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DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA W PRZEMYŚLE 

KOSMETYCZNYM  JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ 

Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) w wytwarzaniu produktów kosmetycznych określa 

zasady regulujące sposób postepowania, który ma zapewnić wysoką jakość produktów 

i zadowolenie klienta. Sama koncepcja GMP jest znana i stosowana od wielu lat, chociażby 

w branży farmaceutycznej, i można tam zaobserwować ciągły rozwój wiedzy o procesach, 

a co za tym idzie  poprawę jakości wyrobów. Niewątpliwie bazowanie na danych przy 

podejmowaniu decyzji daje pozytywne wyniki, niemniej jednak, aby móc korzystać 

z danych, potrzebne jest stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjno-informatycznej 

w przedsiębiorstwie, co jest częścią wymagań GMP. W artykule, w oparciu o doświad-

czenia zebrane między innymi w branży farmaceutycznej, przedstawimy kilka wskazówek 

dotyczących spełnienia wymogów Dobrej Praktyki Produkcyjnej w zagadnieniach 

związanych ze statystyczną analizą danych, jak również zarządzaniem danymi i śledzeniem 

produktów. 

GMP - zagadnienia  

W trakcie wdrożenia GMP ważne jest, aby podejść do jego wymagań jako do rozwiązań, 

które docelowo mają przynieść zyski, i nie przyjmować GMP jako kolejnej procedury, 

którą trzeba wdrożyć, a następnie można o niej zapomnieć. Większość zasad GMP dla 

przemysłu kosmetycznego to zasady związane z organizacją pracy i przyjęciem procedur 

mających minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia problemów, których często 

można łatwo uniknąć. Przykładowo jest to wprowadzenie odpowiednich procedur czysz-

czenia urządzeń, co w dużym stopniu wyeliminuje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia 

jednego produktu pozostałościami innego. 

W artykule skupię się na tych systemach i procedurach, za które odpowiedzialny jest Dział 

Jakości lub laboratorium kontrolujące jakość. Chodzi o wypełnienie wytycznej dotyczącej 

wdrożenia systemu jakości. Mowa będzie więc przede wszystkim o danych: o ich zbie-

raniu, przetwarzaniu oraz analizowaniu. Jeżeli te zadania zostaną w odpowiedni sposób 

usystematyzowane, wtedy wymagana przez GMP kontrola jakości i jej udokumentowanie 

stanie się zadaniem prostym i naturalnym. Pochodną dobrego systemu zarządzającego 

danymi o jakości jest możliwość wydobywania z danych wiedzy, która wcześniej nie była 
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dostępna, a teraz jest łatwa do uzyskania. W oparciu o tę wiedzę można usprawniać proce-

sy produkcyjne i poprawiać konkurencyjność – a to jest jeden z głównych celów. 

Zagadnienia związane z analizą danych w kontekście wymagań GMP to: 

 zapewnienie odpowiedniej wiedzy wśród pracowników, 

 monitorowanie jakości dostawców i dostarczanych surowców, 

 monitorowanie jakości wyrobu i śledzenie partii, 

 zapewnienie jakości systemów pomiarowych, 

 zarządzanie i udostępnianie informacji między innymi o specyfikacjach. 

Powyższe zagadnienia zostaną omówione w kolejnych rozdziałach. 

Personel 

Podstawą każdego systemu są ludzie. To oni ostatecznie zapewnią, że wprowadzony 

system będzie działał poprawnie i przyniesie założone korzyści. Podobnie jak w przypadku 

wdrażania innych systemów związanych z jakością dobrze jest, jeżeli wdrożenie rozpo-

czyna się na szczycie organizacji, tak aby zapewnić osobom wdrażającym poszczególne 

elementy systemu odpowiednie wsparcie (patrz: wytyczne GMP rozdział 3.3). Zazwyczaj 

osobą odpowiedzialną za wdrożenie zasad GMP w Dziale Jakości będzie jego kierownik 

i powinien on zostać przeszkolony w zakresie pozwalającym stworzyć wydajny system 

zarządzania i analizy pomiarów, który będzie monitorował jakość. Osoba ta powinna 

również mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu statystycznych metod poprawy 

jakości. Wiedzę taką można zdobyć miedzy innymi na otwartych szkoleniach organizo-

wanych regularnie przez StatSoft. 

Kolejnym etapem jest zaplanowanie i wdrożenie systemu wspomagającego jakość, gdzie 

niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za jakość 

z metod, które będą wykorzystywać w codziennej pracy, np. karty kontrolne, analiza 

zdolności procesu, czy też metody oceny jakości w oparciu o poziom AQL (Acceptance 

Quality Level). 

