
 



 



 



 
 
 

FMEA jako sprawdzian 
zarządzania jakością? 
FMEA to nie tylko prewencyjne narzędzie zarządzania 
jakością. Solidnie przeprowadzona analiza ryzyka pokazuje 
słabości systemu zarządzania jakością. Słaby system 
zarządzania jakością, to nie tylko zagrożenia dla klienta, ale 
również straty finansowe dla organizacji. Wykorzystaj FMEA 
jako sprawdzian zarządzania jakością. 

FMEA – co to? 
FMEA to nieskomplikowana metoda oceny ryzyka w organizacji. Ostatnio 
ukazały się nieco zmienione wymagania w branży automotive. Więcej o 
samym FMEA i nowym wymaganiach pisałem tutaj -> “FMEA nowe, a stare 
– nie taki diabeł straszny” 



W branży przemysłowej, najczęściej stosuje się FMEA procesu, którego 
zadaniem jest określenie ryzyk związanych z produkcją danego 
komponentu. 

Jeżeli dobrze przeprowadzimy analizę FMEA, stosując dobre praktyki, 
jesteśmy w stanie precyzyjnie określić ryzyka w procesie. Dobrze określone 
ryzyka, pozwalają na wdrożenie skutecznych akcji korygujących. 

Niestety w wielu firmach nie wykorzystuje się potencjału tego 
narzędzia. Tabela analizy ryzyka FMEA zostaje wypełniona na szybko 
przez często jednoosobowy zespół (ciekawy oksymoron prawda :)? ), 
tak aby przestawić jak najniższe ryzyko dotyczące produktu klienta. Co jest 
ogólnie sporym błędem. Nie chciałbym pracować w takiej organizacji, 
ponieważ nie wykorzystuje się w niej potencjału jakie niesie za sobą FMEA. 

FMEA jako sprawdzian 
zarządzania jakością 
Wyobraźmy sobie prosty proces produkcyjny. Kilkanaście operacji 
wytwórczych, poprzedzonych i zakończonych logistyką. Pomiędzy 
operacjami wytwórczymi występują operacje wizualnej kontroli jakości, 
występują Poka Yoke‘i oraz operacje pomiarowe do zrobienia SPC. Na 
pierwszy rzut oka normalny proces. 
W wielu firmach raz zaprojektowany proces pozostaje taki na lata. Zasoby 
wspierające produkcję lokowane są do zarządzania nowymi projektami i 
rozwiązywania powstających problemów. 

Załóżmy, że przez kolejne 5 lat proces produkcyjny żyje swoim życiem i 
dopóki realizuje założone cele, nikt za bardzo się go nie czepia ;-). 

A być może w tym właśnie procesie, kontrole wizualne nie są już 
wymagane, SPC jest na tyle stabilne i powtarzalne, że można zmniejszyć 
ilość charakterystyk weryfikowanych, a Poka Yoke’a jest powtórzona dla 
tego samego wymiaru na 2 innych operacjach? 



Całkiem możliwe, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie 5 lat może 3 różne 
osoby zajmowały się tym procesem z punktu widzenia zarządzania 
jakością. Wprowadzono w między czasie 4 projekty usprawniające i 
wdrożono SPC. 

Z tych wyodrębnionych kawałków powstał taki mały potworek, który 
dopóki jest dobrze, to jest i karmi się kosztami jakości. 

FMEA jako sprawdzian zarządzania jakością – 
spojrzenie całościowe 
Dopiero spojrzenie na cały proces, używając prostej metody, pokaże nam 
czy zdefiniowane dotychczas przedsięwzięcia jakościowe mają sens. Dobra 
analiza FMEA określi realne ryzyka i pokaże, gdzie tych ryzyk nie ma. 
Jeżeli nie ma ryzyk, to nie ma sensu prowadzić dodatkowych operacji 
kontrolnych lub sterujących procesem. 

