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Wstęp 
Praca nad jakością nigdy się nie kończy. Dużo łatwiej jednak osiągnąć to poprzez 
budowanie świadomości jakości w organizacji. Jest to trudne, ale wykonalne. 
Dlatego w tym numerze znajdziesz artykuł o 5 najlepszych praktykach budowania 
świadomości jakości. Dodatkowo dowiesz się czym jest piramida jakości, która 
umożliwi zarządzanie jakością procesów produkcyjnych. W numerze piszę również 
o 10 poradach dla osób, które rozpoczynają prace w nowych zespołach oraz co może 
być pomocne, jak w 5 minut opanować emocje metodą Hala Elroda. 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/ 
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Duża świadomość jakości – pięć 
zwyczajów w najlepszych firmach 
 
Duża świadomość jakości, to stan pożądany, ale nie osiągany w wielu 
polskich fabrykach. Większość firm z branży przemysłowej ma większe lub 
mniejsze problemy z utrzymanie świadomości jakości. Utrzymanie 
standardów i wymagań klienta, nie zawsze jest proste. Jak jednak 
osiągnąć ten pożądany standard? Co zrobić, aby rozwijać harmonijnie 
zarządzanie jakością? Przygotowałem dla Was pięć najlepszych praktyk, 
stosowanych w firmach z dużą świadomością jakości. 
 
 
 
 
 
 



Świadomość jakości – wyznacz standardy i je zakomunikuj 
Oczekiwanie od pracownika, że będzie wiedział dokładnie co ma robić, bo 
ma X lat doświadczenia i dostaje nie małe pieniądze za pracę to błąd! Nikt 
nie lubi roszczeniowego podejścia pracowników w zespole. Dlatego również 
nie kadra managerska, dyrektorska nie powinna mieć roszczeniowego 
podejścia wobec pracowników. 

Należy każdemu pracownikowi tłumaczyć na czym polegają standardy 
pracy z jakością, z wyrobem niezgodnym oraz z rozwiązywaniem 
problemów itd. Zakomunikowanie tych wymagań w jasny i zrozumiały 
sposób to podstawa budowania świadomości jakości. 
Fundamenty zarządzania jakością muszą być znane każdemu w organizacji, 
bo za jakość odpowiada każdy w firmie. Oczekiwanie, że ktoś wie, jak się 
zachować w sytuacji X lub Y, w 90% przyniesie porażkę. 

Duża świadomość jakości to nic innego jak dostęp do 
informacji 
Analityka i przetwarzanie informacje jest współcześnie ważniejsze niż 
kiedykolwiek. Wszelkie firmy, które osiągnęły sukces, nie zaniedbały 
jednocześnie zbierania informacji o zachowaniu swoich klientów, wyników 
jakościowych wewnątrz produkcji, czy wadliwych produktów. przesyłanych 
od dostawców. 

Ważne jest też posiadanie odpowiednich informacji na temat wyników 
jakościowych procesów w firmie. Kolejny krok, to analizowanie tych 
sytuacji z pracownikami odpowiedzialnymi za ten proces. 
Szybki dostęp do informacji na temat reklamacji od klienta, czy 
wewnętrznych umknięć jakościowych, dla każdego pracownika, to najlepszy 
sposób budowania świadomości jakości. 

Duża świadomość jakości to ciągłe utrzymywanie i 
inwestycje 

Bez względu na to, jakie wyznaczysz standardy działania firmy i przede 
wszystkim zarządzania jakością, to potrzebujesz do ich realizacji 
wykonawców. Tymi są twoi pracownicy oraz infrastruktura firmy. Im uboższe 



będą inwestycje w pracowników i same zasoby firmy, tym trudniej będzie 
prowadzić politykę jakości. 

Dlatego pod żadnym pozorem nie należy zaniedbywać inwestycji w 
zasoby i zapewnie jakości. Inwestycje dotyczą tutaj nie tylko sfery czysto 
materialnej, ale też szkoleń czy nawet wydatków na akcje promocyjne 
wewnątrz firmy. Świadomość jakości buduje się również poprzez marketing 
wewnętrzny ;-). 

