
 
 

Copyright © StatSoft Polska               www.StatSoft.pl/Czytelnia 

 

3 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI A ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ 

– SPOJRZENIE AUDYTORA 

dr Katarzyna Mokrosińska , RW TÜV Polska 

Streszczenie 

Jakość jest kategorią dynamiczną zmieniającą się w czasie. Aby zatem oferować klientom 

wyroby na oczekiwanym przez nich poziomie jakości, firma musi orientować się na 

przyszłość. Orientacja taka wymaga od firm świadomości ciągłego doskonalenia i 

dopasowywania się do oczekiwań jakościowych rynku, co jak pokazuje praktyka dobrych 

firm, łączy się z umiejętnym wykorzystywaniem narzędzi i technik statystycznych w 

analizach rynków, procesów, jakości wyrobów, przyczyn braków i niezgodności, itp. Bez 

rozumnego bowiem stosowania metod statystycznych analizy takie praktycznie są 

niemożliwe. Firmy stosują więc statystykę do opisu zjawisk, choć zdarza się także, że robią 

to nieświadomie, gdyż poprzestając na najprostszych metodach i zobrazowaniach, nie 

zaliczają ich do metod statystycznych, co wynika być może z niechęci do ich stosowania. 

Firmy zarządzające się przez jakość według norm ISO serii 9000 nie powinny mieć tego 

problemu, gdyż jednym z wymagań tych norm jest stosowanie metod statystycznych. 

Praktyka okazuje się jednak inna. Dużo firm, posiadających certyfikowany system jakości 

z całą świadomością stosuje takie metody, ale jest jeszcze zbyt wiele firm, które po 

zrobieniu wymaganej normą identyfikacji potrzeb w zakresie stosowania metod 

statystycznych twierdzą, że nie widzą takiej potrzeby i zwalniają się w ten sposób z 

obowiązku ich stosowania. Przypomina to szkolną niechęć wielu uczniów do matematyki, 

jako przedmiotu wypełnionego formułkami i wzorami niezrozumiałymi dla "normalnych" 

ludzi. 

Natomiast firmy stosujące metody statystyczne wykorzystują je najczęściej do analiz 

przyczyn braków i niezgodności, analiz sprzedaży, planowania jakości, nadzorowania 

procesu. Podczas wdrażania i w początkowym okresie funkcjonowania systemu jakości 

firmy wprowadzają zazwyczaj prostsze narzędzia. W miarę jednak rozwijania i 

doskonalenia systemu obserwuje się rozszerzanie stosowania metod statystycznych. Zdarza 

się także, że stosowanie konkretnych metod wymusza na firmie klient. Najczęściej 

stosowane w praktyce narzędzia doskonalenia jakości, to: wykresy, histogramy, systemy 

badań kontroli wyrywkowej, wykres Pareto-Lorenza, karty regulacji jakości procesu itp. 

Obserwacje zostały oparte o udział w ponad 60 auditach certyfikujących, nadzoru i 

wstępnych. 
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Praktyka stosowania metod statystycznych 

Statystyka to nauka matematyczna zajmująca się 

sposobami opisywania zjawisk masowych oraz 

badaniem praw rządzących tymi zjawiskami. W 

dobie produkcji masowej (lub masowych usług) 

statystyka jest narzędziem badania zarówno 

jakości masowego wyrobu, jak też preferencji i 

trendów popytu masowego rynku, skuteczności 

reklamy itd. Co więcej, statystyka jest z 

powodzeniem używana do badań procesów 

produkcyjnych, przewidywania 

błędów lub zagrożeń błędami. 
"Statystycznie na każdy makaronik 

przypada jedna kluseczka. Samotny 

makaronik widząc kolegę idącego z 

dwiema kluseczkami oburza się:  

- Oddaj mi kolego jedną kluseczkę!  

- Ja kolego jestem odchyleniem od 

statystycznej normy - odpowiada 

szczęśliwy towarzysz dwóch dam – 

jestem czterojajeczny!" 