Nie znam innej skutecznej metody, aby zrobić CHECK procesu 
produkcyjnego od początku do końca. Problem solving skupia się na 
danym wycinku, gdzie jest przyczyna. Audyt jakości to zawsze jest próbka 
i nie sprawdzimy całego procesu od A do Z. 
Tylko przeglądnięcie wszystkich operacji, da obraz całości 
zarządzania jakością. Zarówno dobrych jak i złych stron. Warto zrobić 
od czasu do czasu taki solidny CHECK. Pamiętajcie, że FMEA jako 
sprawdzian zarządzania jakością, może odkryć naprawdę poważne 
problemy. 
 

Podsumowanie 
FMEA to nie tylko metoda do prewencyjnego zarządzania jakością, ale 
również świetne narzędzie do zweryfikowania czy reaktywne zarządzanie 
jakością zaprojektowane jest w sposób odpowiedni. Jest to solidny sposób 
na zweryfikowane całościowego podejścia do zarządzania jakością w 
danym procesie produkcyjnym. Róbcie FMEA, warto ;-). 
 

 



 
 
 

Strategie audytu – wybierz 
jedną z pięciu 
Dobry audytor posiada powtarzalną strategię weryfikowania 
zgodności procesu z wymaganiami. Jeszcze lepszy audytor 
próbuje różne strategie audytu, może za każdym razem inne. 
Opracowanie strategi jest kluczową kwestią przeprowadzenia 
dobrego audytu. Ty kontrolujesz przebieg procesu, a nie 
proces audytowania Ciebie. Jestem ciekaw czy znasz 
wszystkie pięć strategii audytu? 

 
Audyt jakości 
Audyt jakości to proces weryfikowania rzeczywistych procesów, systemów 
zarządzania czy produktu w odniesieniu do określonych wymagań. Jedno 
to zdanie nie określa w pełni procesu audytowania. 



Audyt jakości to również świetne narzędzie do doskonalenia wspomnianych 
wyżej systemów zarządzania, procesów czy produktów. Dlaczego? Każde 
stwierdzenie niezgodności z wymaganiami to możliwość do poprawy i 
ciągłego doskonalenia. 

Fajnie by było, gdybyście tak zapamiętali definicję audytu. Niestety często 
spotykam się ze strachem przed audytem i określaniem go mianem kontroli 
pracowników. Jest to wielkie nieporozumienie. 

Audyt jest ok. 

Więcej o samym audycie pisałem już na blogu w tym wpisie: Audyt jakości 
– procesu, systemu i produktu. W tym wpisie chciałbym skupić się na 
strategiach przeprowadzenia audytu. 

Strategie audytu 
Rzucę banałem, ale trafnym banałem ;-). Zawsze gdy miałem strategie, 
osiągałem zamierzony rezultat. W naszej szerokości geograficznej lubimy 
pójść na żywioł. Mamy to w naturze, poddać się flow i może jakoś to 
będzie. 

To że jakoś jest, widać dookoła. My chcemy mieć jakość, nie jakoś. Dlatego 
dużo efektywniejsze jest posiadanie prostej strategii i realizowanie prostego 
planu. 

Identycznie jest z audytem jakości. Wybierz jedną z pięciu strategii i 
podążaj według niej. 



 

Strategie audytu – pionowa 
Pierwsza ze strategii. Jedna z moich ulubionych i zdecydowanie 
rekomendowana do audytów systemów zarządzania. W strategii pionowej 
podążamy od góry do dołu hierarchii organizacji. 

W ten sposób w bardzo prosty sposób możemy zweryfikować jak 
poszczególne piony zarządzania, rozpoczynając od Prezesa, podchodzą do 
wymagań procesowych czy systemów zarządzania. 

Audytu nie kończymy na szczeblu managerskim, przeprowadzamy go do 
ostatniego ogniwa, czyli szeregowe pracownika odpowiedzialnego za 
wykonanie wyrobu lub procesu pomocniczego (logistycznego, kontroli 
jakości czy utrzymania ruchu). 

