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Wstęp 
Wracamy. Jestem szczęśliwy, że wracamy z Magazynem Jakość. W wielu firmach, 
był to jedyny „fizyczny” głos jakości. Dostawałem do Was sporo wiadomości, że ten 
magazyn jest drukowany i umieszczany „na produkcji”. Dlatego właśnie 
postanowiłem wznowić wydanie Magazynu Jakość. W tym numerze poczytasz o 
Total Quality Management – najważniejsze zasady można stosować wszędzie, 
nawet swojej pracy. Umieściłem również artykuł o Hosin Kanri – czyli metodzie 
wyznaczania i realizowania dużych celów. Dodatkowo chcę Ci przybliżyć stoicyzm, 
który jest świetną receptą na niepewne obecnie czasy. Na koniec przybliżam czym 
jest Arkusz Kontrolny i dlaczego warto go stosować. Zapraszam 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/ 

 

 

Grafika do magazynu: Photo by Artur Kornakov on Unsplash 
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Total Quality Management – wszystko 
co musisz wiedzieć 
 

Total Quality Management owiane jest lekką mgiełką tajemnicy. Na przełomie lat 70 i 
80 ubiegłego wieku, kiedy Amerykanie zorientowali się, jak bardzo Deming rozwinął 
przemysł Japoński, postanowili zrobić coś ze swoją gospodarką. W ten sposób 
powstała filozofia zarządzania poprzez jakość, bo mniej więcej w ten sam 
sposób Deming podniósł z kolan Japonię. Total Quality Management to 
odpowiednie podejście do zarządzania, tzw. mindset oparty na 8 najważniejszych 
regułach. 



Total Quality Management – 8 zasad 
Jak pisałem już we wstępie: Total Quality Management opiera się na 8 
najważniejszych zasadach. Przytoczę te zasady w dalszej części artykułu. Chciałbym 
tylko zdecydowanie zaznaczyć, że za TQM idzie szereg narzędzi oraz metod 
zarządzania jakością. 

Metody te wpisane są po prostu w całą filozofię, którą symbolizuje wspomnianych 8 
zasad. 

Jeżeli masz zamiar wdrożyć Total Quality Management w swojej firmie to chwała 
Ci za to. Dlaczego? Przestrzeganie 8 zasad TQM to prosta droga do sukcesu w 
organizacji. 
Pamiętaj tylko, że nie wystarczy postępować według reguł. Musi to być podbudowane 
szeregiem procesów, narzędzi, metod zarządzania jakością.  

Total Quality Management – orientacja na 
klienta 
Jest to najważniejsza zasada zarządzania jakością! Pamiętaj, że doskonalenie jakości 
wyrobu lub usługi powinno być oparte na konkretnych oczekiwaniach klienta. 
To klient wyznacza kierunek procesu doskonalenia, a organizacja powinna dążyć do 
zaspokojenia jego potrzeb. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest najpierw prawidłowa 
identyfikacja odbiorców, następnie rozpoznanie ich potrzeb oraz pomiar zadowolenia 
z dostarczonych produktów lub usług. 

Klientem organizacji w zależności od rodzaju działalności może być finalny konsument, 
pośrednik (np. hurtownik), ale także klient wewnętrzny na przykład w postaci 
lokalnego oddziału firmy. 
W identyfikacji jego potrzeb oraz pomiarze satysfakcji pomagają różne narzędzia – 
specjalistyczne badania, ankiety, czy analiza liczby reklamacji i zwrotów 
towarów. 
Proces badania potrzeb i satysfakcji klienta powinien mieć charakter ciągły! 
Organizacja musi brać pod uwagę zmieniające się potrzeby i umieć w porę na nie 
zareagować. Dzięki temu ma szansę wygrać z konkurencją. 



Total Quality Management -Przywództwo 
W zarządzanie jakością powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy, jednak 
muszą oni jasno rozumieć cel jakości – najlepiej zastosować Hoshin Kanri. Kluczową 
rolę odgrywa więc kierownictwo organizacji, które powinno wyznaczać cele i kierunki 
działania, tworzyć odpowiednie warunki do ich realizacji, kontrolować przebieg 
poszczególnych procesów i wreszcie oceniać ich efekty. 
Przywódca według TQM nie jest zwykłym kierownikiem wydającym polecenia ani 
nadzorcą. To lider, który planuje i zarządza zasobami w taki sposób, by osiągnąć wraz 
z zespołem założony cel. Niezwykle ważnym elementem jego działań powinno być 
więc budowanie relacji z podwładnymi opartych na zaufaniu oraz komunikacji 
np. poprzez No blame culture. 
Pracownicy powinni rozumieć ideę nieustannej poprawy jakości, a także mieć jasno 
wyznaczone zadania i zakres odpowiedzialności. Powinni również otrzymać od 
przywódcy narzędzia do wykonywania swoich zadań. 

