? 
Raczej będzie ciężko stworzyć tak silny kodeks i pozwolić sobie na długi okres 
“indoktrynacji”. 

Styl trzeci – oranż 

Już jesteśmy bliżej realnej rzeczywistości zarządzania firmami. Oranż to postawienie 
na skuteczność i realizowanie celów organizacji. 

Najprawdopodobniej pracujesz w tego typu firmie, gdzie codziennie przeglądane jest 
wykonanie celów produkcyjnych. Jeżeli tylko pojawia się odchylenie, kierownictwo 
szybko je analizuje, znajduje winnego i wprowadza akcje zapobiegawcze. 

Silne przywództwo i nastawienie na realizację zadań powoduje niedostrzeganie 
pracowników. Co może z tego wynikać? Nie jesteś członkiem zespołu, firmy tylko 
kolejnym zasobem. Obok maszyn, materiału i know-how jesteś zasobem, który 
pozwala wyprodukować X produktów dziennie. 
Niestety nie pozwala to zaangażować pracowników, wzbudzić w nich chęć rozwoju 
organizacji i mikroobszarów, którymi zarządzają. Firma dochodzi do etapu 
“pracowników zombi”, którzy wykonują swoje czynności i wychodzą do domu. 

Brak zaangażowania wynika również ze strachu przed pomyłką i porażką, która w tego 
typu firmach jest piętnowana. Przecież pomyłki wpływają negatywnie na realizowanie 
planu, nie można sobie na nie pozwolić. 

Czy łatwo zarządzać jakością w takiej organizacji? Jeżeli firma posiada świetne 
standardy, ma stałą kadrę pracowników oraz nie wdraża nowych produktów, to tak. 



Niestety dołożenie jakiekolwiek zmiennej do skostniałej machiny, może spowodować 
dysfunkcję. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę zmiany społeczne, spadające bezrobocie i 
powiększające się możliwości na rynku pracy, tego typu organizacje nie utrzymają się 
długo na rynku. 

Styl czwarty – zieleń 

Co może się wydarzyć jeżeli do stylu oranżowego dodamy trochę zaufania, demokracji 
i poświęcimy więcej uwagi ludziom niż wynikom? 

Powstanie to samo co po dodaniu niebieskiej farby do właśnie pomarańczowej: zieleń 
:). 

Styl zielony nadal utrzymuje hierarchię w organizacji. Pracownicy wspólnie realizują 
zadania, pracując w swoich działach, raportując do przełożonych. 

W tego typu organizacjach stosuje się jednak bardziej “ludzkie” podejście do 
zarządzania. Szanuje się zdanie i opinie każdego z pracowników, stawia się na ich 
rozwój oraz przede wszystkim sugestie usprawnień i zmian w firmie. 

Człowiek nie jest tylko zasobem, ale podmiotem, którego praca pozwala realizować 
cele firmy. Nie mniej jednak, pozostaje on w określonej hierarchii i otrzymuje polecenia 
oraz priorytety od swojego przełożonego. 

W tego typu organizacjach zauważa się większe zaangażowanie, wynikające z 
większej sprawczości i poczucia sensu w tym co się robi. Warto dodać, że często w 
tego typu firmach stosuje się zasadę no blame culture, która buduje zaufanie i 
pozwala unikać błędów długoterminowo. 
Jest to jeden z najskuteczniejszych hierarchicznych modeli zarządzania jakością. 
Wymaga jednak odpowiedniego wdrożenia pracownika, który nigdy wcześniej nie 
spotkał się z tego typu organizacją. 



Wymaga ona również sporej pracy kadry zarządzającej, aby budować transparentną 
komunikację z góry do dołu, budować zaufanie do pracowników. Nieumiejętna praca 
kierownictwa może popsuć założenia stylu zielonego i przenieść go bardziej w 
kierunku oranżu. 

Ostatecznie zawsze cele korporacji, wygrają nad sugestiami pracowników, a 
hierarchiczna struktura ogranicza bezpośrednią komunikację. 

