
 

 

Copyright © StatSoft Polska 1999            www.statsoft.pl/spc.html   www.statsoft.pl/czytelnia.html 3 

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

NORMY ISO 9000 I QS 9000 A STATYSTYKA I STATISTICA 

dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania 

 

Wprowadzenie 

Jakość jest najważniejszym czynnikiem konkuren-

cyjności, ważniejszym nawet niż cena czy ter-

minowość dostaw. Warto się więc nią zajmować 

i ciągle doskonalić. Jedną z recept na lepszą jakość 

są systemowe rozwiązania w dziedzinie jakości, 

czyli np. normy PN-ISO serii 9000, QS 9000 itp. 

Wszystkie one mają jeden punkt wspólny: zalecają, 

albo wręcz wymuszają stosowanie narzędzi i technik 

statystycznych, które pozwolą odpowiednio dosko-

nalić realizowane procesy i zapewnić ich powta-

rzalność, czyli innymi słowy umożliwią utrzymanie 

lub doskonalenie jakości wytwarzanych wyrobów. 

Normy PN-ISO serii 9000 

Normy ISO serii 9000 stają się ostatnio coraz 

bardziej popularne. Coraz częściej znak taki pojawia 

się na plakatach reklamowych czy opakowaniach 

wyrobów. Spójrzmy jak wygląda podstawowa 

norma tej serii, to znaczy PN-ISO 9001 (rys. 1). 

PN-ISO 9001

  1. Odpowiedzialność kierownictwa.

  2. System jakości.

  3. Przegląd umowy.

  4. Sterowanie projektowaniem.

  5. Nadzór nad dokumentacją i danymi.

  6. Zakupy.

  7. Nadzorowanie wyrobu dostarczonego

przez klienta.

  8. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu.

  9. Sterowanie procesem.

10. Kontrola i badania.

11. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli,

pomiarów i badań.

12. Status kontroli i badania.

13. Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z

wymaganiami.

14. Działania korygujące i zapobiegawcze.

15. Postępowanie z wyrobem, jego

przechowywanie, pakowanie,

zabezpieczanie i dostarczanie.

16. Nadzorowanie zapisów  dotyczących

jakości.

17. Wewnętrzne audity jakości.

18. Szkolenie.

19. Serwis.

20. Metody statystyczne.

 

Rys. 1. Budowa normy PN-ISO 9001. 

Jak widać norma ta obejmuje właściwie wszystkie 

obszary działalności przedsiębiorstwa i ma przede 

wszystkim charakter porządkujący. Dzięki 

obowiązkowi prowadzenia auditów umożliwia także 

ciągłe doskonalenie systemu jakości. 

Bardzo ważnym, nadrzędnym punktem dotyczącym 

praktycznie wszystkich obszarów działalności 

przedsiębiorstwa jest punkt 4.20. Metody sta-

tystyczne (rys. 2).  

PN-ISO 9001

4.20.1. Identyfikacja potrzeb

Dostawca powinien zidentyfikować potrzeby w zakresie

stosowania metod statystycznych wymaganych do

ustalania, nadzorowania i weryfikacji zdolności procesów

i cech wyrobów.

4.20.2. Procedury

Dostawca powinien ustanowić i utrzymywać

udokumentowane procedury wprowadzania i nadzoru nad

stosowaniem metod statystycznych określonych w 4.20.1.

4.20 Metody statystyczne

 

Rys. 2. Treść punktu 4.20 normy PN-ISO 9001. 

Zalecenia normy są tu stosunkowo ogólne, ale 

wynika to głównie z szerokości zagadnienia jakim 

są metody statystyczne w zarządzaniu jakością. 

Trudno jest więc narzucić w jednej, z założenia 

uniwersalnej, normie pewne konkretne techniki, 

które wykorzystywać należy w każdej firmie, bez 

względu na charakter jej działalności. Twórcy 

normy odwołują się jednak pośrednio w wielu jej 

punktach do konieczności stosowania narzędzi 

statystycznych i wskazują miejsca ich 

wykorzystywania (rys. 3).  

QS 9000 

QS 9000 jest standardem opracowanym przez tzw. 