TQM – Zaangażowanie pracowników 
Zasada ta jest ściśle związana z poprzednią, ponieważ za zaangażowanie 
pracowników w dużej mierze odpowiada kierownictwo. 

To właśnie ono jest odpowiedzialne za to, by pracownicy na każdym szczeblu 
rozumieli ideę doskonalenia jakości i chcieli aktywnie uczestniczyć w tym 
procesie – wykorzystując KAIZEN. Bez ich zaangażowania organizacji 
będzie bardzo trudno osiągnąć założone cele. 
Aby wywołać aktywną postawę wśród pracowników, należy zadbać o takie 
aspekty jak: 

• motywacja i satysfakcja z pracy – nie chodzi tylko o odpowiednie 
wynagrodzenie i premie, ale także zapewnienie odpowiednich warunków pracy, 
powierzanie zadań adekwatnych do kompetencji i odpowiadających ambicjom, czy 
wreszcie umożliwienie rozwoju (szkolenia, jasno wyznaczona ścieżka awansu itp.), 

• komunikacja – chodzi tu przede wszystkim o wewnętrzną wymianę informacji 
zarówno formalną, jak i nieformalną; pracownicy, którzy wiedzą, co się dzieje w 
organizacji, uczestniczą w szkoleniach, zebraniach i rozwiązywaniu różnych 
problemów, a także mają możliwość wyrażenia swoich opinii, siłą rzeczy angażują 
się w życie przedsiębiorstwa oraz czują się za niego bardziej odpowiedzialni, 



• praca zespołowa – realizacja zadania z innymi osobami wymaga 
współdziałania, ale i wywołuje chęć rywalizacji, dlatego skutecznie pobudza 
zaangażowanie pracowników. 

 

Total Quality Management – Podejście 
procesowe 
Działalność każdego przedsiębiorstwa czy organizacji opiera się na procesach. Proces 
należy tutaj rozumieć jako zespół powiązanych ze sobą działań (najczęściej 
wykorzystujących określone zasoby), dzięki którym można przekształcić element 
wejściowy w wyjściowy. 

Przykładem procesu może być przetworzenie na linii produkcyjnej jabłek w sok, ale 
także weryfikacja wniosku kredytowego w banku. Procesy mogą być główne, 
pomocnicze i związane wyłącznie z zarządzaniem. 

Dlaczego warto mapować procesy i jak robić to dobrze powstał duży artykuł, 
zapraszam do przeczytania :): Mapowanie procesu – wszystko cu musisz 
wiedzieć. 
 
W ogólnym ujęciu podejście procesowe polega na sprecyzowaniu takich 
procesów w organizacji, a potem ich monitorowaniu. Dlaczego? Właśnie po to, 
aby osiągnąć założone cele czy wyniki. 
Stosuje się tutaj zasadę ciągłego doskonalenia (tzw. Koło Deminga), która polega na 
powtarzaniu cyklu następujących faz: 
 
• planowania, czyli sformułowania procesu i ustalenia jego celu, 

• realizacji, czyli wdrożenia procesu, 

• oceny, czyli sprawdzenia stopnia realizacji celów w wyniku procesu, 

• poprawy procesu w celu jego udoskonalenia. 

Takie podejście pozwala poprawiać jakość każdego odcinka działalności organizacji, 
co przekłada się na osiągnięcie najważniejszego celu, jakim jest poprawa zadowolenia 
klienta. 



TQM – Podejście systemowe do zarządzania 
jakością 
Ta zasada jest powiązana z poprzednią, ponieważ podejście systemowe do 
zarządzania to nic innego jak zarządzanie systemem powiązanych ze sobą procesów. 

Poszczególne procesy należy traktować jak system naczyń połączonych, w których 
jedno oddziałuje na pozostałe. 

Należy więc je prawidłowo wszystkie zdefiniować oraz rozpoznać występujące 
między nimi zależności. 
W zarządzaniu systemowym niezwykle ważna jest także umiejętność wskazania 
procesów kluczowych i pobocznych oraz ich właściwe integrowanie w celu osiągnięcia 
określonych rezultatów. Gotowym systemem zarządzania jest np. ISO 9001:2015. 
Niezbędne jest również nieustanne ich monitorowanie i doskonalenie, aby założone 
cele osiągać w sposób efektywny. 