Oprócz „standardowej” wiedzy o jakościowych metodach statystycznych w trakcie szkoleń 

organizowanych przez StatSoft, osoby związane z jakością zapoznają się też ze sposobem 

wykorzystania tych metod w praktyce oraz przekonują się, że zostały one wymyślone, aby 

wspomagać pracowników jakości, a nie służyć jako narzędzie do automatycznego genero-

wania kar dla pracowników. Rozpowszechnienie zastosowania narzędzi jakościowych 

w organizacji, gdzie są one prezentowane jako pomoc, a nie obciążenie dla pracowników, 

jest chyba jedynym sposobem, aby przynosiły one założone korzyści. Taka informacja 

powinna dotrzeć do pracowników najniższego szczebla, którzy tak naprawdę są na pier-

wszej linii walki o jakość i to oni będą zbierać pomiary i kontrolować proces. Jeżeli 

pracownicy zostaną przekonani do wspomagania się statystycznym sterowaniem jakością 

procesów (SPC), to wdrożenie systemu jakości będzie dużo prostsze i bardziej efektywne. 
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Dostawcy 

Trudno uzyskać dobry produkt, stosując marnej jakości półprodukty oraz surowce. Waż-

nym elementem wypełnienia wymagań GMP jest stworzenie systemu zapewnienia i wery-

fikacji jakości u poddostawców. W zależności od poziomu wdrożonej kultury jakościowej 

można weryfikować poddostawców na dwa sposoby: 

1. Ustalić poziomy jakości dostarczanych partii i wprowadzić kontrolę dostaw, np. 

w oparciu o akceptowalny poziom jakości AQL. 

2. Wdrożyć system ciągłego sterowania jakością procesu u poddostawcy i w ten sposób 

zapewnić odpowiednią jakość dostaw. 

Kontrola partii za partią w oparciu o AQL 

W tym przypadku wprowadzamy system wg normy PN-ISO 2859-1. System ocenia 

w oparciu o reguły statystyczne, czy jakość dostarczonej partii jest zgodna z ustalonym 

poziomem. Co prawda zastosowanie procedury opartej na AQL nie powinno być 

problemem po krótkim szkoleniu, jednak korzystając tylko z normy, łatwo można popełnić 

pomyłkę przy ocenie. Ponadto przy wielu dostawcach, dla których zdefiniowane są różne 

plany kontroli i różne poziomy jakości, opanowanie procedur będzie wyzwaniem orga-

nizacyjnym. 

Dla łatwego zarządzania procedurami oceny partii za partią StatSoft przygotował narzędzie 

wspomagające, które umożliwia  poprzez stronę internetową  definiowanie dostawców, 

poziomy AQL, przyjęcie nowej partii itp. System ma za zadanie implementację zawartych 

w normie algorytmów, związanych zarówno z doborem odpowiednich liczności próbek 

w zależności od liczności partii, decydowanie o zmianie poziomu kontroli dla dostawcy, 

czy też podejmowanie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu partii. Na rys. 1 przedstawiona 

jest przykładowa sytuacja, gdy po dostarczeniu partii kontroler wpisuje jej liczność 

i w oparciu o zdefiniowany dla dostawcy poziom kontroli i poziom AQL obliczana jest 

liczba próbek do sprawdzenia, która pozwoli na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzu-

ceniu partii. W kolejnym kroku kontroler wykonuje badania, podaje liczbę zaobserwo-

wanych niezgodności w próbce i na tej podstawie system podejmuje decyzję o przyjęciu 

lub odrzuceniu partii i ewentualnie zmienia poziom kontroli dostawcy. 

Zauważmy, że dzięki zastosowaniu powyższego rozwiązania w jednym miejscu zgroma-

dzone są informacje o jakości dostaw i inżynier przed podjęciem kluczowych decyzji zwią-

zanych z dostawcami może posłużyć się tymi danymi i po ich przeanalizowaniu podej-

mować decyzje w oparciu o twarde fakty, a nie własne odczucia. 
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Rys. 1. Definiowanie partii w portalu SPC. 

Wdrożenie systemu sterowania jakością u dostawcy 

W przypadku kiedy weryfikacja dostarczonych partii surowców nie jest opłacalna, na 

przykład ze względu na zbyt wysokie koszty złej jakości dostarczonej partii, pozostaje 

zapewnienie odpowiedniej jakości jeszcze na etapie produkcji surowców u dostawcy. 

Podejście to jest stosowane np. w przemyśle samochodowym, gdzie ze względu na dużą 

liczbę poddostawców odrzucenie partii zaburza system dostaw, co generuje koszty. 