Nie zawsze staraj się zatrudniać specjalistów – Twórz ich  
Brak odpowiednich pracowników, rozumiejących misję i zasady działania 
firmy, storpeduje każdy, nawet najlepszy pomysł czy strategię budowania 
jakości. 

Zdaje sobie sprawę, że sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo 
wymagająca. Mam jednak wyjście z tej sytuacji. Teoretycznie doskonałym 
rozwiązaniem wydaję się zatrudnienie odpowiednich osób. 

Dużo korzystniej i taniej jest wyszkolić już zatrudnione osoby, które będą 
realizować zakładaną politykę firmy. Szkolenie wewnętrzne ma trzy zalety. 

Przede wszystkim unikamy tutaj wszelkich wydatków, jeśli chodzi o 
zatrudnienie nowych pracowników (rekrutacja, czas do zatrudnienia, czas 
wdrożenia pracownika). 

Po drugie już pracujący specjaliści znają firmę od wewnątrz i specyfikę jej 
działania. Oznacza to, że oszczędzamy czas i energię, którą musielibyśmy 
poświęcić na wdrożenie nowych pracowników w logikę działania firmy. 
Organizowanie szkoleń dla pracowników już zatrudnionych z pewnością 
będzie dużo efektywniejsze i przyniesie lepsze efekty. 

Ostatecznie wdrażanie i inwestowanie w już zatrudnionych 
pracowników, powoduje wzrost dynamiki pracy i ambicji. Będzie to też 
bonus dla samych pracowników. 



Kiedy pracownicy dostrzegają, że aktywne włączenie się w politykę jakości 
firmy, może oznaczać awans zawodowy, są w stanie dać z siebie dużo więcej 
przy realizacji codziennych zadań. 

Zatrudnianie ekspertów z zewnątrz do tego, aby wdrożyć SPC czy poszerzyć 
świadomość jakości i wdrożyć FMEA, zdemotywuje innych pracowników. 

Celebruj odpowiednie podejście do jakości 
Duża świadomość jakości budowana jest nie tylko zasadami, standardami, 
szkoleniami i akcjami promocyjnymi. Znam jedną dobrą zasadę, która 
sprawdza się przy budowania świadomości. 

Nagradzaj to co jest dobrze zrobione! 
Niestety w polskich przedsiębiorstwach często zapomina się o celebracji 
dobrze zrobionej pracy. Celebracji zamknięcia raportu 8D, rozwiązanie długo 
występującego problemu, czy poprawy wskaźników jakościowych w danym 
obszarze. 

Nasz mózg oczekuje nagrody po dobrze wykonanej pracy, dlatego nagroda, 
wspólne świętowania małych sukcesów jest potrzebne. Jest to jedna z 
lepszych metod, aby utrwalić dobre nawyki i budować przez to świadomość 
jakości. 

Podsumowanie 
O skutecznym budowaniu świadomości jakości można by napisać książkę. 
W tych powyższych 5 punktach, chciałem zebrać najważniejsze punkty, które 
pozwolą Wam budować jakość w organizacji. Pomysłów i metod jest jeszcze 
wiele. Postaram się o nich również kiedyś napisać. 

 

 
 



 
 

Nowa praca inżyniera – 10 porad jak 
dobrze wejść do nowego zespołu. 
Jesteś tutaj nowy… W twojej głowie tysiąc myśli. Czy mnie zaakceptują? Jak 
zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak nie dać zrzucić na siebie wszystkich 
obowiązków? Nowa praca wiąże się ze stresem. Poznasz nowych ludzi, 
nowe środowisko i nowy zestaw obowiązków. Jeżeli chcesz dobrze 
przygotować Cię do nowej roli, mam dla Ciebie 10 porad, jak zrobić to 
perfekcyjnie. Nowa praca nie będzie dla Ciebie wyzwaniem. 
 
