
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10  
pomysłów jak  

produkować 

 wydajniej i 
o

d
z

y
s

k
a

ć
 k

o
n

tr
o

lę
  

w 2
01

8 
ro

k
u

 

Prezentuje 

Marek Mrowiec 
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Sprawdź, czy trzeba coś zmienić  

w 2018 roku. 
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Odpowiedz na poniższe 12 pytań – zakreślając odpowiedzi na TAK: 

 Przychód rośnie, ale zyskowność spada, a Ty masz wrażenie, że mimo 

nadgodzin praca nie posuwa się tak szybko, jak powinna. 

 Zdarzyło się wykonać duże (w teorii zyskowne) zamówienie – ale po całym 

zamieszaniu i opłatach, stan konta się nie zwiększył. 

 Pracownicy tracą czas na karty pracy/zleceń, ale z zbieranych wydajności, 

rzadko wyciąga się znaczące decyzje. 

 Zdarzyły się straty / reklamacje/ błędy produkcji, których dałoby się uniknąć 

dzięki lepszej komunikacja i porządkowi. 

 Pojawiły się błędy ponownie dotyczące tego samego produktu / czynności – 

mimo, że raz udało się rozwiązać już problem. 

 Wiedza odnośnie produktów coraz bardziej skupia się w głowach kluczowych 

pracowników, a wprowadzanie nowych jest mozolne i długotrwałe  

 Czujesz się rozdarty pomiędzy rozwojem firmy, panowaniem nad 

zamówieniami Klientów, a bieżącym kierowaniem produkcją 

 Produkcja bez Twojej fizycznej obecności / nadzoru nie może płynnie działać, 

stąd spędzasz tam zbyt dużo czasu – zaniedbując inne sprawy. 

 Nie masz narzędzi pozwalających Ci szybko delegować prace – stąd pracownicy 

bywają zagubieni i nie pracują dość wydajnie 

 Zdarza się Ci odczuwać wypalający stres odnośnie produkcji, braku kontroli i 

czytelności informacji na czym stoisz 

 Nie jesteś w stanie w ciągu kilku sekund precyzyjnie odpowiedzieć jaki jest 

aktualny postęp realizacji planu, zamówień i prac produkcji.  

 Czujesz potrzebę uporządkowania pracy / wprowadzenia jakiegoś programu, 

ale przeraża Cię czas / koszty / pozbawienie się elastyczności pracy. 

TWÓJ WYNIK - WPISZ ILOŚĆ ODPOWIEDZI NA TAK  

(3 lub więcej – ten poradnik jest dla Ciebie) 
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Na jakie zmiany przygotować się 

w nadchodzącym roku? 
  

Co czeka  

Twoją produkcję  

w 2018 roku?   
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Globalne zmiany jakie mogą wpłynąć na Twoją firmę produkcyjną: 

• Napompowane kursy giełdowe albo pociągną ceny materiałów, energii i 

płac za sobą w górę, albo pojawi załamanie rynkowe; 

• Światowe koncerny zaczną stosować w planowaniu pracy i zamówień do 

dostawców algorytmy sztucznej inteligenci;  

• O operatorów na produkcji może być jeszcze trudniej niż w roku 2017, 

a koszty pracy poszybują dalej w górę; 

• Nowe ISO 9001/16949/13485 może odbić się na wymaganiach jakości oraz 

dokumentacji małych dostawców. 

• Możliwe, że Twój kolejny program księgowy będzie już w chmurze, 

a smartfona użyjesz więcej w pracy niż komputera :) 

Wszystko to sprawia, że szczególnie warto przygotować się na 3 zmiany: 

1. Zwiększony koszt robocizny, odejścia operatorów oraz o wiele trudniejszy 

dostęp do wykfalifikowanych pracowników  

2. Zwiększone rozdrobnienie zamówień, konkurencja ze strony dużych firm 

oraz jeszcze większe wymagania elastyczności; 

3. Możliwe zwiększenie kosztów stałych prowadzenia firmy oraz do tego 

konieczność lepszego dokumentowania pracy. 

„Coroczne pewniaki” drożejących materiałów, wyższych pensji oraz klientów 

chcących szybciej i taniej spełnią WYJĄTKOWO MOCNO. Trzeba będzie 

wykorzystać w 110% zasoby firmy.  