 

W dzisiejszej, szybko zmieniającej się gospodarce zarządzanie zmianą stało się kluczowym 

elementem przewagi konkurencyjnej. Obecnie, gdy firmy mają do czynienia z ciągłą 

zmianą na rynku, średni cykl życia produktów uległ drastycznemu skróceniu, podobnie jak 

cykl życia samych przedsiębiorstw. Przetrwanie firm na rynku zależy od umiejętności 

szybkiego i właściwego reagowania z orientacją na przyszłość. Orientacja taka wymaga od 

firmy świadomości ciągłego doskonalenia i dopasowywania się do oczekiwań 

jakościowych rynku, co jak pokazuje praktyka dobrych firm, łączy się z umiejętnym 

wykorzystywaniem narzędzi i technik doskonalenia jakości. Nie można bowiem dobrze 

funkcjonować w teraźniejszości oraz wypracowywać strategii jutra bez analiz rynku, 

procesów, jakości wyrobów, przyczyn braków i niezgodności, inaczej mówiąc bez 

opierania się na faktach i danych oraz ich oceny przy pomocy metod statystycznych. 

Okazuje się, że nie wszystkie firmy mają świadomość, jak pomocne jest dysponowanie 

prawidłowo dobranymi narzędziami typu statystycznego w procesie decyzyjnym. Można w 

tym miejscu wręcz pokusić się o tezę, że współczesne firmy nie funkcjonują bez takich 

narzędzi, ale często nie mają świadomości, iż stosowane przez nich techniki analiz i ocen 

nie są niczym innym, jak metodami wywodzącymi się ze statystyki. Wydawałoby się, że 

firmy zarządzające się przez jakość według norm ISO serii 9000 nie powinny mieć tego 

problemu, gdyż jednym z wymagań tych norm jest stosowanie metod statystycznych. 

Zgodnie bowiem z pkt. 4.20 normy ISO 9001, czy 9002 firma "powinna 

zidentyfikować potrzeby w zakresie stosowania metod statystycznych 

wymaganych do ustalenia, nadzorowania i weryfikacji zdolności procesów 

i cech wyrobów", a po dokonaniu takiej identyfikacji "powinna ustanowić 

i utrzymywać udokumentowane procedury wprowadzania i nadzoru" nad ich 

stosowaniem. 

Praktyka pokazuje jednak, że stosowanie metod statystycznych przez firmy posiadające 

certyfikowane systemy jakości nie jest zadowalające. Oczywiście firmy spełniają formalnie 
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wymaganie norm w tym zakresie, ale można zaobserwować bardzo różne podejście i 

podzielić firmy na trzy kategorie: 

 firmy świadomie stosujące metody statystyczne 

 firmy pozornie stosujące metody statystyczne 

 firmy twierdzące, iż nie mają potrzeby stosowania metod statystycznych 

 

Pierwsza kategoria firm stosuje metody statystycznie w sposób aktywny, jako narzędzia 

stałej poprawy i wytyczania strategii jutra, z pełnym zrozumieniem celu i zasad ich 

stosowania. W firmach tych metody statystyczne są wykorzystywane w podejmowaniu 

decyzji na różnych szczeblach zarządzania, w planowaniu, w projektowaniu, ocenie 

zdolności jakościowej procesów, analizie niezawodności, itp. Użytkownicy tych metod 

widzą ich pełną przydatność. Co więcej nie widzą możliwości właściwego podejmowania 

decyzji, zwłaszcza w sytuacjach w których brak jest pełnej wiedzy na dany temat, albo 

ilość danych jest tak duża, że ich właściwa ocena praktycznie nie jest możliwa bez 

zastosowania technik statystycznych. Liczba firm aktywnie stosujących metody 

statystyczne stale wzrasta. Pośrednio jest to wynik doświadczeń w zakresie stosowania i 

doskonalenia systemu jakości. 