Total Quality Management – Ciągłe 
doskonalenie 
Konieczność nieustannego doskonalenia jest tak naprawdę główną ideą koncepcji 
zarządzania jakością. 

Można to wyjaśnić w filozoficzny sposób. 

Idealna jakość nie istnieje, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie oczekiwał 
od produktu czegoś więcej. Może okazać się również, że konkurencja zaoferuje w 
końcu lepszej jakości produkt w tej samej cenie. 

Zasada ta zakłada, że ciągłemu doskonaleniu powinny podlegać wszystkie 
elementy organizacji. Dlaczego? Ponieważ to determinuje jakość finalnego produktu, 
a więc zadowolenie klientów i przewagę konkurencyjną firmy na rynku. 
Warto zrozumieć jakich błędów nie popełniać przy ciągłym doskonaleniu. Zapraszam 
do wpisu: Ciągłe doskonalenie – 5 przyczyn niepowodzenia w firmach. 



Doskonalić należy zatem procesy, procedury i wszystkie najmniejsze nawet działania 
realizowane w ramach organizacji. Należy to robić w sposób ciągły zgodnie z cyklem 
wspomnianej wyżej Koła Deminga. 

Warto zauważyć, że ciągłe doskonalenie wymaga prawidłowej identyfikacji nie tylko 
tego, co należy w tym momencie poprawić, ale także rozpoznaniu potencjalnych 
zagrożeń. 
Służą do tego Audyty, które pełnią niezwykle ważną funkcję w zarządzaniu jakością. 
Do przeprowadzania takich audytów niezbędne jest 

Total Quality Management – Podejmowanie 
decyzji na podstawie faktów 
Kolejna ważna zasada, która wynika z poprzednich. Tym razem chodzi o to, aby 
wszelkie decyzje podejmowanie w ramach zarządzania (procesami, ludźmi, jakością 
itp.) były podejmowane na podstawie informacji i danych. 

Decyzje w organizacji, dziale nie mogą być podejmowane na podstawie 
domysłów, przeczuć czy “wydajemisię”. Decyzje muszą wynikać z danych, faktów 
i informacji. 
Kluczem jest gromadzenie i przetwarzanie danych w sposób standardowy! 

Ma to znaczenie choćby w procesie ciągłego doskonalenia. Dlaczego? Ponieważ 
monitorowanie danego odcinka działalności musi być oparte na tych samych 
wskaźnikach. Dlaczego? Ponieważ tylko wtedy można właściwie ocenić skuteczność 
wdrażania kolejnych usprawnień. 

 
A o jakie konkretnie dane chodzi? W celu podejmowania decyzji na podstawie faktów 
organizacja powinna korzystać z danych wewnętrznych i tych pochodzących z 
zewnątrz. 
Do tych pierwszych możemy zaliczyć wszelkie dane finansowe, ale także wyniki 
pomiarów poszczególnych procesów, punktów kontroli i oceny jakości wyrobów, czy 
wreszcie oceny pracowników. 



Jeżeli nie masz pomysłu na wskaźniki jakościowe, to możesz wybrać kilka z 
wszystkich 26 jakie spisałem :). 
Do zewnętrznych danych należą natomiast pomiary zadowolenia klienta, badania 
marketingowe, wskaźniki makroekonomiczne itp. Podejmowanie na ich podstawie 
decyzji powinno być poprzedzone ich analizą, najlepiej według wcześniej określonej 
metodologii i narzędzi. 
Jakie narzędzia najlepiej użyć? 

• diagram pokrewieństwa 
• diagram Pareto 
• wykres korelacji 
• histogram 
• wykres kontrolny 
 
a następnie na podstawie analizy przeprowadzić dochodzenie przyczynowo-skutkowe 
używając prostego procesu: metody 8D lub metody A3 

TQM – Zarządzanie relacjami 
Pierwotnie zasada ta dotyczyła wyłącznie dostawców, jednak aktualnie rozumie się ją 
również jako konieczność zarządzania relacjami z wszystkimi partnerami 
biznesowymi. 

Dostawcy wciąż odgrywają kluczową rolę, ponieważ dostarczane przez nich 
komponenty, półprodukty, czy materiały mają wpływ na jakość finalnego wyrobu. 

Duże znaczenie ma odpowiedni dobór grupy dostawców. Powinno się to odbywać na 
podstawie określonych kryteriów np. jakości dostarczanych produktów, cennika, 
warunków dostaw itp. 

Dostawcy muszą być pogrupowani według odpowiednich kryteriów i ważności dla 
organizacji. Kolejny krok to ustalenie strategii długo i krótko-terminowych. 