Turkusowe zarządzanie jakością – styl na piątkę 

Dlaczego turkus jest moim zdaniem najlepszy? Ponieważ z definicji turkusowe 
organizacje zaprogramowane są na zaangażowanie i samodoskonalenie całej firmy i 
każdego pracownika z osobna. 

Brak hierarchii, postawienie na otwarty dialog, partnerskie podejście i zaufanie do 
siebie buduje kulturę współpracy oraz zaangażowania. Każdy czuje się 
odpowiedzialny za wykonanie swojej części pracy, bo odczuwa poczucie sensu i zna 
efekt końcowy, do którego zmierza organizacja. 

Przekłada się to bezpośrednio na jakość wykonywanej pracy, niezależnie czy mowa 
jest o usłudze czy produkcie. Na tym etapie możemy śmiało powiedzieć o jakości 
wbudowanej, czyli najwyższym stanie świadomości organizacji na temat zarządzania 
jakością. 

Chce lepiej zrozumieć turkus? Niestety nie jestem w stanie wykorzystać wpisu na 
blogu jako formy do zaprezentowania tak obszernego tematu. Dlatego odsyłam Was 
do świetnych książek: 

• Andrzej Blikle – “Doktryna Jakości – wydanie II turkusowe” 
• Marek Wzorek – “Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku” 

 

Jak wdrożyć turkusowe zarządzanie jakością, jak moja 
organizacja jest inna? 

Po przeczytaniu powyższych akapitów spodobała Ci się koncepcja turkusu. Na pewno 
pracowałoby Ci się łatwiej i przyjemniej. Na nic jednak to wszystko, bo przecież Twoja 



organizacja to oranż, gdzie masz wykonywać polecenia szefa i nie daj boże się 
pomylić. 

Nic jednak straconego! Jeżeli tylko zarządzasz jakimś zespołem lub masz 
przełożonego z otwartym umysłem, to mam dla Was prosty dekalog turkusowego 
zarządzania jakością. Nie musisz wdrażać całości od razu. Skorzystaj z jednej zasady, 
może dwóch i powoli twórz ewolucję wewnątrz firmy. Zobaczysz, że finalnie na tym 
skorzystasz. Dostrzeżesz również pozytywną zmianę w zespole. 

Ja sam na co dzień stosuje niektóre zasady i pozwala mi to budować dużo lepszą 
współpracę. 

1. nie szukaj winnego, by go ukarać — szukaj przyczyny, by ją usunąć, 

2. nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąć — oczekuj postępu, który zawsze 
jest możliwy, 

3. unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo — stwarzaj warunki do 
współpracy, 

4. nie oceniaj, bo to niszczy— doceniaj, bo to wzmacnia, 

5. nie mów, co jest źle — mów, co może być lepiej, 

6. nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej — pytaj, co im w pracy przeszkadza, 

7. nie buduj na kontroli — buduj na zaufaniu, 

8. nie mów, że ktoś jest zły — mów jak Ty się z tym czujesz (tzw. „komunikat ja”), 

9. nie zarządzaj — twórz warunki do samoorganizacji, 

10. nie bądź nadzorcą — bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem. 

Podsumowanie 

Zarządzanie jakością jest skomplikowane. Jest to duża sztuka balansowania pomiędzy 
wiedzą techniczną i specjalistyczną, a umiejętnościami miękkimi i współpracą z ludźmi. 
Budowanie kultury zaufania, pomocy i współpracy w organizacji to rozwiązanie na 
długoterminowe zapewnienie najwyższej jakości. Dlatego, moim zdaniem, turkusowe 
zarządzanie jakością jest jedynym słusznym wyborem. 



 
 

Specyfikacja jakościowa – jak ją dobrze 
napisać? 
Co mówi specyfikacja? Jeżeli w trakcie problemów z produktem lub 
usługą, słyszysz takie zdanie, to całkiem dobrze. Specyfikacja powinna 
zawierać najważniejsze aspekty produktu lub usługi, napisane w sposób 
zrozumiały. Zrozumiały nie tylko dla osoby, która ją tworzyła, ale dla ludzi 
pracujących na pierwszej linii frontu. Specyfikacja jakościowa musi 
być dobrze napisana. Jak to zrobić? Zapraszam. 