 
 
 
 



Nowa praca inżyniera – równowaga 
Przede wszystkich musisz zachować równowagę! Sukces w pierwszym 
tygodniu polega na równowadze: chcesz robić świetne pierwsze wrażenia, 
ale nie powinieneś zbytnio naciskać na siebie, aby wszystko było 
dobrze. Celem jest poznanie nowego miejsca pracy i wyczucie swojego 
miejsca w tym ekosystemie. 
Wiele będzie zależeć od grupy do której dołączysz, ale jeszcze więcej od 
Ciebie. Musisz być po prostu świetnie przygotowana/y, aby nic Cię nie 
zaskoczyło. 

Przygotowałem dla Ciebie 10 najważniejszy porad, zasad, które musisz 
zrozumieć, jeżeli chcesz dobrze wejść do nowego zespołu. 

1. Przedstaw się – przygotuj to sobie 
Przedstaw się wszystkim. Będzie odczuwać lęk, jest to nowa sytuacja. 
Będzie czuć się niepewnie i ostatnie o czym pomyślisz, to afiszowanie się i 
przedstawiania. To naturalne uczucie – kiedy jesteś nowy, niekoniecznie 
chcesz zwrócić na siebie uwagę. 
Mimo wszystko znajdź odpowiedni moment i przywitaj się z osobami, których 
jeszcze nie znasz. Jeśli poznawanie nowych ludzi jest dla Ciebie szczególnie 
trudne, możesz poprosić o pomoc innych. 

Wspomnij swojemu przełożonemu, że przedstawienie się jest dla ciebie 
priorytetem i poproś o listę osób, które powinieneś poznać. 

Podczas spotkań możesz poprosić organizatora, aby dał ci trochę czasu 
zapoznanie się ze współpracownikami. 

2. Bądź dobrym obserwatorem 

Zwróć uwagę na swoje otoczenie i innych ludzi. Nie przerywaj spotkania w 
celu przedstawienia się lub mówienia zbyt głośno. 



Przedstawiając się, zwróć uwagę na reakcję drugiej osoby. Jeśli wydają się 
otwarci, możesz lepiej poznać tę osobę. Możesz zrobić dobre pierwsze 
wrażenie, sprawiając, że ktoś poczuje się słyszany. 
Staraj się zapamiętać imiona. Możesz to zrobić, wypowiadając nazwisko 
osoby i zapisując krótką notatkę na jej temat. Nie daj się jednak przytłoczyć 
potrzebą zapamiętania imienia każdego. 

Jeśli zapomnisz czyjeś imię, najlepszą zasadą jest uczciwość: 
„Przepraszam, w ciągu ostatnich kilku dni otrzymałem wiele nowych 
informacji. Czy mógłbyś mi przypomnieć swoje imię? 

3. Dużo pytaj 
Zadawaj pytania od samego początku. Nie bój się tego i sprawdzaj każdego. 
Zobaczysz kto będzie w stanie Ci pomóc, a kto tylko “odburknie”. Prosząc 
liderów i współpracowników o nowe informacje, szybciej zaczniesz działać i 
staniesz się samodzielna/y 

Dodatkowo nie wstydź się, że czegoś nie wiesz. Jest to normalne na w 
nowej pracy inżyniera. Dużo lepiej odebrane będzie zadawanie 
podstawowych pytań w pierwszych tygodniu pracy, niż np. w 6 miesiącu. 

4. Nowa praca inżyniera – ustal priorytety 

Opracuj sobie priorytet potrzebnych informacji. Na przykład, jeśli nie możesz 
uruchomić komputera lub uzyskać dostępu do plakietki, potrzebujesz 
natychmiastowej pomocy. Nowa praca to dużo standardowych czynności. 

Jeśli nie masz jasności co do kwartalnych oczekiwań wobec swojego 
zespołu, prawdopodobnie możesz poczekać, aby porozmawiać o tym z 
menedżerem w nadchodzących tygodniach. 

Zapisz swoje pytania, abyś ich nie zapomniał. Możesz zadawać te 
pytania podczas indywidualnego spotkania ze swoim przełożonym. 



5. Naucz się jaki styl komunikacji jest preferowany 
Musisz poznać preferencje swojego menedżera: czy chce on zadawać 
pytania przez e-mail, czy osobiście? 
Jeśli masz wiele pytań do jednej osoby lub grupy, rozważ zorganizowanie 
spotkania zamiast zatrzymywania się przy jego biurku lub biurze. 