Zobacz 10 porad, które pozwolą nie tylko przygotować się do zmian, ale też 

wykorzystać je by przeskoczyć konkurencję w 2018 roku. 
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ZAPANUJ NAD 

FIRMOWYM KNOW-

HOW 
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1. Zbieraj TYLKO WŁAŚCIWE informacje o swoich produktach 

i udostępnij je na hali produkcyjnej. 
 

Pomyśl, ile tysięcy na materiał, płace i zmarnotrawiony czas maszyn mógłbyś 

zaoszczędzić za ostatni rok, gdyby nawet nie nowe błędy – ale wielokrotnie 

powtarzanie tego samego błędu przy produkcji nie miało miejsca.  

Niezbierana właściwe wiedza o produktach to bezcenny zasób, przez którego nie 

pilnowanie małe firmy tracą łącznie setki milionów złotych. I to nie ważne czy 

produkujesz coś jednorazowego, czy powtarzasz co chwila ten sam produkt.  

Każdy brak przekazania informacji o produkcie, każdy nieaktualny rysunek czy 

parametr to albo duże marnotrawstwo czasu na tłumaczenia albo potencjalna 

reklamacja wynikająca z ‘złego wykonania. 

To co głównie powinieneś zbierać, jeśli chodzi o produkt i technologię jego 

wykonania to wszystkie triki, sztuczki i niuanse, czyli wszystko co jest „wiedzą 

tajemną” - jaka jest w głowach ludzi i stanowi twoje prawdziwe know-how. 

Ale uważaj - wpisuj tylko to co jest specyficzne dla produktu, a nie tony 

uniwersalnych instrukcji!  Dzięki temu masz gwarancję, że pracownik zobaczy co 

ważne, a nie przeoczy kluczowych różnić schowanych w masie tekstu.  

Co jeszcze można zbierać?  

Parametry jak ustawić maszynę, specyficzne wymagania Klienta, niuanse 

jakościowe i zdjęcia, oczekiwane wydajności, czy inne uwagi -ważne, by czas 

poświęcony na to się zwrócił. 
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Jak zrobić? TAK BY PRACOWNIK MIAŁ DO TEGO DOSTĘP WYGODNY DOSTĘP!  

Oldschool: Segregator/Folder sieciowy + karty produktu (udostępnione 

produkcji) 

Klasyczny segregator z koszulkami / folder w sieci, 

gdzie gromadzisz dokumentację, zdjęcia, itd. Ważne 

by dodać do każdego produktu prostą kartę 

technologiczną, na której w usystematyzowany 

sposób zbierasz dane.  

Nowocześniej: Baza w arkuszu kalkulacyjnym + druk kart technologicznych  

Wygodniejszym rozwiązaniem jest trzymanie parametrów o produktach w 

ramach elektronicznej bazy np. w Excelu lub arkuszu google, gdzie każdy wiersz to 

kolejny produkt, a kolumny są poszczególnymi parametrami.  

Nowocześnie: Prosty system produkcyjny wyświetlający dane na produkcji  

Masz bazę produktów, gdzie na bieżąco możesz dodać zdjęcia, dokumentację 

techniczną i zdefiniować własne 

parametry produktów. Masz możliwość 

stworzenia technologii – podania maszyn, 

wydajności, a wiedza podażą za 

zamówieniem prosto do pracownika hali.  

Ps. 

Nawet idealnie opisy nic nie dają 

trzymane w biurze – stąd mają być łatwo 

dostępne z hali, a idealnie pojawiać się 

razem z zleceniem. 

1 - przykład karty technologicznej z MS Excel 

2 - przykład karty produktu w programie Prodio, 
zdjęcie i parametry widzi też produkcja. 



 
  9 

 

2. Zrób telefonem zdjęcia produktów i dołącz dokumentację  

 

Zamiast większości opisów twojej technologii produktów możesz o wiele łatwiej 

zastosować zdjęcia – to prostsze niż myślisz! Nie potrzebujesz lustrzanki czy 

przygotowania - wystarczy Twój smartfon i zrobienie zdjęć podczas produkcji. 

Dlaczego zdjęcia?  

1. O wiele szybciej i łatwiej przekazać informacje: wyobraź sobie oszczędność, 

gdy zamiast opisać słowami opisujesz zdjęciami np. opis montażu formy w 

maszynie, wady jakościowe, czy sposób malowania. 

2. Mniejsze ryzyko błędu: produkcja ma wykonać wyjątkowo produkt w innym 

zmienionym kolorze, kiedy jest mniejsze ryzyko błędy: jeśli pracownik klikając 

rozpoczęcie pracy zobaczy zdjęcie, czy samym parametrem w opisie. 