Ważny jest też sposób standardowej komunikacji, zrozumiałej przede wszystkim 
przez dostawcę. Biorąc pod uwagę globalne łańcuchy dostaw i różnice 
kulturowe jest to nie lada zadanie. 



Jest to duży obszar wiedzy, który chcę uzupełnić na blogu. Na ten moment mogę 
polecić Ci wpis o tym jak etycznie i skutecznie przedstawić reklamację do 
dostawcy: Reklamacje do dostawców – 7 kroków procesu i 9 ekstra porad 

Podsumowanie 
Total Quality Management to świetna filozofia zarządzania nie tylko jakością, ale całą 
organizacją. Zarządzanie poprzez jakość prędzej czy później przyniesie sukces. 
Opisywał to nawet sam Deming w swojej reakcji łańcuchowej. Jeżeli w Twojej 
pracy, firmie nie ma takiego podejścia, możesz spróbować TQM na poziomie działu, 
wydziału. Również świetnie się sprawdzi. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hoshin Kanri – jak wdrożyć w 7 
krokach? 
Nie ma celu Twoje życie, jeżeli tego celu nie nadasz. Podobnie jest w zarządzaniu 
organizacją, jakością czy produkcją. Bez określonego celu i odpowiedniego 
skaskadowania na wydziały firma się rozleci. Każdy będzie pędził w swoją stronę, 
osiągając wyimaginowane przez siebie cele. Zbudowanie prostego systemu to klucz 
do osiągnięcia końcowego wyniku. Tym systemem może być Hoshin Kanri z Lean 
Management. 
 



Hoshin Kanri Toyota – co to jest? 
Jak się domyślasz po nagłówku, Hoshin Kanri spopularyzowała Toyota. Jak zresztą 
większość metod lean management czy zarządzania jakością. 

Ale co to jest to Hoshin Kanri? Hoshin to kierunek, a Kanri to administracja. Niestety 
dalej z tego nic nie wynika ;-). W skrócie jest to 7 etapowy system wdrażania w 
organizacji spójnych celów strategicznych. Chodzi o to, aby każdy z wydziałów, każdy 
z pracowników pracował zgodnie z celami i planami strategicznymi. Utopia? Nie do 
końca, gdy dokładnie poznasz tą metodę ;). 

Opiszę dokładnie każdy z tych 7 etapów. 

Hoshin Kanri – 7 kroków procesu 
Krok 1: Ustal wizję i wartość organizacji 

Organizacja posiadająca jasną wizję i wartość inspiruje własnych pracowników i 
przede wszystkim przyciąga do siebie ludzi kierujących się podobnymi wartościami. 
Nie bez przyczyny największe firmy jak Apple, Google, Mercedes, Boeing posiadają i 
podkreślają swoje wizje i wartości. 

Wizja inspiruje i motywuje pracowników, nadaje jasny kierunek. Wyobraź sobie, gdzie 
firma powinna być za 10 lat – to właśnie jest wizja. Wizja może dotyczyć wielu 
elementów – jak finanse firmy, relacje z klientem, dbanie o środowisko czy lokalną 
społeczność. Zdecydowanie można podzielić wizje na odpowiednie zestawy, z których 
później wynikać będę cele przełomowe 

Krok 2: Opracuj cele przełomowe (do 5 lat) 

Przełomowe cele odnoszą się bezpośrednio do wizji. Jeżeli chcesz zrealizować tę 
wizję, musisz mieć długoterminowe cele, które są jasno i precyzyjnie określone. 

Pamiętaj jednak, że cele przełomowe (z angielskiego Breakthrough Targets) to cele 
ewolucyjne, duże, ambitne. 



Miej na uwadze, że naprawdę potrzebujesz 5 lat, aby te cele zrealizować. Może to być 
zdobycie nowych rynków, poprawienie jakości o 50%, wdrożenie nowego segmentu 
produktów czy innowacyjnego modelu obecnego portfolio. 

Krok 3: Opracuj roczne cele 

Żeby zrealizować coś dużego w 5 lat, potrzebujesz dobrze przepracować każdy rok. 
Dlatego właśnie cele przełomowe należy rozłożyć na mniejsze cele, które są możliwe 
do realizacji w przeciągu 12 miesięcy. 

Organizacja musi podążać właściwą ścieżką każdego roku, aby budować wartość dla 
klienta, pracowników oraz inwestorów. 

Przejście z długoterminowego planowania na krótkoterminowe, wymaga od organizacji 
skutecznego zdefiniowania podziału wizji, celów przełomowych. 

Krok 4: Przedstawienie i kaskadowanie celów rocznych. 