W zaproszeniu na spotkanie możesz wymienić swoje pytania. To daje im 
czas na przygotowanie odpowiedzi. 

6. Znajdź bratnią duszę 
Poszukaj przyjaciela. Po ustaleniu z kim będziesz pracować, zaproś nowego 
kolegę na lunch lub kawę. Dobrym rozwiązaniem jest również wspólne 
dojeżdżanie do pracy. Może to być osoba siedząca obok ciebie lub ktoś, kto 
zaczął pracę w tym samym czasie. 

Stworzenie zaufanego związku sprawi, że poczujesz się bardziej 
komfortowo, poznając nowe miejsce pracy. Dużo łatwiej poruszać się w 
nowym terytorium, czując czyjeś wsparcie. 
W pierwszym tygodniu możesz nie znaleźć najlepszego przyjaciela lub 
nawiązać głębokiej relacji z kimkolwiek. W dłuższej perspektywie znalezienie 
kogoś, z kim można się podzielić wątpliwościami i uzyskać poradę jest 
ważne. 

7. Nowa praca inżyniera – logistyka 
Dowiedz się, jak nawigować w nowym miejscu pracy. Chodzi o 
podstawowe tematy, które są oczywiste dla bywalców tego miejsca, ale 
nie koniecznie dla Ciebie. 
Zlokalizuj toalety, kawę i wodę, schody i windy. Miejsca, w których możesz 
zjeść lunch i robić przerwy. 

Poszukaj innych udogodnień, jakie oferuje to miejsce pracy. W pierwszym 
tygodniu możesz także poeksperymentować z dojazdem do pracy: znaleźć 
odpowiedni czas na opuszczenie domu i przetestować różne trasy lub 
metody transportu. 



Wczesne rozpoznanie i ustalenie procedur zapewni ci punktualność. W 
przypadku nowo zatrudnionych pracowników punktualność zaś jest 
obowiązkiem. 

8. Nowa praca inżyniera to najlepszy czas na nowe nawyki 
Zorganizuj się i wyrób w sobie dobre nawyki. Ta praca to nowy początek i 
dobra okazja, aby odrzucić rutynę. 

W pierwszych tygodniach zdecyduj, jak chcesz uporządkować 
kalendarz i listę rzeczy do zrobienia, jak zarządzać czasem i 
umiejętnościami lub praktykami, które chcesz rozwijać. Skorzystaj z 
Matrycy Eisenhowera. 
Przez pierwsze kilka tygodni ty i twój przełożony powinniście poświęcić 
trochę czasu na wyjaśnienie swoich wzajemnych oczekiwań. 

Obejmuje to zrozumienie, w jaki sposób będziesz współpracować i w jaki 
sposób zdobędziesz zasoby potrzebne do dobrej pracy i jak ocenisz jej 
wyniki. 

9. Nie wymądrzaj się 
Trzymaj ego w ryzach. Nie pokazuj, że pozjadałaś/eś wszystkie 
rozumy. Zrozum zespół i firmę oraz ich zachowanie. Nie oceniaj i nie mów 
wprost, że coś jest bez sensu lub ktoś robi głupoty. 
Zrazisz w ten sposób do siebie wszystkich. Nie potrzebujesz tego. Jeżeli 
widzisz, że można zrobić coś łatwiej to powiedz o tym w sposób neutralny i 
wyważony. Jak się komunikować, poczytasz tutaj: Komunikacja inżyniera 

10. Wyznacz granice 
Być może pierwszy miesiąc nowej pracy spędziłeś na naruszeniu niektórych 
granic lub pozwoliłeś innym nieco wejść sobie na głowie. Czas to zakończyć. 

Musisz dokładnie zasygnalizować, jeśli zaczęły się pojawiać 
zachowania, których sobie nie życzysz. Jeśli nie uczynisz tego na samym 
początku pracy, najpewniej nie zrobisz tego nigdy. 