Polecam spróbować zadać to samo pytanie na każdym szczeblu hierarchii. 
Różnica odpowiedzi może Was totalnie zaskoczyć ;), no chyba, że firma 
jest świetnie poukładana. 

Strategie audytu – pozioma 
W dużym firmach, gdzie występują kominy komunikacyjne, może dochodzić 
do wielu nieporozumień. Wynika to właśnie z braku odpowiedniej 
komunikacji, innych celów działowych oraz przede wszystkim interpretacji 
wymagań. 

Strategia pozioma pozwala porównać podejście do ogólnych zagadnień w 
poszczególnych, czasami niezależnych od siebie, obszarach organizacji. 

Zobacz jak wyrobem niezgodnym zarządza się na 7 różnych obszarach. 
Zrób to od razu, jeden dział po drugim. Wówczas będzie to strategia 
pozioma, a ty porównasz, czy istnieje takie samo zrozumienie wymagań w 
poszczególnych działach. 
 



Strategie audytu – z prądem 
Jest to świetna strategia do audytowania procesów. Zaczynasz na 
pierwszej operacji procesu, który chcesz zweryfikować. Wybierasz sobie 
przykładową próbkę (produkt, czy usługę) i podążasz zgodnie z 
przepływem. 

Poznajesz wówczas doskonale proces i weryfikujesz czy wykonanie jest 
zgodne z wymaganiami. W takiej strategii, bardzo szybko wyłapiesz 
niuanse w odpowiedzialnościach i zakresie pracy poszczególnych 
pracowników. 

Najwięcej błędów popełnia się na granicznych operacjach, gdzie nie końca 
wiadomo, kto za nie odpowiada np. jeszcze nie produkcja, a już nie 
logistyka. 

Strategie audytu – pod prąd 
Chyba się domyślasz o co chodzi :). Wędrujesz od razu na koniec procesu. 
Jak chcesz, możesz zacząć nawet od rampy na logistyce, z której 
zabierany jest produkt do ciężarówki. 

Wybierasz przykładowy materiał i podążasz z nim pod prąd, czyli to 
poprzedzającej operacji i tak aż do pierwszej operacji. 

Bardzo lubię stosować tą strategię przy weryfikowaniu procesów 
produkcyjnych. Wygląda to trochę jak powrót do przeszłości, poznajesz 
etapy zmian danej części, materiału, produktu posiadając wiedzę jak ten 
produkt finalnie wygląda. 

Posiadanie takiej wiedzy, szerokiego spojrzenia pozwala dostrzegać więcej 
niuansów i lepiej zweryfikować zgodność z wymaganiami. 

Strategia jest dość wymagająca i polecam ją jako kolejny audyt danego 
procesu. Jeżeli nie znasz go za dobrze, to zrób audyt zgodnie z 
przepływem procesu. 



Strategie audytu – swobodna 

Jest taka strategia więc o niej piszę, nie zmienia to faktu, że zdecydowanie 
jej nie polecam. Chodzi o losowe wybieranie operacji procesu lub 
elementów system zarządzania i weryfikowanie ich zgodności. 

Mało efektywna strategia, wprowadza niepotrzebne zamieszanie i 
nerwowość wśród audytowanych. 

Dodatkowo, gdy robisz audyt trzeciej strony lub u dostawcy, z którym 
budujecie partnerskie relacje, może zostać odebrana jako niestosowna. 

Dlaczego? Ponieważ wyglądasz wówczas, jakbyś nie był przygotowany do 
audytu, a sam dostawca nie do końca rozumie czego oczekujesz i co 
powinien Ci przygotować. 

Odradzam! 

Podsumowanie 
Przed planowaniem kolejnego audytu wybierz dobrą strategię. Do wyboru 
masz 4 całkiem interesujące podejścia. Niezależnie, którą z nich 
wybierzesz, utrzymuj ją do końca. Nie przechodź nagle ze strategii 
pionowej, w strategie pod prąd. Koniec końców pamiętaj również o 
rezultatach, bo jak powiedział Winston Churchil “Bez względu na to jak 
świetna jest strategia, zawsze powinieneś patrzeć na rezultaty.” 