Monitorowanie jakości i śledzenie partii 

Przechodzimy teraz do kolejnej istotnej wytycznej GMP dotyczącej wdrożenia procedury, 

która na każdym krytycznym etapie procesu pozwoli sterować jakością produktu. Oczy-

wiście aby sterowanie jakością było możliwe, potrzebna jest informacja o tym, jaki jest 

standardowy i akceptowalny zakres zmienności parametrów jakościowych i jak aktualnie 

się one zachowują. Procedurę można podzielić na 2 etapy: 

1. Identyfikacja kluczowych parametrów jakościowych na poszczególnych etapach pro-

dukcji – działanie to jest jednorazowe i ewentualnie powinno zostać powtórzone, jeżeli 

w procesie zajdą istotne zmiany. 

2. Sterowanie jakością polegające na cyklicznym (w odstępach czasu zależnych od natury 

procesu) pobieraniu i mierzeniu próbek i na tej podstawie reagowaniu na sygnały 

o rozregulowaniu parametrów procesu. 
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W zasadzie na etapie poznawania procesu powinna zostać przeprowadzona analiza, której 

celem jest określenie, jak liczne powinny być próbki do badania i z jaką częstotliwością 

powinny być pobierane. Wszystko po to, aby przy minimalnej liczbie fizycznych pomia-

rów (pomiary zawsze kosztują), wystarczająco szybko dostać informację o ewentualnych 

problemach z procesem. Analizy, które na to pozwalają, są dostępne standardowo w mo-

dule Kart Kontrolnych STATISTICA. 

Sposób pobierania próbek wyznacza rodzaj karty kontrolnej, na którą powinny być nanie-

sione wartości pomiarów. Zarówno jednostanowiskowa wersja programu STATISTICA, jak 

i jej korporacyjna wersja typu Enterprise dostarcza szerokiego zakresu, modyfikowalnych 

na potrzeby użytkownika, kart kontrolnych. 

W tym miejscu warto zauważyć, że stosowanie, nawet poprawne merytorycznie, zasad 

SPC bez odpowiedniego systemu informatycznego będzie zazwyczaj nieefektywne. Kom-

puterowy system do SPC dla zakładu produkcyjnego, w którym dane mogą być zbierane 

i analizowane w różnych miejscach, może składać się z następujących elementów: 

 oprogramowanie do wprowadzania danych, 

 Centralna Analityczno-Jakościowa baza danych, 

 oprogramowanie analityczne STATISTICA lub STATISTICA Enterprise, 

 Portal Intranetowy do szybkiego rozpowszechniania wiedzy. 

Oprogramowanie do wprowadzania danych ma za zadanie zapewnić szybkie i bezbłędne 

wprowadzanie do bazy pomiarów, które następnie są wykorzystywane do analizy on-line, 

jak również do analiz, które mogą być przeprowadzane przez inżynierów jakości, w celu 

np. poszukiwania związków pomiędzy parametrami procesu a parametrami otrzymanego 

z procesu produktu końcowego. 

W SPC, które jest metodą sterowania procesem na bieżąco, jest ważne, aby przetworzona 

w formie karty kontrolnej informacja o stanie procesu na podstawie wprowadzonych po-

miarów była dostępna dla kontrolera od razu po ich wprowadzeniu do systemu. Automa-

tyczne wyświetlenie zaktualizowanej ostatnimi pomiarami karty kontrolnej zaraz po poja-

wieniu się pomiarów w bazie może zostać zrealizowane bezpośrednio w oprogramowaniu 

do wprowadzania danych lub w szerzej dostępnym, przez przeglądarkę internetową, porta-

lu jakościowym. Przykładowa karta kontrolna w portalu SPC pokazana jest na rys. 2. 

Funkcja portalu może wybiegać dużo dalej poza wyświetlanie kart kontrolnych czy innych 

wykresów lub analiz jakościowych. Może służyć jako miejsce, w którym spełnione zosta-

nie kolejne wymaganie GMP dotyczące śledzenia produktu. Otóż analityczna baza danych 

oprócz typowo jakościowych informacji w postaci pomiarów może, a wręcz powinna, za-

wierać informacje o całym procesie produkcyjnym łącznie z identyfikacją surowców, pół-

produktów oraz ich związków podczas przepływu przez proces. Śledzenie produktu jest 

szczególnie przydatne np. przy analizie reklamacji, kiedy po kilku kliknięciach myszką 

użytkownik może dotrzeć do wszystkich informacji na temat wyprodukowanej partii 

łącznie z pomiarami i analizami statystycznymi. Gdy korzystamy z takiego narzędzia, mo-

że przykładowo okazać się, że przyczyną reklamacji były problemy z jednym z surowców, 
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z którego powstała jeszcze jedna partia. Mając taką informację można podjąć działania 

naprawcze dla drugiej partii, wyprzedzając przyszłe reklamacje. 

 

Rys. 2. Karta kontrolna wyświetlona w portalu SPC. 