Podsumowanie 
Zmiana pracy to stresujące wyzwanie. Zdecydowanie ułatwisz je sobie, 
poprzez zastosowanie 10 powyższych porad. Pamiętaj, że najpierw musisz 
wybadać teren, zrozumieć jak działa firma i jak tutaj się pracuje. Dopiero 
później możesz przejść do działania. 
 

 
 
 



 



 
 

Hal Elrod – Zasada 5 minut – 
skutecznie zarządzanie emocjami w 
kryzysie 
Ciężko znosisz niepowodzenia i porażki? Gdy nie idzie po Twojej myśli ciągle 
o tym rozmyślasz i zaczynasz się frustrować? Porady znajomych w stylu – 
nie przejmuj się nie pomagają? Frustracja narasta z każdą minutą, godziną, 
wpadasz w pętle narzekania i nie możesz ruszyć dalej. Jeżeli tak, to mam 
dla podzielę się z Tobą tym, czego nauczył mnie Hal Elrod. 
 
 
 
 
 
 



Hal Elrod – kto to? 
Hal Elrod jest amerykańskim autorem książek pomagających rozwiązywać 
problemy dnia codziennego. Nasze małe problemy dnia codziennego. 

Sam Hal zderzył się dwukrotnie ze najpoważniejszym problemem i go 
przezwyciężył. W wieku 20 lat uległ wypadkowi samochodowemu. Pijany 
kierowca staranował jego samochód. W wyniku wypadku serce Hal’a 
zatrzymało się na 6 minut, wpadł w śpiączkę, złamał 11 kości. Po wybudzeniu 
się usłyszał diagnozę, że już nigdy nie będzie chodził. Pomimo tego kilka lat 
później Hal nie tylko chodził, ale również przebiegł ultramaraton. 

Gdyby tego było mało, w wieku 37 lat zdiagnozowane u niego agresywną 
formę białaczki. Na szczęście również poradził sobie z tym problemem i 
obecnie prowadzi szczęśliwe życie, dzieląc się z innymi swoją wiedzą. 

Jeżeli interesuje Was twórczość Hal’a to poszukajcie książek: 

•  Miracle Morning (w Polsce pod nazwą “Fenomen poranka”) 

• The Miracle equotation (wkrótce ukaże się po polsku jako “Cudowne 
równanie”) 

Dlaczego lubię twórczość Elrod’a? Ponieważ jego książki to narzędzia i 
metody, a nie motywacyjna papka jak w przypadku rodzimych 
“coachów”. Jedną z bardzo ciekawych metod, którą stosuje, jest 
zasada 5 minut. 

Zasada 5 minut Hal’a Elroda 
Zabijanie od razu swojego wewnętrznego głosu, że wszystko jest ok i będzie 
lepiej nie sprawdza się. Możesz próbować się okłamywać, że to tylko kolejne 
wyzwanie, które Cię ostatecznie wzmocni. 

Z racjonalnego punktu widzenia pewnie i tak jest, ale człowiek to również 
emocje. Tłumienie w sobie negatywnej porcji emocji, prędzej czy później 
spowoduje problemy zdrowotne – mentalne lub fizyczne. Pisałem o tym we 
wpisie o Śmierci Karoshi. 



W chwilach gdy nam nie idzie, w chwilach gdy wszystko się wali. W 
momentach gdy negocjacje, dyskusje, rozwiązywanie problemów nie idą po 
naszej myśli – nie oszukuj się. Po prostu nie idzie. 

Potrzebuje się wyżalić, potrzebuje ponarzekać i wyrzucić z siebie całą tą 
negatywną energie. Nie oszukuj się, że jesteś mistrzem zen i wszystko 
po Tobie spływa – w rzeczywistości nie ma takich ludzi, tylko dobrze 
udają. 
W taki, a nie inny sposób jesteśmy skonstruowani – posiadamy sferę 
emocjonalną, za którą odpowiada układ limbiczny mózgu (dokładnie ciało 
migdałowe) oraz sferę logiczną, za która odpowiada kora przedczołowa. 