3. Lepsza kontrola jakości: tu zarówno mogą to być pokazane zdjęcia OK i NOK 

czy szczegóły dobrego produkt, lub pokazane miejsca na jakie szczególnie 

należy zwrócić uwagę podczas kontroli jakości zbliżeniami i strzałką.  

Przykłady z życia: 

• w elastomerach często klienci dołączają zdjęcia wyłożenia formy mieszanką 

(bo ma to kluczowe znaczenie) oraz dają przykłady przepaleń; 

• w poligrafii / reklamie to już w ogóle szerokie spektrum od zdjęcia poglądu 

nadruku na ulotce po sposób złożenia stand-u reklamowego; 

• w cukiernictwie – szczegółowy wygląd tortów okolicznościowych / zdobień 

• w branży metalowej pokazanie skaz, które mogą się na produkcie pojawiać, 

jak np. dana krawędź powinna być wygładzona i bez zadziorów,  

Jak widzisz, dzięki takiemu podejściu nawet operator świeżak, może pracować 

samodzielnie, a Ty będziesz bardziej pewny, że wykona to właściwie. 



 
  10 

 

Dlaczego dołączać dokumentację i inne pliki?  

1. Minimalizujesz ryzyko pomyłki i użycia nieaktualnych danych: mogąc ją 

łatwy sposób dołączać do produktu masz gwarancje, że pracownik 

skorzysta z aktualnego rysunku technicznego, a nie starej wersji. 

2. Optymalizujesz komunikację – jeśli technolog / grafik przygotował plik na 

maszynę pracownik może pobrać go z poziomu hali (czy nawet maszyny) 

3. Skracasz czas potrzebny na uruchomienie pracy i budujesz bazę. 

Ważne, że oprócz zdjęć czy PDF-ów dołączać do produktu również inne pliki, jak 

np. program do sterowania obrabiarką numeryczną czy pliki do wydruku. 

 

 

Ps. 

Jeśli będziesz mieć program produkcyjny dostępny przez Internet to wrzucisz 

zdjęcia nawet bez przychodzenia do komputera, tylko od razu z smartfona. 

  

3 - przykład produktu z dodanym rysunkiem technicznym, zdjęciami (ogólnym i szczegółem wykonania). 
Zdjęcia i rysunek techniczny wyświetlą się pracownikowi jaki na hali rozpocznie wykonanie elementu. 
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Wykorzystaj technologię,  

by odzyskać kontrolę 

i mieć więcej czasu dla 

siebie. 
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3. Planuj i steruj produkcją przez Internet (za grosze!) 

 

Koniec zarywania wieczorów, by zamiast spędzania ich z rodziną czy ulubionym 

hobby pilnować produkcji na 2-giej zmianie. Koniec odmawiania sobie wakacji, bo 

produkcja nie poradzi sobie sama, koniec rozdarcia!  

Jest rok 2018 i wyświetlenie planu pracy na hali produkcyjnej jest banalnie 

proste, banalnie szybkie i możesz to zrobić praktycznie za darmo. Wystarczy 

wypróbować do tego jedno z tych 3 narzędzi. 

Trello.com - prosta i darmowa tablica kanban 

udostępniona produkcji.  Program całkowicie 

darmowy, jednak minusami są brak w 

uprawnianiach pracy, brak analizy 

wykonanych sztuk (tylko progres). 

 

Arkusz Google Docs (w dowolnej formie) plus 

do tego uzupełnienie o ankiety google 

(omówione w innym miejscu). Duże 

możliwości konfiguracji, darmowe, z czego 

potrzeba trochę czasu by skonfigurować 

 

Prodio.pl – najbardziej przyjazne narzędzie 

dla małych firm na rynku. Plan produkcji, 

rejestracja pracy, informacje o produktach -    

jedyną wadą jest brak darmowej wersji (cena 

ciut powyżej 6 zł za dzień za firmę)   

  



 
  13 

 

Dlaczego to tak ważne by mieć dostęp on-line:  

 Z doświadczenia styk zarządzający-hala to element generujący najgorsze błędy 

i straty w firmie produkcyjnej. Niedosłyszenie przez telefon wytycznych, 

nieaktualny rysunek, złe przekazanie między zmianami, pomyłki przez zamieszanie 

i zmiany planu- tak powstaje większość reklamacji. 