Cel wyraża zamiar. Osiągnięcie celów wymaga podjęcia praktycznych kroków, aby 
pozostać na kursie, wykonując odpowiednie czynności co tydzień, co miesiąc i co 
kwartał. 

Każdy cel powinien mieć właściciela posiadającego umiejętności i autorytet 
pozwalający mu zrealizować cel w organizacji. Właściciel celu, na podstawie 
wniosków, wykorzystując analizy do śledzenia postępów. Musi podejmować 
odpowiednie działania, aby cel osiągnąć. 

Wsparcie i zrozumienie celów na średnim szczeblu zarządzania, czyli pierwszej linii 
frontu jest niezbędne w codziennej administracji. 

Pamiętaj, że odpowiednie kaskadowanie celów rocznych na poszczególne wydziały, 
a nawet pracowników zapewni sukces. Każdy wydział powinien przedefiniować cel do 
własnych potrzeb i zrozumienia sytuacji. Cel ten jednak musi być spójny z celem 
rocznym. Inaczej Hoshin Kanri zawiedzie. Tego byśmy nie chcieli. 
Jak to łatwo wytłumaczyć? Jeżeli celem rocznym organizacji jest poprawa jakości o 
4%, to warto tę. wartość przełożyć na zrozumiały wskaźnik dla operatorów na linii. 



Nikt nie będzie liczył codziennie 4% wad, ale każdy łatwo zrozumie, że więcej niż 10 
sztuk niezgodnych jest nieakceptowalne. 

Krok 5: Egzekwowanie celów rocznych 

Od słów i czynów. Po długiej części planowania czas na realizowanie celów. Nie 
będzie to proste, nie będzie to łatwe. Po drodze pojawi się sporo problemów. Hoshin 
Kanri to cierpliwość i korzystanie z odpowiednich zasobów. 

Dlatego warto korzystać ze standardowych narzędzi do rozwiązywania tych 
problemów, zamiast się frustrować i szukać dziury w całym. 

Spróbuj skorzystać z DMAIC, 8D, A3 lub po prostu Ishikawy czy 5 Why. 

Krok 6: Miesięczny przegląd wyników 

Jeżeli nie pokażesz, że cele są dla Ciebie ważne, to dla nikogo nie będą ważne. 
Miesięczny przegląd realizacji to obowiązek każdego Managera czy Dyrektora 
Generalnego. 

Krok 6 wymaga przeprowadzania comiesięcznego przeglądu w celu ciągłego 
śledzenia postępów i monitorowania wyników wdrożenia Hoshin Kanri. 

Jest to miejsce dla najwyższego kierownictwa do zweryfikowania postępu, ale również 
sprawdzenia gdzie ten postęp nie następuje i dlaczego. 

Niestety czasami wymagana jest ingerencja z samej góry, aby rozwiązać niektóre 
problemy. 

Krok 7 Roczny przegląd wyników 

Po dwunastu miesiącach nadchodzi czas na kompleksową ocenę postępów 
organizacji i zweryfikowania jej spójności z wizją. 

Konieczne może być dostosowanie celów lub deadlin’ów. Jest to również dobry czas, 
aby zapewnić odpowiednie przydzielenie zasobów na to, co należy osiągnąć w 
przyszłym roku. 



Przy przeglądzie rocznym zweryfikujesz również postęp celów przełomowych. 

Hoshin Kanri w życiu codziennym? 
Wiesz, co jest najlepsze w tej metodzie? Możesz ją idealnie wdrożyć do własnego 
życia. 

Zdefiniuj wizje siebie, swojego życia i każdego z ich aspektów. Nawet jeżeli teraz jesteś 
w nieciekawym położeniu, w perspektywie 10 lat możesz naprawdę dużo zmienić. 

Postępuj później również zgodnie z 7 krokami Hoshin Kanri i zobaczysz, że Twoje 
życie nabierze jasnego celu. Bo celu w życiu się nie szuka, cel się nadaje ;). 

Hoshin Kanri podsumowanie 
Jak widzisz Hoshin Kanri, poza trudną nazwą jest dość proste :). Pamiętaj tylko, że 
każdy krok jest istotny, aby osiągnąć ostateczną wizję organizacji. Jasno określona 
wizja, dobrze skaskadowane cele nadają również sens pracy każdego z pracowników 
organizacji. Jeśli szukasz metody planowania, która pomoże Twojej organizacji przejść 
na wyższy poziom, Hoshin Kanri to świetna opcja do rozważenia. Podobnie możesz 
przesunąć swoje własne życia na nieco wyższy poziom ;). 
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Jak powinieneś sobie radzić w tak 
trudnych czasach inżynierze? 
Czasy nastały ciężkie. Przez całe moje życie nie widziałem takich scen, takich aktów 
paniki, ani takich natychmiastowych działań rządów. Byłem co prawda na świecie w 
momencie wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu, ale nic z tego nie 
pamiętam. Czasy są po prostu trudne, inne od tych jakie znamy, panuje lekki 
chaos. Nie mniej musimy sobie radzić w obecnych chwilach. Mi z pomocą 
panowania nad chaosem po raz kolejny przychodzi stoicyzm. Być może pomoże 
również Tobie. 
 