Wielką Trójkę, czyli Forda, Chryslera i GM - 

potentatów na rynku samochodowym. Firmy te 

doszły do wniosku, że mają wielu wspólnych 

dostawców i dobrze byłoby ujednolicić wymagania 

jakościowe wobec nich stosowane. Firmy 
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postanowiły zebrać stosowane dotychczas u siebie 

wymagania i stworzyć jeden w miarę uniwersalny 

standard (rys. 4). 

QS 9000

QS 9000

Cele wysokiej jakości

Q-101- Standardowy System Jakości

Dostawcze Księgi Zabezpieczenia Jakości

(Volvo USA, MAC)

 

Rys. 4. Geneza powstania QS 9000. 

Zasadniczo na QS 9000 składają się dwa 

podstawowe elementy (rys. 5): 

− rozszerzona norma ISO 9001, 

− specyficzne wymagania Wielkiej Trójki. 

QS 9000

QS 9000 = ISO 9000

+ specyficzne wymagania BIG 3

   (Customer-specific Requirements)

 

Rys. 5. Budowa QS 9000. 

Standard ten przeznaczony jest z założenia dla 

dostawców Wielkiej Trójki (rys. 6).  
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Certyfikaty

QS 9000

Certyfikaty

polecane

 

Rys. 6.  Dostawcy - kogo obejmuje QS 9000. 

Zasadniczo Wielka Trójka wymaga certyfikowanego 

QS od dostawców pierwszego i drugiego poziomu 

swoich dostawców. Dla pozostałych jest to na razie 

rozwiązanie dobrowolne.  

Podstawowe cele QS to: 

− udoskonalenie dokumentacji jakości, 

− unikanie błędów, 

− ciągłe doskonalenie, 

− zmniejszanie dyspersji oraz rozrzutów, 

− ustalenie odpowiedzialności dla dostawców 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

− ustalenie konkretnych wymagań Wielkiej 

Trójki. 

W QS 9000 dużą wagę przywiązuje się do technik 

doskonalenia jakości, a w szczególności do metod 

statystycznych w zarządzaniu jakością. 

Jako obowiązkową do stosowania podaje się między 

innymi metodę FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis) czyli analizę przyczyn i skutków poten-

cjalnych wad.  

QS 9000 jest coraz bardziej popularny także w Pol-

sce. Wiąże się to głównie z otwieraniem montowni 

(np. Opla, Forda) oraz tym, że wśród polskich firm 

coraz więcej jest dostawców do Wielkiej Trójki. 

Obecnie niewiele polskich przedsiębiorstw posiada 

certyfikowany system zgodnym z QS 9000, wiele 

jednak już nad nim pracuje.  

ISO 14000 

Coraz większą popularność (na szczęście) zdobywa 

w Polsce systemowe rozwiązanie z zakresu zarzą-

dzania środowiskiem, czyli norma ISO 14001. 

Pomimo tego, że nie ma jeszcze oficjalnej polskiej 

wersji tej normy, niektóre przedsiębiorstwa mają już 

ten system wdrożony (m.in. część Huty Częstocho-

wa, ABB Elta z Łodzi). Jest ich na razie niewiele, 

ale następne pracują już nad jego wdrożeniem.  

Norma ISO 14001 została opracowana na podstawie 

brytyjskiej normy BS 7750. Zawierała ona wytyczne 

do opracowania skutecznego i kompleksowego 

systemu zarządzania w przedsiębiorstwie dla zapew-

nienia jakości oferowanych wyrobów oraz uczest-

nictwa w programach badań nad skutkami eko-

logicznymi stosowanych rozwiązań technicznych. 
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PN-ISO 9001 PN-ISO 9000-3 PN-ISO 9004-1 PN-ISO 9004-2 PN-ISO 9004-3 PN-ISO 9004-4+AC1