Brak planu prac on-line i śledzenia postępu to:  

• Dużo wyższe ryzyko zastosowanie złych parametrów 

/ niewłaściwych produktów 

• Zła kolejność prac, niepotrzebne przezbrojenia; 

• Przestoje, kiedy pracownicy nie wiedzą co mają robić; 

• Długie godziny, gdzie zamiast rozwijać firmę sterujesz 

na hali; 

• Błędna wymiana informacji pomiędzy zmianami 

 

 

Jeśli nie masz komputera na hali to tracisz przez ten fakt ogromne pieniądze.  

Argumenty NIE STAĆ CIĘ / NIE MASZ CZASU / 

LUDZIE NIE DADZĄ RADY przez postęp 

technologii straciły. Wszystko czego 

potrzebujesz by mieć plan on-line: 

• jeden z 3 programów z początku porady 

• używany laptop lub tani tablet 

• dostęp do Internetu (Wi-Fi z biura/3G)   

Widok ostatnich operacj w Prodio 
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4. Opanuj zamówienia Klientów i nadaj im statusy 

Prosty test: jeśli przyjdę do Ciebie i zapytam, ile masz aktualnie otwartych 

zamówień, na jakim są etapie i kiedy mija termin najbliższego, a Ty nie będziesz w 

stanie udzielić odpowiedzi w kilkanaście sekund – oblałeś.  

Wszystko co w tym temacie potrzebujesz to – PROSTA LISTA ZAMÓWIEŃ Z 

AKTUALNYMI INFORMACJAMI, do której stworzenia możesz użyć: 

• Twój program księgowy, najprawdopodobniej posiada funkcjonalność 

obsługi zamówień Klienta (później przekształcasz je w faktury) 

• Microsoft Excel / Arkusze Google: tworząc tabele z zamówieniami klientów 

i wykorzystując automatyczne statusy oraz funkcje odliczania dni (sprawdź 

funkcję „=komórka z terminem oczekiwanym - dziś ()”   

• Prosty program produkcyjny – jak np. Prodio, gdzie dni do końca realizacji 

naliczają się same od potwierdzonego terminu realizacji, a statusy jak np. 

zaplanowane, w produkcji, gotowe itd. nadają się samodzielnie. 
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Dodatkowe pola jakie warto mieć na liście zamówień oprócz tych powszechnie 

stosowanych, by jej istnienie miało sens i dawało poczucie kontroli: 

• Aktualny status na jakim jest zamówienie (np. w produkcji, gotowe) 

• Odliczanie, ile pozostało dni do realizacji (najlepiej z kolorowaniem) 

• Precyzyjne wskazanie produktu w powiązaniu z jego parametrami 

• Terminy – na kiedy Klient oczekiwał i czy / na kiedy mu potwierdziliśmy 

• Aktualnie wykonana ilość z produkcji (najlepiej z % realizacji całości) 

• Uwagi – pole na dodatkowe informacje i życzenia Klienta 

Najważniejsze by jak największa część elementów była zautomatyzowana – np. 

jeśli coś się produkuje, by automatycznie wyświetlało się jako „w produkcji”. 

Stosując wszystkie programy z 3 porady da się osiągnąć taki efekt. 

 

WPROWADŹ CZYTELNĄ PROCEDURĘ WPISANIA NOWEGO ZAMÓWIENIA. 

Oprócz przekazania danych na temat zamówienia do produkcji to drugi 

najbardziej błędotwórczy etap w małych firmach, stąd warto upewnić się, że 

mamy ustaloną w firmie jasną ścieżkę działania przyjmując zamówienie:  

•  Coś co w ISO 9001 kryje się pod nazwą „Przegląd wymagań klienta”, a w 

praktyce chodzi, by ma sprawdzić czy wszystko zostało dograne z Klientem 

np. termin płatności, rodzaj materiału, rysunek, czy formę dostawy. 

• Czy jesteśmy w stanie wyrobić się w terminie jaki Klient sobie wymyślił.  

Z takiego przeglądu powinien pozostać ślad, kto wziął odpowiedzialność i 

powiedział „YES WE CAN”. Zamówienie z statusu nowe przejść na potwierdzone. 

TIP: W niektórych firmach świetnie sprawdza CHECKLISTA z wszystkim „co 

potrzebujesz sprawdzić” czy określono przed przyjęciem zamówienia. 
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5. Śledź historię i zwiększaj wydajność pracy przez smartfona 
 

Wydajności na papierze – to nie może się udać! 