 
 
 



Od razu piszę, że nie jestem psychologiem, ani ekspertem od zdrowia mentalnego. 
Jestem poczciwym człowiekiem, który stara się jakoś radzić sobie w życiu, aby 
zapewnić dobre życie swojej rodzinie. 

W trudnych momentach sięgam po stoicyzm, filozofie kultywowaną przez takich 
znakomitych ludzi jak Seneka czy Marek Aureliusz. Postaram się w najważniejszych 
punktach zebrać to co mi obecnie pomaga. Będę szczęśliwy, jeżeli pomogę w ten 
sposób choćby jednej osobie. 

Zaakceptuj stan obecny 
Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę; daj mi 
odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić 
mogę; i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego 

Marek Aureliusz 

Nie ma sensu negować tego co się dzieje i twierdzić, że to atak paniki i nic złego się 
nie dzieje. Nie ma też sensu panikować z tego powodu i podejmować nerwowych 
ruchuch. 

Sytuacja jest jaka jest i nie mamy żadnego wpływu jako jednostki na jej zmienienie. 
Musimy się do niej dostosować i skoncentrować swoją energię na tym właśnie 
dostosowywaniu. 

Marnowanie swojej energii na śledzenie teorii spiskowych, na liczenie kolejnych 
zarażonych osób w Polsce, na oglądanie 24 godziny na dobę TVP Info czy TVN24 nie 
przyniesie Ci żadnych korzyści. 

Pozbawienie się tak cennej energii na czynności zbliżające nas do nikąd nie przysłużą 
się Tobie, ani rodzinie. 

 



Spodziewaj się najlepszego, bądź przygotowany 
na najgorsze 
Często krzywda sprowadza lepszy los. Wiele rzeczy runęło, aby wznieść się wyżej. 

Seneka 

Świat przeszedł już nie jedną epidemię, kryzysy i wojny. Jako gatunek potrafimy się 
do zmian przywyczaić i za każdym razem odbudowywać nasze cywilizacje i dobytki. 

Spodziewaj się tego, że w końcu to całe szaleństwo się zakończy. Spodziewaj się tego, 
że powróci normalność i powróci standardowy, rutynowy styl życia. Nie ma innego 
wyjścia. 

Nie mniej jednak bądź zawsze przygotowana/y na najgorsze. Podejmij wszystkie 
niezbędne działania, aby minimalizować ryzyko. Bądź przygotowany na przeciągający 
się chaos, na irracjonalne decyzje ludzi. 

Dlatego nie neguje robienie zapasów, tankowanie samochodów do pełna itd. Pozwala 
to zachować wewnętrzny spokój i mieć poczucie kontroli w chaosie. 

Bądź przygotowana/y na to, że możesz zachorować. Nie spodziewaj się tego, ale 
bądź gotów/wa. Zastanów się jak się wtedy zachowasz, czy masz zabezpieczenie dla 
bliskich, czy wiesz jak przekazać najważniejsze tematy i zadania, które wykonujesz w 
domu. 
Nie daj się zaskoczyć najgorszemu. Nie daj się zaskoczyć panice, przygotuj plan 
rozprawienia się z przeciwnikiem w momencie gdy myślisz racjonalnie. 

Dostrzegaj pozytywy, nie narzekaj. Doceń 
codzienność, którą Ci zabrano. 
Powinniśmy być świadomi, że powodem naszych kłopotów nie jest miejsce naszego 
pobytu, lecz my sami: jesteśmy bowiem zbyt słabi, aby cokolwiek ścierpieć, nie 
umiemy przez dłuższy czas znieść ani trudu, ani rozkoszy, ani siebie samych, ani w 
ogóle żadnej rzeczy. 

Seneka 



Cokolwiek się nie dzieje, zawsze jest coś pozytywnego w danej sytuacji. Staraj się 
zauważać te rzeczy, zamiast narzekać z powodu tego co straciłeś. 

Za pewne pomimo wszelkim wygód i “wolności”, którą miałaś/eś wcześniej i tak 
zdarzało Ci się narzekać. Teraz zabrano Ci to wszystko i zaczyna Ci brakować. 