Kontrola i badania

w toku produkcji

4.10.3. Kontrola

i badania w toku
produkcji

6.4.1. Pomiary
dotyczące wyrobu

12.2. Weryfikacja w
trakcie procesu

6.3.5.2. Identyfikacja

niezgodności
i działania korygujące

12.2. Monitorowanie

i kontrola podczas
procesu

A.8. Karta kontrolna

Kontrola
odbiorcza

4.10.4. Kontrola

i badania końcowe
4.2.3. Planowanie
jakości

6.7. Zakupy 9.3. Wybór możliwych

do zaakceptowania

podwykonawców
9.4. Uzgodnienia
dotyczące zapewnienia

jakości
9.5. Uzgodnienia

dotyczące metod

weryfikacji
9.7. Planowanie

i nadzór nad kontrolą

odbiorczą
12.3. Weryfikacja
gotowego wyrobu

9.3. Wybór dostawców

kwalifikowanych
11.2. Kontrola

i identyfikowalność
materiału

A.9. Histogram

Sterowanie

i monitorowanie

procesów

4.9. Sterowanie

procesem
4.2.3. Planowanie

jakości

4.4. Działania

korygujące
6.4.2 Pomiary

dotyczące procesu

10.1. Planowanie w celu

sterowania procesem
11. Sterowanie

procesami

4.2. Sterowanie

cechami usługi
i wykonania usługi
6.2.5. Specyfikacja

dotycząca sterowania

jakością

10.2. Zdolność procesu
produkcyjnego

Wykorzystanie

metod

statystycznych

4.20. Wykorzystanie

metod statystycznych

20. Stosowanie metod

statystycznych

6.4.3. Metody

statystyczne

20. Stosowanie metod

statystycznych

Badanie zdolności

procesów

10.1. Planowanie

w celu sterowania

procesem
10.2. Zdolność procesu

9.3. Wybór dostawców

kwalifikowanych
10.2. Zdolność procesu
produkcyjnego

 

Rys. 3. Metody statystyczne w normach PN-ISO serii 9000 
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Zasadniczą podstawą nowego podejścia jest zmiana 

myślenia z „end of pipe” na „nowe podejście 

proekologiczne” (rys. 7). 

Należy zauważyć, że z uwagi na „nowe podejście” 

duże znaczenie przykłada się do sterowania 

procesami.  

Na przykład punkt 4.4.1. Monitoring i pomiary 

podaje: 

„Organizacja musi opracować i utrzymywać udoku-

mentowane procedury dla monitorowania i regu-

larnych pomiarów kluczowych charakterystyk 

swoich operacji i działalności, które mogą mieć 

znaczący wpływ na środowisko”. 

Należy więc do tego dysponować odpowiednimi 

narzędziami – czyli stosować m.in. metody statys-

tyczne. 

?

„End of pipe”

„Nowe podejście”

proekologiczne

?

Rys. 7. Nowe i stare podejście do ekologii

Metody statystyczne w normach 

„systemowych” 

Wszystkie systemowe rozwiązania z dziedziny za-

rządzania jakością wiele miejsca poświęcają różnym 

technikom i narzędziom statystycznym, mającym 

służyć do doskonalenia jakości. 

Wróćmy do ISO 9001. Pokazano wcześniej budowę 

normy i punkt 4.20, a także inne miejsca w których 

(poza 4.20) mowa tam jest o technikach dos-

konalenia jakości. W normie PN-ISO 9004-4+AC1 

wymieniono podstawowe techniki doskonalenia 

jakości (rys. 8).  

Niestety nie wszyscy to zauważają i bagatelizują 

znaczenie metod statystycznych w doskonaleniu 

jakości. To się jednak niedługo zmieni. Na rok 2000 

planowane jest nowe wydanie normy ISO 9001 i jest 

ono „nasycone” metodami doskonalenia jakości. 

Podane są wręcz obszary działalności, które muszą 

być nadzorowane za pomocą metod statystycznych. 

Podobnie sprawa ma się w odniesieniu do QS 9000. 

Bardzo dużo jest tam mowy o metodach statys-

tycznych. Opracowany jest nawet na ich temat 

osobny podręcznik. Jako obowiązkowe podaje się 

stosowanie FMEA, co powinno zapobiegać 

powstawaniu wad w produkowanych wyrobach. 