 

 

 



 

Jeff Bezos i jego GEMBA – 
nie do pomyślenia w 
Polsce 
Nie byłem świadomy, że ktoś taki jak Jeff Bezos stosuje 
GEMBA. Zdaje sobie sprawę z pozytywnego działania tej 
metody, znam jej wady i zalety. Wiem również jak łatwo 
GEMBE zepsuć i sprawić, aby była nieskuteczna. Nie mniej 
jednak sądziłem, że jest to domena mniejszych organizacji, 
gdzie Prezes każdego dnia przebywa w miejscu pracy. 
Trafiłem na ciekawą notkę na temat właściciela Amazone i 
jego podejścia. Jeff Bezos i jego GEMBA jest inna. Myślę, 
że niewielu polskich prezesów odważyło by się na ten 
krok. 



Kim jest Jeff Bezos? 
Chyba naprawdę nie muszę tego pisać? Właściciel Amazona i najbogatszy 
człowiek na świecie to obecnie, obok Elona Muska i Jack’a Ma, najbardziej 
rozpoznawalny przedsiębiorca. 

Swoją fortunę zbił na firmie Amazon, która początkowo miała tylko i 
wyłącznie zajmować się sprzedażą książek przez internet. Obecnie jest to 
firma posiadająca, po za handlem internetowym, swoje serwery i serwis w 
chmurze AWS, telewizję streamingową i wiele, wiele więcej. 

Majątek Bezos’a szacowany jest na ok 131 miliardów dolarów. Według 
Forbes’a to obecnie najbogatszy człowiek świata. Jak więc może wyglądać 
wizyta w jednym ze 175 magazynów tak potężnego Prezesa? 

Pomylona GEMBA CEO… 
Zacznijmy jednak od tego jak nie powinna wyglądać GEMBA osoby 
zarządzającej dużą korporacją. Wyobraźcie sobie kilkanaście fabryk 
rozsianych po całym globie. Wizytacja głównodowodzącego to zawsze 
ceremoniał i tygodnie przygotować. 

Słynne powiedzenia malowania trawy na zielono, nie jest za pewne obce 
kolego pracującym w polskich filiach zagranicznych spółek. Najważniejsze 
persony w organizacji przygotowują skrupulatnie wydziały do wizyty. 
Zaczyna się sprzątanie, domykanie otwartych akcji i prasowanie uniformów. 

Wszystko wygląda idealnie. Zadowolony CEO odbywa swoją GEMBE w 
kordonie osób zarządzających daną filią. Po przemarszu dzieli się 
pozytywnymi uwagami i zwraca uwagę na porządek i dyscyplinę. 

Wyjeżdża… a po wyjeździe wszystko wraca do normy. 



Jeff Bezos i jego GEMBA 
W 2009 roku Jeff Bezos inaczej podszedł do wizytacji swoich magazynów 
w USA. Zamiast przyjeżdżać na oficjalną prezentację wyników i 
sztandarowy obchód zakładu zrobił coś zaskakującego. 

Na calusieńki tydzień zatrudnił się jako pracownik magazynu (źródło: NY 
TIMES) i ramię w ramię ze swoimi pracownikami wykonywał procesy 
polegające na pobieraniu produktów z półek, pakowanie ich i wysyłkę. 
W trakcie pracy nie negował metod, nie kwestionował procesów, ani nie 
starał się zarządzać czy usprawniać operacji. Pracował i obserwował. 

Nie zmienia to faktu, że po tygodniu zebrał sporo materiału i zauważył 
sporo strat MUDA, które następnie stały się przyczyną do szukania 
usprawnień i zrobienia KAIZEN’u. 