Druga kategoria firm, ilościowo największa, wprowadza wybrane techniki statystyczne w 

sposób "nieaktywny", w obawie, że niespełnienie tego wymagania może być przeszkodą w 

uzyskaniu certyfikatu. W takich firmach pracownicy mają często problem z właściwym 

określeniem celu stosowania tych metod, a tym samym niejednokrotnie stosują je bez ich 

zrozumienia, bądź nie uwzględniają podstawowych zasad ich użycia. Tak stosowane 

metody nie przynoszą oczekiwanych efektów, a ich użytkownicy traktują je jako 

nieprzydatne, co czyni ich stosowanie działaniem pozornym i nie przysparza systemowi 

jakości zwolenników. Zdarza się nierzadko, iż takie nieaktywne stosowanie metod 

statystycznych nie zostaje wychwycone w trakcie auditu zewnętrznego, z uwagi na 

ograniczenia czasowe tego badania, jego statystyczny charakter oraz także czasami z braku 

wystarczającej praktyki ze strony audytora w zakresie oceny stosowania tych metod w 

konkretnych realiach. Sygnałem dla audytora zewnętrznego w takich przypadkach mogą 

być raporty z auditów wewnętrznych, w których brak jest oceny stosowania tych metod. 

Ponadto procedury określające stosowanie metod statystycznych w tych firmach są często 

nieprecyzyjne, co wynika z braku dobrego rozeznania potrzeb ich stosowania, 

nieznajomości ich charakteru i użyteczności. Zdarza się także, że firma ma precyzyjnie 

opracowane procedury, czy instrukcje, ale przyjęte metody nie zostały wystarczająco 

przeanalizowane pod kątem ich przydatności w danych warunkach, czyli niewłaściwie 

podjęto decyzję. Badania auditowe pokazują, iż do takich sytuacji przyczyniają się także 

konsultanci, doradzający firmom przy wdrażaniu systemu, przenosząc doświadczenia z 

innych firm, zwłaszcza pokrewnych lub tych samych branż, bez wystarczającego 

uwzględnienia specyfiki danej firmy. W konsekwencji okazuje się, że metoda bardzo 

przydatna w jednej firmie nie jest przydatna w warunkach innej firmy z różnych powodów, 
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np. inne maszyny, niewystarczające merytoryczne przygotowanie pracowników, inny krąg 

odbiorców wyrobów, itp. 

Trzecia kategoria firm, to firmy które po zrobieniu wymaganej normą ISO 9000 

identyfikacji potrzeb w zakresie stosowania metod statystycznych twierdzą, iż nie widzą 

takiej konieczności w swoich procesach i zwalniają się w ten sposób z obowiązku ich 

stosowania. Uważają, iż wymaganie normy zostało spełnione, poprzez sam fakt 

przeprowadzenia takiej identyfikacji. Sytuację tego rodzaju obserwuje się częściej w 

przypadku firm usługowych, ale ma to miejsce także w firmach produkcyjnych. W 

odniesieniu do firm "trzeciej kategorii" można powtórzyć postawioną wcześniej tezę, iż nie 

mają one często świadomości stosowania prostych co prawda, ale wywodzących się ze 

statystyki narzędzi, gdyż współcześnie trudno wyobrazić sobie firmę nie analizującą 

sprzedaży, produkcji, swojej pozycji na rynku, przyczyn jakościowych i ilościowych 

niezgodności, itp. Wystarczy tylko podczas auditu zapytać o takie analizy i okazuje się, że 

firmy je wykonują, nie mając świadomości, że stosują np. metody statystyki opisowej, 

prezentując na wykresach wartości średnie, rozstępy, itp. lub stosują ocenę alternatywną w 

odbiorach jakościowych dostaw, itd. Są to przypadki dość częste. Argumentując podczas 

auditów zewnętrznych brak potrzeby stosowania takich metod, firmy niewłaściwie je 

definiują lub przyjmują z założenia, iż są to metody oparte na skomplikowanej 

matematyce, typu: wielowymiarowa analiza korelacji, analiza wariancji, analiza 

niezawodności, itp. Taki stan rzeczy, podobnie jak w przypadku firm, które stosują metody 

statystyczne w sposób pozorowany, wynika z braku wystarczającej wiedzy o samych 

metodach statystycznych i ich użyteczności. 