Specyfikacja jakościowa – aspekty techniczne 

Zanim przejdziemy do samego pisania specyfikacji jakościowej, musimy zaplanować 
jak będzie zbudowana. Chodzi mi o ramę specyfikacji i jej filary. Nie możesz zacząć 
pisać specyfikacji od wymagań jakościowych. 



Specyfikacja jakościowa musi mieć dobry układ, który zawiera standardowe 
elementy. Jakie to elementy? 
 
1. Zakres – określ zakres specyfikacji, jakich dotyczy produktów czy usług, jakiego 

procesu lub jakiej lokalizacji. 

2. Dokumenty powiązane – spisz wszystkie dokumenty powiązane ze specyfikacją 
np. inne specyfikacje lub standardowe normy ISO. 

3. Definicje – zbierz w tym punkcie wszystkie zwroty i terminy, które mogą być 
niezrozumiałe dla odbiorcy np. co to jest wada, a co to jest niezgodność itp. 

4. Wymagania jakościowe – określ wymagania dotyczące wyrobu lub usługi. 

Specyfikacja jakościowa – nie twórz jej samotnie 
Powyżej jest najważniejsze zdanie, jakiego nauczyłem się w trakcie tworzenia 
specyfikacji. Jeżeli nie chcesz tracić czasu na tłumaczenie, niepotrzebne dyskusje, 
wprowadzanie zmian, to nie twórz specyfikacji w pojedynkę! 

Niestety często inżynier samotnie tworzy specyfikacje bazując na rysunku i 
wytycznych klienta lub zespołu konstruktorów. Po utworzeniu specyfikacji, zderzenie z 
rzeczywistością produkcyjną lub usługową jest zabójcze. 
Dlatego ważnym aspektem jest zaproszenie do współpracy przy tworzeniu 
specyfikacji, kogoś, kto z tą specyfikacją będzie pracował. Pozwoli to już na etapie 
tworzenia skonfrontować niejasności. Warto zaprosić do tego typu spotkań również 
osobę odpowiedzialną za konstrukcję, jeżeli mowa o produkcie. 

Zaoszczędzisz w ten sposób sporo czasu w przyszłości na tłumaczenia, nanoszenie 
poprawek i odmienne interpretacje. 

Specyfikacja jakościowa – co powinna zawierać? 

Specyfikacja jakościowa musi zawierać wymagania jakościowe oraz metody ich 
weryfikowania. Jasne wymagania jakościowe pomogą zespołowi produkcyjnemu w ich 
spełnieniu. Metody weryfikowania jakości pomogą zespołowi kontrolerów na 
sprawdzenie najważniejszych elementów produktu, w celu potwierdzenia zgodności z 
wymaganiami. 



Bardzo ważnym aspektem jest określenie jasnych i zrozumiałych wymagań. Brak 
precyzji, spowoduje niekończące się dyskusję na temat interpretacji danego 
wymagania, a co za tym idzie zgodności lub niezgodności produktu. 
Dlatego istotne jest napisanie specyfikacji tak, aby nie dawała możliwości 
nadinterpretacji wymagań w jednym lub drugim kierunku. Poniżej umieściłem 7 
najważniejszych punktów, aby twoja specyfikacja jakościowa była klarowna. 

Specyfikacja jakościowa – siedem najważniejszy elementów 

Do osiągnięcia wysokiej jakości, potrzebujesz mieć jasno określone wymagania. 
Specyfikacja jakościowa musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do 
wytworzenia wysokiej jakości produktu lub usługi dla klienta. Jeśli wymagania nie są 
poprawne lub niejasne, przełoży się to na produkt lub usługę, a na końcu na klienta. 

Dobre specyfikacja jakościowa uwzględnia 7 elementów: 
 

1. Wymagany wynik musi być jasno zdefiniowany. Jeżeli wymagamy np. powłoki 
malarskiej o grubości 0,2 mm +-0,01mm, to musi być jasno określone. Używaj 
standardowych jednostek oraz miar. Określ również w jakich obszarach 
obowiązuje dane wymaganie. 
 

