
 

 

 

 DZIEŃ Z ŻYCIA INŻYNIERA 

7:00 

 

• 7:00 Spotkanie przy maszynie 

• 7:15 Wprowadzam zadania z maszyny do systemu DUR 

• 7:20 Sprawdzam pocztę, odpisuję dostawcy, który ponownie opóźnia dostawę części, informuję dział planowania 
produkcji 

• 7:40 Przyjeżdża serwisant, który miął być na dziewiątą. Wprowadzenie, szkolenie BHP, przepustka, pozwolenie na 
prace, odprowadzam go do urządzenia, które ma sprawdzić.  

8:00 

 

• 8:25 spóźniony docieram na planowany przegląd linii A, który rozpoczął się o 8, potwierdzam z mechanikami i 
automatykami plan działania, ustalam prace dodatkowe, sprawdzam bezpieczeństwo 

9:00 

 

• 9:05 dostaję wezwanie na awarię na linii C, konsultuję z mechanikiem usterkę,  

• 9:27 idę na spotkanie produkcyjne, tłumaczę się z opóźnienia w planowanej naprawie ze względu na opóźnienie w 
dostawie 

10:00 

 

• 10:02 dzwonię do działu zakupów z ponagleniem o dostawę części 

• 10:05 przerwa na kawę 

• 10:12 rozpisuję zadania zebrane podczas spotkania produkcyjnego 

• 10:20 idę sprawdzić, jak radzi sobie serwisant, czy są postępy w diagnozie 

• 10:35 wracam do komputera, żeby zaplanować prace na przegląd linii C, planuje pracę mechaników, sprawdzam 
dostępność części zamiennych na magazynie 

11:00 

 

• 11:10 odbieram telefon od serwisanta, że skończył, idę na miejsce, sprawdzam co zostało zrobione, podpisuję 
protokół, odprowadzam go do wyjścia 

• 11:45 wracam do planowania przeglądu, sprawdzam dostępność części, planuję prace smarownika 

• 11:56 odbieram pilny telefon od kierownika z poleceniem pilnego przygotowania raportu na temat miniprzestojów i 
awarii linii A, który przygotowuję natychmiast 

12:00 • 12:45 po przesłaniu raportu wracam do planowania przeglądu – planuję pracę automatyków 

13:00 

 

• 13:20 przerwa na obiad 

• 13: 40 przesyłam do działu zakupów listę części brakujących na przegląd linii A 

• 13:55 idę na linię C sprawdzić postępy w pracach przeglądowych 

14:00 

 

• 14:10 idę na linię A sprawdzić zgłoszenie od operatora, że urządzenie X nie zawsze pracuje poprawne i czasami 
siłownik wysuwa się zbyt mało 

• 14:30 wracając do biura wchodzę do działu planowania produkcji potwierdzić szczegóły dotyczące przeglądu linii A 

• 14:50 odpisuję na wiadomość z działu zakupów 

15:00 Koniec pracy  

15:00 15:10 dzwonię do serwisu Y aby potwierdzić ich obecność na przeglądzie linii A 



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań 
Przemysłu 4.0, który korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