Jeff Bezos, obecnie nie może sobie pozwolić na tego typu podejście. Nie 
mniej jednak zaszczepił je on na stałe w kulturze organizacji. Co jakiś czas 
najwyższy managerowie firmy delegowani są do pracy przy podstawowych 
procesach, aby weryfikować w realu ich realizację. 

Czyż nie jest to najlepsza metoda na prawdziwe GEMBA? 

Czy taka GEMBA ma w ogóle 
sens i możliwa jest w 
Polsce? 
Za pewne wielu analityków biznesowych, czy konsultantów uznało by takie 
zachowanie za totalną stratę. Przecież Prezes zarządzający jest od 
zarządzania firmą, podejmowania kluczowych decyzji i zapewnienia 
realizacji zamówień klienta na czas. Żaden prawdziwy CEO nie może 
pozwolić sobie na tydzień pracy jako operator… 



Czy, aby na pewno? Czy nie lepiej sprawdzić dokładnie procesy, które nie 
dają satysfakcjonujących rezultatów, na własne oczy, zamiast zamykać się 
w salkach konferencyjnych i omawiać wyniki? 

Dopóki jest to możliwe, to każdy Prezes wyciągnie sporo wniosków z 
takiego GEMBA WALK. 

A czy taka GEMBA możliwa jest w Polskich firmach? 
Pozostawię Was z tym pytaniem i jestem ciekaw możliwej dyskusji. Moim 
zdaniem w naszych realiach nie jest to możliwe. Szczególnie w firmach 
produkcyjnych, gdzie niestety “folwarczny” styl zarządzania ciągle jest 
powszechny. Wiadomo kto jest kim i jaka jest kolejność dziobania. 

Myślę jednak, ze każdy zarządzający firmą produkcyjną zyskał by bardzo 
dużo próbując na własne oczy sprawdzić jak wygląda praca przy realizacji 
produktu lub usługi. 

Podsumowanie 
Niezależnie od zajmowanych stanowisk praktykujcie GEMBA WALK. Jeżeli 
widzę, że jakiś proces nie działa to staram się znaleźć czas i wykonać go 
sam. Obecnie są to głównie procesy zarządzania jakością, nad którymi 
pracuje mój zespół. Nie mniej jednak dawniej udawało mi się popracować 
na linii malarskiej, na której byłem inżynierem jakości, czy wykonywać 
kontrolę wejściową jako osoba zarządzająca całym obszarem. Uwierzcie 
mi, że wówczas znalazłem najwięcej możliwych usprawnień procesów. 

 

 

 

 



 

Raport Jakości A4 – 
Roczny przegląd jakości w 
Excelu 
Jak na jednym arkuszu Excel pokazać przegląd roczny 
wyników jakości w całej organizacji? Ja wiem jak i zaraz Wam 
to wszystko pokażę. Dodatkowo dostaniecie ode mnie gotowy 
arkusz Excel, częściowo zautomatyzowany. Stosując go, w 
prosty sposób pokażecie obraz jakości w całej firmie. 
Zapomnijcie o przeskakujących slide’ach, o dziesiątkach stron 
prezentacji. Jedna strona A4, aby wszystko połączyć. Poznaj 
Raport Jakości A4 

 



Raport Jakości A4 
Często firmy pokazują dziesiątki wskaźników jakości, które nie tyle co się 
uzupełniają, co nawet często powtarzają. Po przeglądzie 16 slide’u, 
zaczyna boleć głowa i osoby zgromadzone w sali chcą ją jak najszybciej 
opuścić. 

Sam pisałem kiedyś, że jest 26 wskaźników jakościowych, ale broń boże 
nie kazałem ich wszystkich używać. 
Postanowiłem więc stworzyć uproszczony raport roczny jakości. Raport, 
który przedstawi faktyczny stan jakości i pozwoli wyciągnąć wnioski oraz 
zdefiniować działania. 

Nazwałem go Raport Jakości A4. Dlaczego? Ponieważ wszystko co 
niezbędne mieści się na kartce A4. 