PN-ISO 9004-4+AC1:1996

Narzędzia i techniki doskonalenia jakości

� formularz zbierania danych

� wykres współzależności

� działania porównawcze

� burza mózgów

� wykres przyczynowo-skutkowy

� karta przebiegu

� wykres drzewa

� karta kontrolna

� histogram

� wykres Pareto

� wykres rozrzutu

 

Rys. 8. Techniki doskonalenia jakości w ISO serii 

9000 

Tak jak już wspomniano, wiele o odpowiednim 

nadzorowaniu procesów mowy jest także w ISO 

14001. Zapewnienie bezpiecznych i stabilnych pro-

cesów jest tu chyba jeszcze ważniejsze niż przy ISO 

9001, bo tutaj rozregulowanie procesu może 

skutkować zatruciem środowiska lub nawet 

poważną katastrofą ekologiczną (przy ISO 9001 

powstaną najwyżej wybrakowane wyroby).  
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STATISTICA a systemy zarządzania 

jakością 

Można wymienić dwa podstawowe problemy 

występujące przy wdrażaniu metod statystycznych 

w zarządzaniu: skomplikowane w niektórych przy-

padkach obliczenia oraz problemy organizacyjne 

(związane z wdrażaniem SPC w przedsiębiorstwie). 

Bardzo ważne jest więc wykorzystywanie pewnych 

systemów ułatwiających takie wdrożenia. Idealnym 

jest tutaj pakiet STATISTICA zawierający moduły 

statystycznego sterowania procesami oraz jego 

rozszerzenie - SEWSS - zintegrowany pakiet 

umożliwiający spięcie w jedną całość rożnych 

elementów SPC realizowanych w przedsiębiorstwie. 

Oba te pakiety obejmują cały zakres wykorzystania 

statystyki do doskonalenia jakości – od np. zbierania 

danych prosto z zainstalowanych w procesie 

produkcyjnym mierników, poprzez wykreślanie kart 

kontrolnych, aż po analizę otrzymanych wyników 

i generowanie sygnałów alarmowych, gdy moni-

torowany proces przebiega nieprawidłowo. Pakiety 

te pozwalają na wręcz doskonałe dostosowanie 

narzędzi SPC do specyficznych potrzeb przed-

siębiorstwa, a dostosowanie to dotyczy zarówno 

wyglądu kart kontrolnych jak i budowania całych 

aplikacji, które można następnie wykorzystywać 

przy sterowaniu procesami.  

Oczywiście zalety pakietów STATISTICA i SEWSS 

nie sprowadzają się tylko do „technicznych”, czyli 

takich jak np. ułatwienie sfery obliczeniowej przy 

stosowaniu SPC. Bardzo istotne jest także to, że oba 

te produkty są zgodne z podejściem zalecanym 

w systemowych normach ISO i QS. Chodzi tu 

głównie o kompleksowe podejście do sterowania 

jakością, stosowanie szerokiej gamy, wzajemnie 

uzupełniających się narzędzi statystycznych oraz 

umożliwienie ustawienia ograniczonego dostępu do 

informacji o wynikach przeprowadzanych analiz 

nieuprawnionym osobom. Bardzo istotne dla przed-

siębiorstw będzie też zapewne to, że terminologia 

używana w obu pakietach jest zgodna z obowią-

zującą normą terminologiczną PN-ISO 3534, a opisy 

i zasady wykorzystywania kart kontrolnych są 

identyczne jak w normie PN-ISO 8258. To wszystko 

powoduje, że liczne raporty, które wygenerować 

można w STATISTICA i SEWSS, mogą być bez 

żadnych przeróbek traktowane jako zapisy jakości 

wymagane przez wdrażane systemy jakości. 

Pakiety STATISTICA i SEWSS mogą się więc okazać 

bardzo pomocne zarówno dla przedsiębiorstw 

zaczynających pracę nad budowaniem systemu 

jakości (wtedy wdrażanie metod statystycznych jest 

o wiele prostsze) jak i dla firm chcących udos-

konalać swój system, jako narzędzie umożliwiające 

rozszerzanie stosowania metod statystycznych na 

nowe obszary działalności. 

 