Definiując zatem metody statystyczne w zarządzaniu jako metody: 

 umożliwiające dokonywanie analiz i ocen istniejącej sytuacji na podstawie 

dostępnych danych 

 pozwalające wnioskować na temat zagadnień, odnośnie których brak jest pełnej 

wiedzy 

 wspomagające wyszukiwanie wzajemnych relacji między obserwowanymi 

zjawiskami 

 pozwalające na optymalizację pojedynczych i kompleksowych działań 

 umożliwiające konstruowanie prognoz o różnym horyzoncie czasowym 

można pokusić się o stwierdzenie, że nie ma dziś firm, które w mniejszym lub większym 

wymiarze nie stosowałaby takich metod. 
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Stosowanie metod statystycznych w odniesieniu do wymagań normy 
ISO 9001 

Analiza doboru i stosowanych metod statystycznych w przedsiębiorstwach posiadających 

certyfikowane systemy jakości zgodnie z normami ISO serii 9000 wykazuje, iż problemy 

w tym zakresie wynikają z faktu braku wystarczającej wiedzy o samych metodach 

statystycznych i ich użyteczności. Łączy to się w dużym stopniu z metodyką nauczania 

metod statystycznych. Użytkownicy tych metod potwierdzają bowiem, że niewystarczające 

jest przekazanie podczas szkoleń wiedzy czysto akademickiej poprzez zaprezentowanie 

głównie podstaw matematycznych metod statystycznych (co ma miejsce jeszcze dość 

często). Oczekują oni od nauczających w równym stopniu wiedzy z zakresu praktycznego 

stosowania tych metod z położeniem nacisku na wnioskowanie natury statystycznej. 

Statystyka dowodzi, iż rozkład ilorazu inteligencji w populacji jest taki sam jak rozkład 

błędu pomiaru średnicy wałka śrubą mikrometryczną. Znajomość tych faktów sama w 

sobie nic jeszcze nie daje. Zarządzający musi je chcieć i potrafić zinterpretować i 

wykorzystać wiedzę statystyczną w procesie decyzyjnym. Można w tym miejscu 

przytoczyć znaną anegdotę: 

"Dwie firmy obuwnicze wysłały swoich handlowców w celu przebadania rynku 

afrykańskiego.  

Raport pierwszego: " Rynek słaby, prawie wszyscy chodzą tu boso".  

Raport drugiego: "Rynek wspaniały - prawie nikt nie ma tu jeszcze butów!." 

Uczestnikom szkoleń należy natomiast uświadamiać, że najlepsze szkolenie nie zapewni 

im umiejętności bezpośredniego zastosowania odpowiednich metod statystycznych w 

praktyce. Wybór i praktyczne stosowanie tych metod powinno, tak jak mówią normy ISO 

serii 9000, być przedmiotem analiz, uwzględniających specyfikę firmy i odnosić się do 

problemów, jakie w codziennych działaniach rozwiązują pracownicy. A są to problemy: 

 ORGANIZACYJNE 

 EKONOMICZNE 

 PERSONALNE 

 TECHNICZNE 

 MATERIAŁOWE itp. 

 

Powyższe problemy mają wymiar jakościowy. Istota 

leży w ugruntowaniu takiej etyki pracy wśród 

pracowników, aby rozumieli oni, iż rozwiązywanie 

powyższych problemów jest ich podstawowym obowiązkiem w zakresie zapewnienia 

jakości i łączy się ze spełnianiem wymagań zawartych w specyfikacji, oczywiście 

uzgodnionej z klientem oraz świadomym przyjmowaniem odpowiedzialności za spełnianie 

tych wymagań. Kiedy ta świadoma odpowiedzialność jest możliwa?  
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Otóż gdy pracownicy widzą, iż skupienie się na działaniach operacyjnych daje wymierną 

poprawę jakości i jest doceniane, nie tylko w kategoriach ekonomicznych, wtedy sami 

zaczynają rozmawiać językiem jakości. 