Tak długo jak masz co jeść, masz dostęp do bieżącej wody, masz dach nad 
głową, możesz spędzić czas z najbliższymi w domu, masz dostęp do internetu i 
prądu elektryczne… Żyjesz lepiej niż 1/3 ludzkości… 
Dostrzegaj najmniejsze pozytywy, skupiaj na nich swoje myślenie. Nie marnuj czasu 
na narzekanie, nie nastawiaj się negatywnie. 

Zatrzymaj się również na chwilę i doceń to co Ci zabrano, a na co może do tej 
pory narzekałaś/eś…. 

Skup się na działaniu niż na myśleniu. 
Dzisiaj wydobyłem się z wszelkich trudności, a może raczej odrzuciłem wszystkie 
trudności. Nie były bowiem na zewnątrz, ale w środku, w osądach. 

Marek Aureliusz 

Z samego myślenia człowiek co najwyżej może dorobić się zgryzoty. Tak od wieków 
powtarza mi mój dziadek. Nie jest on co prawda stoikiem, ale jest cholernie mądrym 
człowiekiem. 

Zamiast ciągle rozmyślać i analizować sytuację. Skup się na działaniu. Uświadom 
sobie, że wkrótce życie wróci do normalności. Zastanów się co teraz możesz zrobić 
dla siebie lub dla bliskich, aby lepiej odnaleźć się w tej rzeczywistości. 

Może czas na wykonanie jakichś zaległych prac porządkowych w domu, może 
przesegregowania starych ubrań, posprzątania strychu czy garażu? 

Patrząc z szerszej perspektywy, może obecnie jest dobry czas na podjęcie działań 
przybliżających Cię do Twoich celów życiowych lub zawodowych? 



Nie obiecam Ci, że pojedziesz jutro zdobywać Himalaje, czy zaczniesz chodzić po 
rozmowach kwalifikacyjnych. Nie mniej jednak jest to najlepszy czas, żeby się do tego 
przygotować i podjąć działania: planowania, nauki, zdobywania niezbędnej wiedzy (i z 

zakresu Himalajów, czy pracy którą chcesz zdobyć  ) czy naukę niezbędnych 
umiejętności. 

Pod Himalaje, czy zmianę pracy możesz podmienić wszystko  (nauka języka, 
przebranżowienie, nauka programowania, nauka gotowania etc.). W czasach dostęp 
do wiedzy w internecie ogranicza Cię tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia. 

Zabierasz miejsce w Twojej głowie na myślenie o czymś konstruktywnym, a nie ciągłe 
analizowanie sytuacji w mediach. 

Podsumowanie 
Pamiętajcie, że jako ludzie zawsze dążymy do równowagi, do harmonii i do swoistej 
rutyny, powtarzalnych czynności. Opanowaliśmy chaos już nie raz. Opanuje i tym 
razem. Potrzeba tylko trochę czasu, odpowiedniego podejścia i realizacji celów, zadań, 
działań zamiast panikowaniu. 

 



 

Arkusz kontrolny – wartości 
niemierzalne – podstawy śledzenia 
procesu 
Arkusz kontrolny to podstawowe narzędzie kontroli jakości. Praktyczne zastosowanie 
prawie sto lat temu, za sprawą Shewharta pozwoliło na usystematyzowane śledzenie 
stabilności procesu. W poniższym wpisie chciałbym przedstawić wam specyficzny 
rodzaj karty kontrolnej dla wartości niemierzalnych. Dzięki tej metodzie istnieje 
możliwość prostej weryfikacji niezgodności występujących w danym 
procesie. Arkusze kontrolne są pomocne w określeniu podstawowych 
wskaźników jakości takich jak first pass yield (procent produktów/usług 
przechodzących przez proces bez zakłóceń) czy scrap rate (poziom produktów 
niezgodnych, złomowanych). 



Arkusz kontrolny opis 
Zadaniem arkusza kontrolnego jest weryfikacja jakości produktu lub usługi i na 
podstawie wyników w dalszej kolejności usprawnienia procesu. Systematyczne 
korzystanie z arkusza kontrolnego pozwala na uzyskanie odpowiedzi na temat 
stabilności produkcji lub usług. Arkusze kontrolne dzielą się na te wykorzystywane do 
weryfikacji charakterystyk mierzalnych i niemierzalnych. 

Charakterystyki mierzalne to takie, dla których uzyskuje wartość liczbową po kontroli 
jakości. Dotyczy to w większości rodzajów pomiarów długości, kąta czy chropowatości. 