Chcesz podnieść wydajność pracy i przykręcić 

pracownikom śrubkę, dajesz więc na halę karty 

pracy by wpisywali czasy mija miesiąc i… nic. 

Mając na głowie 1000 utopią jest założenie, że po 

godzinach będziesz analizował kartkę po kartce 

próbując wszystko przeliczać. 

Delegowanie do biura przyklepywania kart do 

arkusza kalkulacyjnego też nie jest zbyt 

szczęśliwe. Jesteś już przepracowany, a przed 

Tobą weekend z gigantyczna tabela w Excelu.  

Jest jeszcze jeden aspekt: przy 10 czy więcej pracownikach nie jesteś w stanie 

pamiętać co wydarzyło się w szczegółach tydzień wstecz?  W takim razie jak 

dojdziesz, dlaczego było przekroczenie norm w Twoich analizach? 

Rejestracji pracy w systemie elektronicznym to w 2018 absolutny mus, bez 

którego większość porad jak usprawnić pracę się nie zepnie przez brak danych.  

Wyobraź sobie jakie niesamowicie zmienia się Twoja praca, jeśli nawet w domu 

przy kawie otwierasz program i w 2 minuty sprawdzasz co dzieje się na zakładzie 

– co, kto i jak wydajnie zrobił, o której wszedł, co się produkuje.  

Co najważniejsze wszystko o możesz zrobić w 100% za darmo – a z mojego 

doświadczenia sam start rejestracji pracy przez komputer dźwiga wydajność.  
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Darmowa metoda na kontrolę produkcji przez Internet (Google Docs) 

Wszystko co potrzebujesz to komputer oraz darmowe konto w dokumentach 

Google. Tworzysz formularz rejestracji pracy, który udostępniasz pracownikom a 

dane zapisują się do arkusza kalkulacyjnego on-line, gdzie robisz swoje analizy. 

 

Kompleksowa metoda od 6 złotych dziennie (Prodio.pl)  

W Prodio pracownicy produkcji mają udostępniony plan pracy, przez który 

rejestrują wejścia i wyjścia, rozpoczęcia oraz zakończenia operacji, podają ilości 

wykonane, braki oraz dodatkowe uwagi. 

 

Po lewej przykładowy formularz google jaki udostpniony jest pracownikom hali, po prawej odpowiedzi 
jakie rejestruja się automatycznie w Twoim arkuszu on-line i możesz je dalej obrabiać 

Po lewej ekran rejestracji pracy przez pracownika w Prodio a po prawej przykładowa historia pracy dostępna 
on-line w Prodio (w tym czasy wejścia oraz wyjścia z pracy). 
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6. Rejestruj elektronicznie wejścia i wyjścia do pracy, a później 

zobacz, ile % czasu jest marnowane.  

Czy płacisz za spanie na zmianie?  

Nie minęło 4 tygodnie po tym, jak dodaliśmy do programu rejestracje wejścia i 

wyjścia na hale (by liczyły się obecności i porównywały z czasem na zleceniach), a 

zaczęły się telefony klientów.  Funkcja źle liczy – najmniej pokazała 55%! 

Sprawdziliśmy – było dobrze, sprawdzili też klienci. Szwendanie się po halach i 

udawanie zajętego, szukanie narzędzi godzinami i drzemka za maszyną na nocnej 

zmianie– takie były konsekwencje śledztwa jakie przeprowadził 

Choć historia człowieka śpiącego w jest ekstremalnym przykładem, ale bardzo 

często okazuje się, że najbardziej zajęci i narzekający na hali pracują najmniej – 

większość czasu zajmując się „ważnymi czynnościami”.  

Ile kosztuje Cię 15 minut?  

Pewnie mało, mnożąc przez 18 zł / h to jakieś 4,5 złotego, ale razy 10 osób i 21 dni 

roboczych w miesiącu to już prawie 1000 złotych. A to taki mały przedsmak, tego 

co można wycisnąć, jeśli masz rejestrowane wejścia i wyjścia z pracy. 

Jak to zrobić? Popatrz na poprzednią stronę: użyj formularza Google docs / Office 

365 albo skorzystaj z podstawowej funkcjonalności jaką ma system Prodio. 