Jeżeli w rozwiązywaniu tych problemów stosowane są odpowiednio wybrane metody 

statystyczne, a pracownicy zostali właściwie przeszkoleni, ich stosowanie jest 

dodatkowym czynnikiem warunkującym świadomą odpowiedzialność za jakość. 

Realizując świadomie swoje działania, pracownicy przewartościowują swoją filozofię 

życiową i zaczynają właściwie rozumieć swój wkład w funkcjonowanie firmy, co jest 

fundamentem dobrego zarządzania, gdyż zapewnia konieczny w dzisiejszych czasach 

poziom konsekwencji i powtarzalności w zakresie jakości. 

Zarządzanie przez jakość, wspomagane metodami statystycznymi, dostarcza faktów i tym 

samym wymusza dobre zwyczaje gospodarowania. 

Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż firmy, stosujące metody statystyczne wykorzystują 

je najczęściej do analiz przyczyn braków i niezgodności, analiz sprzedaży, planowania 

jakości, nadzorowania procesu, itp. przy czym podczas wdrażania i w początkowym 

okresie funkcjonowania systemu jakości firmy wprowadzają zazwyczaj prostsze narzędzia 

doskonalenia jakości. W miarę jednak rozwijania i doskonalenia systemu obserwuje się 

rozszerzanie stosowania tych metod, zwłaszcza w obszarach gdzie ich stosowanie ułatwia 

sterowanie procesem. Zdarza się także, że stosowanie konkretnych metod wymuszają na 

firmie klienci. Najczęściej stosowane w praktyce narzędzia doskonalenia jakości 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Doświadczenia firm, pokazują, iż analizując działania i osiągane rezultaty przy pomocy 

metod statystycznych, można obserwować koszty działalności. Informacje wynikające z 

analiz pozwalają wiele kosztów utrzymać w ryzach, a niektóre obniżać lub wyeliminować. 

Tabela 1. Stosowanie metod statystycznych w odniesieniu do wymagań sytemu jakości wg 

normy ISO 9001  
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Podsumowanie 

 Zmienność otoczenia wymaga od firm świadomości ciągłego doskonalenia i 

dopasowywania się do oczekiwań jakościowych rynku, co jak pokazuje praktyka 

dobrych firm, łączy się z umiejętnym wykorzystywaniem narzędzi i technik 

doskonalenia jakości w tym metod statystycznych. 

 W zakresie stosowania metod statystycznych przez firmy posiadające 

certyfikowane systemy zapewnienia jakości, można je podzielić na trzy kategorie:  

- firmy świadomie stosujące metody statystyczne  

- firmy pozornie stosujące metody statystyczne  

- firmy twierdzące, iż nie mają potrzeby stosowania metod statystycznych 

 Podczas wdrażania i w początkowym okresie funkcjonowania systemu jakości 

firmy wprowadzają zazwyczaj prostsze narzędzia statystyczne. W miarę jednak 

rozwijania i doskonalenia systemu obserwuje się rozszerzanie stosowania tych 

metod, zwłaszcza w obszarach sterowania procesem produkcyjnym. 

 Najczęściej stosowane w praktyce narzędzia doskonalenia jakości, to: wykresy, 

histogramy, systemy badań kontroli wyrywkowej, wykres Pareto, karty regulacji 

jakości procesu, itp. 

 Zarządzanie przez jakość, wspomagane metodami statystycznymi, dostarcza 

faktów, i zależności funkcyjnych, które właściwie zinterpretowane przybliżają 

sukces ekonomiczny firmy. 
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