Najważniejsze w “upuszczaniu emocji” jest to, aby nie robić tego dłużej niż 5 
minut, aby nie wpaść w pętlę narzekania. Znam przypadki, gdzie taka pętla 
trwa latami… 

Daj upust emocjom, “poszalej” te 5 minut, nawet z zegarkiem w ręku. Jak to 
zrobić? Znajdź kogoś zaufanego komu możesz się wygadać. Jeżeli nie masz 
kogoś takiego (jesteś np. w delegacji u dostawcy na drugim końcu świata) – 
przelej te emocje na kartkę papieru. Z drugiej strony, możesz również zawsze 
do kogoś zadzwonić – jest XXI wiek :). 

Pamiętaj tylko o zasadzie 5 minut. Oczyść głowę, daj upust emocjom, ale po 
5 minutach wracaj na odpowiednie tory i brnij do celu, który sobie 
wyznaczyłeś/aś. Twoje sfera emocjonalna będzie zaspokojona, a twoja sfera 
logicznego dążenia do celu pomimo przeciwności będzie podtrzymana. 

Podstawa życia to równowaga. 

Podsumowanie 
Sztuka pokonywania przeciwności nie polega na zaciskaniu zębów i brnięciu 
przed siebie. W końcu skończy się inspiracja, motywacja i siły mentalne. 
Zapewnienie równowagi pomiędzy sferą emocjonalną, a logiczną to jedyna 
słuszna droga, aby zachować balans. Nie lekceważ swoich wewnętrznych 
emocji, tłumienie ich może szybko obrócić się przeciwko Tobie. 
 



 

Piramida Jakości w produkcji – 4 
elementy 
Zarządzając jakością w produkcji, często bardzo mocno, skupiamy się na 
jednym z elementów. Zazwyczaj jest to spełnienie wymagań rysunkowych 
produktu. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że dużo więcej 
elementów na wpływ na jakość, a wypadkową tych elementów jest zgodny 
produkt. Może, zamiast skupiać się na czubku piramidy jakości, warto 
przełożyć działanie na jej fundament? 
 

 

 



Piramida Jakości w produkcji – jak wygląda 
Piramida Jakości w produkcji składa się z czterech składowych elementów. 
Jest to trochę taki odwrócony o 90 stopni wykres Pareto. Dlaczego? 
Ponieważ pierwsze od dołu elementy piramidy mają największe przełożenie 
na otrzymanie zgodnego produktu. 
Jak pisałem na wstępie, my często pomijamy 2 piewsze elementy i bardzo 
dużo czasu poświęcamy na zarządzanie 3 i 4 elementem piramidy. 

Wystarczyłoby przesunąć się z aktywnością do fundamentów i unikać 
problemów. 
Nie trzymam was dłużej w niepewności. Oto i ona: 

 

 



Ludzie, maszyny, narzędzia 

Tylko zadbanie o odpowiednie kompetencje ludzi, danie im sprawne, dobre 
maszyny i narzędzia może przynieść pozytywny skutek w zarządzaniu 
jakością. 

Wyobraźcie sobie świetne procesy, świetne monitorowanie nawet z SPC i 
pomiar 100% sztuk po procesie przy kiepsko przeszkolonych pracownikach. 
Wyobraźcie sobie identyczną sytuację przy starych, często wymagających 
naprawy maszynach i psujących się narzędziach lub ich deficycie. 

Niestety w wielu firmach zapomina się o fundamentach i próbuje 
“wdrażać” rozwiązanie celujące w monitorowanie procesów lub pomiar 
produktu. 
Pamiętajcie, że za jakość w największym stopniu odpowiada: 

• odpowiedni sprzęt do produkcji 

• odpowiedni ludzie 

Wymaga to inwestycji czasu w szkolenie i pieniędzy w sprzęt produkcyjny. 

Piramida jakości – procesy 

Kolejnym elementem piramidy jakości są procesy. Chodzi tu przede 
wszystkim o zadbanie o optymalizację procesów i sprawdzenie, czy 
spełniono wymagania. 

Procesy mogą brzmieć nieco górnolotnie, samo słowo. Kojarzy się to od razu 
z procesem zarządzania wyrobem niezgodnym czy procesem obróbki 
mechanicznej. 
Te kwestie są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze są procesy wewnętrzne, 
przy samym produkcie: 

1. czy wiemy jakiego narzędzia użyć 

2. wiemy jakiego przyrządu użyć 



3. czy rozumiemy, jaki wybrać program np. do obróbki skrawaniem 

4. czy rozumiemy jak wygląda przepływ materiału 

5. itd. itd. itd. 