Miesięczne podsumowane czasu w pracy i na maszynach 
dla pracownika w Prodio. 
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7. Szukaj oszczędności tam, gdzie mało kto patrzy 

 

Koniec kultu wydajności operacji – bo tam spoglądają wszystkie oczy, kiedy 

przychodzi duży przeskok. Ma to jednak ograniczenia, dlatego popatrz też na: 

1. Czas na przygotowanie / ustawiania maszyn  

Może być to czas przezbrojenia maszyny, wyczyszczenia po poprzedniej operacji 

czy ustawiania wszystkich parametrów. W dużej ilości firm pracownicy wyczulili, 

że ich praca pod kątem wydajności jest pod nadzorem – wiec tutaj sobie folgują. 

Jak kontrolować: jeśli upierasz się przy kartach pracy – niech pracownik wpisuje 

czas ustawień, w Prodio / formularzach google możesz utworzyć operację 

ustawiania / dodać tag (w marca tego roku będzie też dodatkowy przycisk na to). 

2.Ilości wytworzonych braków (w tym odpadów materiału) 

Tu ewidentnie odbija się negatywnie kult nagradzania pracowników tylko pod 

kątem samych wydajności.  Wielokrotnie zdarzało się, że wykręcanie najlepszych 

wyników = uszkodzony sprzęt i góry wartych tysiące braków.  

Jak kontrolować: niezależnie od systemu wprowadzić obowiązek rejestrowania 

wszystkich braków. Kluczem jest w tym momencie, by pracownik podawał nie 

tylko ilość, ale też powód. Mając dane 

w systemie elektronicznym porównasz 

pracowników pod kątem brakowości, 

zobaczysz ilość braków w zamówieniu i 

miejsca, gdzie głownie powstają. 

 

 

Dodatkowe pola przy rejestracji – pracownik może 
podać ilość braków + wybrać powód. 
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 3.Czas grafików / konstruktorów  

Co z tego, że produkt schodzi z produkcji w 6 godzin, skoro konstruktor 

opracowywał dokumentację przez dwa dni w tym wyjaśniał zawiłości z Klientem. 

Pytanie czy wliczyłeś ten czas w kalkulacje, skoro płacisz ze swojej kieszeni. 

Jak to nadzorować: użyj oprogramowania (np. Google Docs): niech technolog / 

grafik też rejestruje pracę. W Prodio cześć klientów tworzy maszyny o nazwach 

np. dział graficzny, gdzie deleguje prace, a biuro rejestruje swój progres (co wlicza 

się do sumy godzin na zrealizowanie zamówienia) 

4. Inne związane z produktem czynności  

W zależności od branży to wszystko co nie jest głównym elementem obróbki, ale 

za co i tak płacisz. Trzeba specjalnego czyszczenia hali, dodatkowego serwisu, 

zmiany układu powierzchni – zastanów się, a znajdziesz takie na pewno. 

 

 

 

 

Braki  

Ustawianie 

Czas biura 

Inne operacje 

Oszczędności 
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Podpatrz dobre praktyki 

z większych przedsiębiorstw
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8. Wprowadź jasne wytyczne kontroli jakości 

 

Najłatwiejszą metodą sprawdzenia, czy masz jasne wytyczne kontroli jest 

możliwość 0/1 stwierdzenia kto zawinił: pracownik czy zasady kontroli, za każdym 

razem, jeśli coś „spierd*&ne” a nie zostało wychwycone. 

Tymczasem normą w większość małych firm jest brak czytelnych reguł kontroli 

jakości, a jak pojawia się reklamacja to tak zawsze jest winny pracownik – „bo jeśli 

właściciel by był na jego miejscu, to by pewnie sprawdził lepiej”. 

Możesz się bulwersować, ale warto powiedzieć, że rolą pracownika na dzisiejszym 

rynku pracy nie jest domyślanie się, jak ma robić wszystko najlepiej dla firmy, znać 

się na wszystkim i idealnie łączyć wydajność z szczegółami… 

Dlaczego warto stworzyć i rozbudować jasne wytyczne kontroli: 

1. OPTYMALIZACJA KOSZTÓW -  to Ty, a nie 

przypadek decydujesz jaki % czasu na 

kontrolę jest optymalny i... ...oczywiście 

masz mniej reklamacji.  

2. AUTOMATYZACJA DZIAŁANIA –z każdą 

wpadką (a te będą zawsze) masz co 

poprawić, by uniknąć ponowienia; 

3. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU– szybciej wrażasz 

nowych pracowników; 

4. LEPSZE RELACJE Z ZAŁOGĄ – wszyscy 

wiedzą na czym stoją i kiedy pracują 

dobrze (jest to też dowód w sądzie pracy, 

jeśli chcesz ukarać pracownika)  
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Wyobraź sobie, jak by działał i czy by w ogóle powstał laptop, którego używasz, 

czy samochód, którym jeździsz, jeśli tysiące osób, które zaangażowane były 

w produkcje części domyślały się, czy zrobiły dobrze czy nie 😉. 