Charakterystyki niemierzalne to takie, dla których uzyskujemy wartość 0 lub 1. 
Produkt jest zgodny lub niezgodny. Dotyczy to w większości kontroli wizualnej lub 
aspektów montażowych, poka yoke itp. 
Arkusze kontrolne, podział ze względu na wartości niemierzalne: 

• arkusz liczby jednostek niezgodnych – ilość niezgodnych części 

• arkusz liczby niezgodności – ilość niezgodności (może być większa niż liczba 
sztuk niezgodnych) 

• arkusz liczby niezgodności na jednostkę – iloraz niezgodności przez liczbę 
części 

Arkusz kontrolny zalety 
Jak już zdążyliście przeczytać arkusze kontrolne dla cech niemierzalnych służą do 
zebrania informacji na temat jakości procesu produkcyjnego lub usługowego. Jeżeli 
celem organizacji jest ciągłe doskonalenie, musi mieć w zasięgu sprawdzone i 
prawdziwe informacji na temat jakości procesów. Często w organizacji podejmuje się 
działania na podstawie subiektywnych ocen lub wymagań zarządu. 

Jeżeli chcecie wykonywać dobrze swoją pracę, musicie bazować na danych 
liczbowych, argumentach weryfikowalnych i stwierdzonych w trakcie procesu. W 
innym wypadku zazwyczaj będziecie gasić pożary, które nie mają przełożenia na 
jakość procesu. Istotny jest też okres zbierania danych. W zależności od firmy, w 
której pracujecie, może to być okres od tygodnia do nawet 6 miesięcy. 



Arkusze kontrolne to weryfikowalne źródło informacji na temat niezgodności 
występujących w procesie. Na ich podstawie jesteście w stanie skupić się na głównym 
problemie. W celu nadania priorytetu polecam skorzystać z diagramu Pareto. Jak to 
zrobić znajdziecie tutaj: “Diagram Pareto Lorenza” 

Arkusz kontrolny jak wprowadzić? 
Jeżeli w Twojej pracy nie stosuje się arkuszy kontrolnych to w 95% przypadków 
spotkasz się z oporem przed wprowadzeniem. Nieumiejętne przekazanie celu 
wprowadzenia arkusza lub co gorsza rzucenie arkuszu i niewytłumaczenie w ogóle o 
co chodzi przyniesie tragiczne w skutkach rezultaty. 

Pierwsze spotkanie operatora z arkuszem kontrolnym może być odebrane jako 
kontrolowanie jego samego a nie procesu. Wytłumacz to przed pojawieniem się pytań 
z ich strony. Spróbuj zastosować metodę Toyoty na przekonywanie do zmian, nazywa 
się ona Toyota Kata i opisałem ją już na blogu. Podążaj regułą pięciu pytań oraz 
weryfikuj co jakiś czas skuteczność metody. 
Kolejnym ważnym punktem jest dokładne zdefiniowanie wad oraz omówienie 
poszczególnych kategorii. Jeżeli tego nie zrobisz spotkasz się na końcu z różną 
interpretacją i wpisywaniem tych samych defektów w różne miejsca w arkuszu 
kontrolnym, co następnie rozmyje obraz sytuacji. 

Pod koniec tygodnia po zebraniu arkuszy analizuj wraz z zespołem dane oraz 
przekazuj informacje zwrotną na temat tego co było dobrze zrobione a co źle. Po kilku 
dniach lub tygodniach, zależy to od organizacji, metoda powinna się zautomatyzować. 

Arkusz kontrolny przykład 
Poniżej przykład jak mogą wyglądać arkusz kontrolny dla wartości niemierzalnych oraz 
jak wykorzystać dane z arkusza do usprawnienia procesu. Jest to typowy przykład 
produkcyjny związany z produktem, który jest spawany oraz nakładana jest na niego 
powłoka. Zakres zbierania danych to 1 tydzień. 

W kolumnach wpisywane są ilości zdarzeń dla danego defektu w danym dniu. W ten 
sposób możesz zauważyć, że w poniższym przykładzie najwięcej problemów było w 
Poniedziałek. Bardziej doświadczonych Inżynierów nie powinno to dziwić ;-). 



Dodatkowo dodałem wykres Pareto. Jak widzisz w zakresie tygodnia największym 
problemem było podcięcie spoiny. Na tym problemie powinniśmy się skupić w 
pierwszej kolejności, ponieważ powoduje on najwięcej problemów w procesie. 
Pojedynczo występujące problemy takie jak nieciągłość powłoki czy wady 
materiałowe, powinny być obserwowane do momentu, aż nie pojawią się jeszcze raz. 

  

 
 

 