Z pewnością pomoże Ci w tym proces CHECK, o którym pisałem więcej 
tutaj. 
Musimy sprawdzić, czy jest to wszystko zdefiniowane w procesach i czy 
obecny stan rzeczywistości spełnia te wymagania 

Monitorowanie 

Monitorowanie to kolejny etap walki o lepszą jakość. Proces ten to nic innego 
jak baczne przyglądanie się procesowi już w trakcie jego działania. 

Tym razem chodzi konkretnie o proces wytwórczy: obróbka mechaniczna, 
spawanie, obróbka cieplna, lutowanie itd. itd. 

Bardzo ważne jest ustawienie sobie granic kontrolnych dla procesu na 
podstawie doświadczenia oraz parametrów procesu i bardzo szybkie 
reagowanie. 

Nie ma tutaj miejsca na zwlekanie z decyzjami. Jeżeli widzimy, że coś z 
procesem zaczyna szwankować – musimy reagować. Inaczej czeka nas 
jakościowa katastrofa. 

Piramida Jakości – pomiar produktu 

Ostatecznym potwierdzeniem zgodności wyrobu jest fizyczne sprawdzenie 
tego co otrzymaliśmy z naszego procesu. 

Zazwyczaj jest to pomiar charakterystyk stwierdzonych na rysunku. Dla 
niektórych produktów wykonuje się również testy funkcjonalne (np. odpalenie 
silniki spalinowego itp.). 

Weryfikacja i walidacja to elementy pomiaru produktu. Co ciekawe 
często te pojęcia są mylone między sobą. Więc spieszę z wyjaśnieniem. 



Weryfikacja – potwierdzenie zgodności fizycznych produktu z dokumentacją. 

Walidacja – potwierdzenie spełnienia określonej funkcjonalności 
zdefiniowanej przez konstruktorów. 

Przykład? Zaszalejmy, aby zrozumieć. 

Samolot :). 

Weryfikacja samolotu to potwierdzenie zgodności wymiarowej, zgodności 
komponentów, z których się składa, materiałów itd. itd. 

Walidacja samolotu to potwierdzneie tego, że unosi sie w powietrze :). 

W dużym skrócie, ale pozwoli Wam to zrozumieć różnicę. 

Piramida Jakości – dlaczego skupiać się na podstawie? 
W tym momencie myśle, że już rozumiecie dlaczego należy skupiać się na 
podstawie piramiday jakości. 

Zapewnienie wysokiej klasy specjalistów i maszyn, opracowanie i 
sprawdzenie procesów przed startem pozwoli w zasadzie uniknąć elementu 
monitoringu i pomiaru. 

Dlaczego? 

Jeżeli mamy wszystko dobrze przygotowane, sprawdzone, mamy świadomą 
brygadę i dobrej klasy sprzęt to minimalizujemy totalnie ryzyko odchyłek w 
procesie i uzyskania produktu niezgodnego. 

Zmniejszamy w ten sposób koszty jakości, ponieważ nie uzyskujemy 
produktu niezgodnego oraz poświęcamy mniej czasu na reagowanie na 
odchylenia (w zasadzie też oszczędzamy). 



Do tego wszystkiego dodałbym jeszcze jeden element – zarządzanie. Całość 
piramidy powinna być wpisana w okrąg zarządzania. Tylko i wyłącznie mądre 
zarządzanie, przekładanie energii i zasobów do odpowiednich miejsc 
przełoży się pośrednio na jakość produktu. 

 

Podsumowanie 
Często powtarzam na tym blogu, że “lepiej mądrze stać, niż głupio biegać” i 
piramida jakości jest kolejnym tego potwierdzeniem. Mam nadzieję, że tak 
obrazowo przedstawiony sposób zarządzania jakością pozwoli Wam 
zrozumieć, na czym powinniście się skupić w codziennej pracy. 
 