Zapewnienie jakości systemów pomiarowych 

Podstawą każdej informacji jest pomiar i niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zapew-

nienie odpowiedniej jakości systemów pomiarowych wykorzystywanych zarówno w labo-

ratorium, jak i na hali produkcyjnej. Przed wykorzystaniem systemu lub urządzenia pomia-

rowego należy zweryfikować, czy nadaje się ono do założonego celu. Standardowym kry-

terium, które powinno być spełnione, jest zapewnienie, aby zmienność systemu pomia-

rowego stanowiła około 10% całkowitej obserwowanej zmienności dla parametru procesu 

lub produktu. Weryfikację urządzeń pomiarowych można podzielić na dwie grupy, w za-

leżności od potrzeb w danym zakładzie: 

 Analiza przemysłowych systemów pomiarowych – stosowana jest zazwyczaj w przy-

padku prostych urządzeń pomiarowych, czy też sprawdzianów wykorzystywanych 

przez kontrolerów na linii produkcyjnej. Celem analizy jest określenie przy zmieniają-

cych się warunkach na hali (w przypadku produkcji całodobowej w ciągu doby pomia-

ry są wykonywane przez bardzo wiele osób), czy otrzymywane wartości pomiarowe są 

odpowiednio poprawne i precyzyjne w porównaniu do parametrów, które mają oce-

niać. W zależności od rodzaju miernika i jego zastosowania można dokonać jego ana-

lizy, korzystając z analiz dostępnych w module STATISTICA Analiza Procesu. 
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 Walidacja metod pomiarowych – jest związana często z urządzeniami analitycznymi 

w laboratoriach, gdzie wymagana jest dużą dokładność i sam proces pomiarowy, łącz-

nie z pobraniem i przygotowaniem próbki, może być złożony. Statystyczna ocena da-

nych pochodzących z eksperymentu walidacyjnego może zostać przeprowadzona przy 

użyciu dedykowanego do tego celu programu STATISTICA Walidacja Metod Pomia-

rowych. Zapewnia on przeprowadzenie odpowiednich analiz, które automatycznie 

umieszczane są w gotowym do wydruku raporcie. Rozwiązanie to, oprócz szybkiego 

wykonania obliczeń i przygotowania raportu, pomaga w interpretacji otrzymanych wy-

ników przez umieszczenie w raporcie komentarzy do testów statystycznych. Walidacja 

jest szczególnie ważna w przypadku akredytacji. 

 

Rys. 3. Wycinek raportu utworzonego w STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych. 
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Zarządzanie i udostępnianie informacji o specyfikacjach 

Kolejnym wymogiem GMP w kontekście jakości produktu jest zapewnienie przepływu 

informacji odnośnie określonych dla parametrów wyrobu tolerancji, w których powinny się 

znajdować. Przede wszystkim wytyczne wskazują, że podczas kontroli procesu zbierane 

wartości pomiarów muszą być porównywane z określonymi granicami specyfikacji (tole-

rancji) i w razie zauważenia przekroczenia powinny zostać uruchomione działania napraw-

cze. Zadanie to jest realizowane przy okazji monitorowania/sterowania jakością, co było 

opisane wcześniej, niemniej jednak warto zauważyć, że systemy SPC wdrażane przez 

StatSoft standardowo dostarczają narzędzie do określania lub importowania wartości spe-

cyfikacji. Dzięki temu specyfikacje są naturalnym elementem systemu i niezależnie od 

tego, dla jakiego wyrobu, na jakim etapie procesu i dla jakiego parametru została wpro-

wadzona wartość pomiaru, będzie ona bez ingerencji kontrolera porównywana z odpowied-

nim zestawem specyfikacji. Takie rozwiązanie powoduje, że kontroler w każdej chwili ma 

dostęp do odpowiednich specyfikacji i ponadto system wykonuje za człowieka żmudną 

pracę weryfikacji i obróbki danych, co eliminuje niepotrzebne pomyłki i daje dużą 

oszczędność czasu. 

Czas na kosmetyki 

Wytyczne GMP są prostym zbiorem zasad, które z powodzeniem stosowane są w różnej 

formie w różnych gałęziach przemysłu. Obecnie GMP staje się standardem w przemyśle 

kosmetycznym, co w dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na jakość wyrobów oraz na 

zmniejszenie kosztów, chociażby dzięki zmniejszeniu liczby wyrobów niezgodnych 

i obniżeniu ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek wyrobu niezgodnego. Jak 

zwykle w przypadku, kiedy przychodzi kolej „na nas”, warto skorzystać z doświadczenia 

innych w tym zakresie, aby „nie wyważać otwartych drzwi”. StatSoft i oprogramowanie 

STATISTICA od lat wspomaga działania GMP w obszarach związanych z jakością, pomia-

rami i analizą danych, oferując nie tylko sprawdzone narzędzia, ale również doświadczenie 

zdobyte podczas dostarczania rozwiązań analitycznych w różnych branżach oraz wsparcie 

merytoryczne. 
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