2. Określ jasno i klarownie nieakceptowalne wady na produkcie. Nazwij je 
dokładnie oraz określ ich wielkość oraz umiejscowienie. Używaj standardowych 
wymiarów oraz nazw. Jeżeli nazwa wady nie jest jednoznaczna, opisz jej definicję 
w punkcie definicji. 

 
3. Jeżeli tylko możesz to przedstaw w specyfikacji wady akceptowalne i 

nieakceptowalne również za pomocą zdjęć lub rysunków. Obraz mówi dużo 
więcej niż tysiąc słów. 

 
4. Określ wszystkie wymagania produktu lub usługi określone przez klienta czy 

konstruktora. Nie oceniaj, które wymagania jest ważniejsze, a które mniej 
ważne. To nie jest Twoja rola. Wymaganie, które wydaje Ci się nieistotne, może 
być kluczowe np. w momencie montażu produktu u klienta, a Ty nie znasz 
procesów u klienta. 

 
5. Nie dodawaj dodatkowych wymagań, które Tobie mogą wydawać się rozsądne. 

Jeżeli uważasz, że coś może poprawić jakość produktu, to skonsultuj to najpierw z 
klientem lub konstruktorem. Może i masz rację, ale dodatkowe wymagania, tak 
bardzo podniesie koszty produktu lub kontroli (patrz koszty jakości), że nikt za tak 
drogi produkt nie będzie chciał płacić… 
 



6. Używaj języka nie dającego pola manewru w interpretacji. Skup się na 
wyrażeniach “musi”, “nie może”, “jest niedozwolone”, “jest nieakceptowalne” nie 
pozwalaj sobie na określenia “powinno”, “rekomendowane” itd. 

 
7. Używaj języka prostego i zrozumiałego dla każdego. Specyfikacja to nie miejsce, 

do dawania upustu swojej specjalistycznej wiedzy. Musisz pisać tą specyfikację, 
tak, aby “osoba z ulicy” potrafiła z nią pracować. 

Specyfikacja jakościowa – napisana i co dalej? 

Kiedy specyfikacja jakościowa jest napisana według powyższych zasad, jest 
skonsultowana z działem wykonawczym i określającym wymagania, to następuje faza 
wdrożenia. 

Musisz przeszkolić ze specyfikacji wszystkie zaangażowane osoby oraz zapytać, czy 
wszystko jest zrozumiałe. Ważnym elementem, jest zweryfikowanie po 2-3 
tygodniach jak pracownicy interpretują specyfikację i czy nadal dobrze ją 
rozumieją. 
Pomimo najlepszych praktyk w tworzeniu specyfikacji, ograniczenia pola do 
interpretacji, zawsze znajdzie się ktoś, kto zrozumie dane wymaganie inaczej. Wynika 
to z wiedzy, doświadczenia, przekonań, a czasem nawet rutyny. 

Weryfikację najlepiej przeprowadzić w formie audytu jakościowe, w miejscu 
wykonywania produktu lub usługi. Zasada Gemba pozwoli ci zweryfikować wszystko 
na “żywym organizmie”. 

Specyfikacja jakościowa – infografika 

Postanowiłem stworzyć dla Was infografikę. Wydrukujcie ją i trzymajcie pod ręką jako 
ściągę, gdy przyjdzie Wam tworzyć specyfikację. Znajdziesz ją na 
stronie: INFOGRAFIKI 

Podsumowanie 

Specyfikacja jakościowa to często jedyny sposób komunikacji pomiędzy klientem, 
konstruktorem a działem realizującym produkt czy usługę. Dobrze opracowana 
dokumentacja, pozwoli uniknąć szeregu błędów w późniejszym etapie. 
Jeżeli spodobał Ci się ten tekst, podziel się z nim na Facebook lub Linkedin. Jeżeli 
chcesz zadać pytanie, lub podziękować za wpis, zrób to poniżej w sekcji komentarzy. 