Jak stworzyć dobre wytyczne kontroli jakości:  

Z 10 lat w konsultingu i podpatrując zakłady z branż automotive nie lepszej opcji 

niż stworzenie i zawieszenie na stanowiskach pracy wytycznych kontroli jakości w 

firmie tabeli. Kolumny jakie mogą się tam pojawić to: 

• Kto: czyli wykonujący kontrolę, bo np. operacja może być kontrolowana 

podwójnie: przez operatora i wyrywkowo przez brygadzistę 

• Co: czyli sprawdzany parametr np. kolor, waga, brak ostrych krawędzi itd. 

• Jak Czym: ten kolor to jak ma sprawdzić –przyłożeniem do wzornika, na oko, 

w laboratorium, a może patrzeć pod światło? 

• Co ile?  Każdą sztukę, 1 na 100, a może pierwsze 5 a potem co 10?  

• Jak powinno być? Odchyłka o 1 odcień, żadnych smug, zgodne w 98%?  

• Uwagi?  Tutaj wpisujesz różne tipy z własnego doświadczenia np. że kolor 

należy sprawdzać dopiero po 2 minutach od wyjścia z maszyny 

Moim zdaniem w 100% konieczne i mające największy wpływ na skuteczność 

samej kontroli jest zastosowaniem zdjęć z przykładami OK / NOK dla wizualizacji 

potencjalnych wad produktu.   
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9. Poczuj, że porządek na siebie zarabia  

1. Strefy i oznakowanie na hali oraz magazynie 

Założenie jest w tym momencie bardzo proste: wyznaczamy sobie pola odkładcze 

przy maszynach i generalnie w całym zakładzie by: 

• Optymalne wykorzystać przestrzeń i przemieszczanie się materiału; 

• Szybko odróżniać 4 rodzaje produktów: w trakcie produkcji, do kontroli 

(jeśli masz końcową), Sprawdzone OK, Niezgodne NOK 

• Zapobiegać mieszaniu się produktów między sobą (szczególnie OK i NOK) 

 

Myślisz o strefach to głowie masz linie malowane na podłodze, tymczasem 

wybór większy: oznaczenia na ścianach, kolorowe pojemnik, zawieszki na 

paletach -  ma być wygodnie i praktycznie dla Ciebie. Poniżej parę TIPÓW: 

• linie na podłodze zamiast malować od razu lepiej przetestować za pomocą 

specjalnych taśm podłogowych, gdzie łatwo zmieniać układ; 

• odnośnie kolorów: produkcja w toku; wyroby sprawdzone; niezgodne 

• przy maszynach najlepiej podwójnie strefy (do obróbki i po obróbce),  

• bardzo mocno i wyraźnie odgrodzone wyroby sprawdzone od innych  

• warto halę oraz maszyny objąć też jakąś prostą i czytelną numeracją 
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Podobne politykę stref / inne oznakowania możesz zastosować również na 

magazynie (zarówno przy wysyłkach, jak i odbiorze materiału). Przykładowe strefy 

do zastosowania na magazynie (w zależności od branży): 

• magazynowa: przechowywane produkty gotowe / surowce sprawdzone 

przez magazyniera i na ogół przyjęte na stan w jakimś programie 

• rozładunkowa –zrzucone z auta i czekające na sprawdzenie i ulokowanie  

• niezgodne – dostawy zareklamowane do zwrotu / wyjaśnienia  

• do wysyłki – przygotowane przez magazyniera towary czekające na wysyłkę 

• pakowanie / przygotowanie: strefa kompletacji.  

 

2. Znakuj wyroby / partie jednym spójnym numerem, 

Jeśli podszedłbym do sterty jakiś produktów w trakcie produkcji u Ciebie na hali, 

to czy jestem w stanie bez domyślania się szybko zweryfikować co to jest za 

produkt, pod jakie zamówienie oraz na jakim jest etapie? 

W praktyce wystarcza kartka z wpisanym mazakiem numerem zlecenia i ew. 

ilością sztuk. Wtedy podchodząc do komputera / tablicy z planem od razu widzisz 

co to, kto to robił, ile mamy gotowe. 