Jak to jest z jakością w 
produkcji? 
Pracuje już 10 lat w zarządzaniu jakością i wiem jedno. Dla każdego 
Prezesa firmy zła jakość produktu to koszt. Koszt, który bezpośrednio 
przenosi się na wyniki finansowe firmy. 

Produkt niezgodny podlega złomowaniu lub naprawę. Za naprawę trzeba 
zapłacić (zasobami lub gotówką), za złomowaną część nikt nam nie zapłaci 
(tracimy więc wartość). 

Duża liczba produktów niezgodnych powoduje obniżenie zdolności 
produkcyjnych. Chcecie przykład? Proszę bardzo. 

Linia produkcyjna, 30 pracowników, oczekiwany rezultat 100 sztuk na 
zmianę. Przy idealnym poziomie jakości… 



Co się dzieje gdy okazuje się, że 10 produktów jest niezgodnych? Tracimy 
10% uzysku. 

I nie chodzi tylko i wyłącznie o produktu. Uświadomcie sobie również, że 3 
pracowników z 30 na linii, produkowało przez cały dzień produkty 
niezgodne. (10% z 30 pracowników). 

Być może uda się z tych 10 sztuk uratować jeszcze kilka, poprzez naprawę. 
Nie mniej jednak wygeneruje to dodatkowe koszty, zmarnuje kolejne 
zasoby i nie wróci zmarnowvch godzin pracy tych 3 pracowników z linii. 

Do czego zmierzam? Do 3 najważniejszych wskaźników jakości: FPY (first 
pass yield – % zgodnych sztuk z procesu), Scrap rate (części 
zezłomowane), rework rate (części do naprawy). 

Raport Jakości A4 – 3 
najmocniejsze wskaźniki 
Jak pisałem już wcześniej, mój raport jakości A4 oparłem na 3 
najmocniejszych wskaźnikach. Wskaźniki te, dają wystarczający obraz na 
temat jakości w procesie produkcyjnym. 

• First Pass Yield (% sztuk zgodnych z procesu) – ilość sztuk, które 
została przeprocesowana według ustalonej sekwencji procesu, bez 
żadnych anomalii 

• Scrap rate (% części zezłomowanych) – procent części niezgodnych, 
których nie udało się uratować 

• Rework rate (% naprawionych części) – procent części niezgodnych, 
ale możliwych do naprawy 

Co ciekawe możemy powiązać zależności pomiędzy tymi wskaźnikami. 
Jeżeli First Pass Yield wynosi 90%, oznacza to, że 10% stanowią 
niezgodności. Niezgodności dzielą się na te, które możemy naprawić i na 
te, które pozostaje nam zezłomować 



100% – FPY = Scrap rate + rework rate 

Gdy widzę taki wzór, od razu mój mózg zaczyna pracować nad arkuszem 
Excel, który mógłby w łatwy sposób monitorować te wskaźniki. Nie inaczej 
było i tym razem :). 

Raport Jakości A4 – arkusz 
Excel 
Stworzyłem dla Was automatyczny plik, który generuje raport jakości z 
najważniejszymi wskaźnikami i wykresami. Wystarczy, że w każdym 
tygodniu wypełnicie dane. 

Średnie dla tygodni i procesów liczą się automatycznie. Podobnie jest z 
wykresami. Wystarczy, że wybierzecie proces lub średnią dla wszystkich 
procesów. Zachęcam do pobrania pliku i przetestowania. Plik zawiera 
również przykład. Znajdziecie go na stronie: Darmowe Narzędzia szukaj 
Raport Jakości A4. 

 

Podsumowanie 
Korzystajcie i dzielcie się informacją o tym wpisie i arkuszu Excel. 
Zarządzanie jakością może być proste, gdy wiesz co musisz mierzyć. Jeżeli 
dołożysz do tego odpowiednie akcje, gdy wskaźniki są nie najlepsze, 
osiągniesz w końcu dobrą jakość :). 