Co do numeru jakim znakować lepiej wprowadzić własny niż 

używać zewnętrznego numeru zamówienia Klienta. Najlepiej 

w tym przypadku sprawdza się stosowanie numeracji jak w 

Prodio, czyli numer kolejny zamówienia / rok. 

Numer zlecenia najlepiej, jeśli trafi również na opakowanie / 

wyrób końcowy. Dzięki takiemu podejście w przypadku 

ewentualnych reklamacji, będzie mógł w systemie od razu 

odtworzyć historię pracy z 100% skutecznością. 
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10. Po prostu ZACZNIJ, a przekonasz się, że nie jest tak źle.  

 

Czy czytając poprzednie porady pomyślałeś „KIEDY TO JA MAM DO CHOLERY 

ZROBIĆ?! ILE TO ROBOTY! PRZECIEŻ TRZEBA PRODUKOWAĆ, A NIE BAWIĆ SIĘ 

W ZARZĄDZANIE”.   Uważaj, bo to To typowe 3 błędy odnośnie rozwoju produkcji: 

• Nie bierzesz się za optymalizację w ogóle –przeraża Cię ilość pracy, więc 

odkładasz start na okres, kiedy będzie mniej zleceń..tylko, że albo nigdy tak 

nie będzie i chaos narośnie albo będziesz wtedy szukać nowych zamówień. 

• Robisz w firmie jednorazową rewolucję (na ogół, gdy jest audit Klienta / 

ISO 9001 / była wielka wtopa). Tworzycie nowe dokumenty i narzędzia na 

szybko, co potem trafia do segregatora, bo nikt w nie nie wierzy. 

• Za dużo analizujesz: super widać to na przykładzie oprogramowania, 

sprawdzasz masę różnych bez dłuższych testów szukając dziury w całym, aż 

stwierdzasz, że chcesz napisane tylko dla Ciebie – które jest zbyt drogie... 

JAK TO ZROBIĆ BY W 2018 ROKU SIĘ UDAŁO?  

Super know-how odnośnie produktów zbuduj na bieżąco! 

To co naprawdę potrzebujesz to AKTUALNE DANE i masz na to cały 2018 rok.  

Dlatego, tak ważne jest, żeby by robić to na bieżąco.  Z każdym produktem / 

typem produktu:  

• Załóż kartę / pozycję w Twoim programie – ale wpisz tylko tyle danych, ile 

wg Ciebie potrzebuje widzieć pracownik. 

• W trakcie produkcji po prostu wyjdź na halę, zrób zdjęcie i wpisz faktyczne 

parametry – najlepiej zrób to z poziomy telefonu. 

• Przyjrzyj się / porozmawiaj z pracownikami – niech podpowiedzą Ci jakiś 

szczegół, jaki warto zapisać by następnym razem sobie ułatwić życie. 
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• Po zakończeniu produkcji zweryfikuj wydajności pracy w oparciu o te 

faktycznie uzyskane z produkcji i dopiero takie wpisz w system. 

...po 3 miesiącach będziesz mieć tyle danych, że zaczną spłacać efekty 😊 

Zamiast szukać ERP-ów po 100 000 zł zacznij od czegoś prostego! 

Dyskusja czy warto wydać gigantyczne kwoty na systemu ERP to dłuższa sprawa, 

tym bardziej że za dużo firm w Polsce mimo takich wydatków bardziej cierpi niż 

korzysta po wdrożeniach – dlatego Ty bądź mądrzejszy. 

Już dziś zamiast zastanawiać się i analizować wprowadź Google Docs / Prodio w 

swojej firmie, testuj i wiesz co...  ...nawet jeśli po pół roku uznasz, że to zbyt 

proste będziesz perfekcyjnie widzieć co chcesz w systemie ERP i mieć dane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Mrowiec 
CEO Prodio.pl  

  

https://app.prodio.pl/site/register?ref=ebook
https://app.prodio.pl/site/register?ref=ebook
https://app.prodio.pl/site/register?ref=ebook
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ZACZNIJ JUŻ DZIŚ 
 

 

Planuj i kontroluj produkcję przez Internet  

od 6,54 zł dziennie ! 
 

 

KLIKNIJ I WYPRÓBUJ  
30 DNI ZA DARMO  

BEZ ZOBOWIĄZAŃ  
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Masz pełną historię pracy firmy i 

zwiększasz wydajność on-line. 

Łatwo zbierasz zawsze 

aktualne dane. 

Łatwo planujesz i kontrolujesz postęp prac z dowolnego miejsca. 
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