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Bożena ZWOLIŃSKA 

ANALIZA UTRZYMANIA ZAŁOŻONEGO POZIOMU JAKOŚCI  

 

W artykule został omówiony problem eliminacji braków jakościowych na przykładzie produkcji urządzeń chłodniczych 

z przeznaczeniem dla instytucji komercyjnych do użytku publicznego. Przedstawiony został wpływ zwiększenia produkcji na 

poziom jakości produktów. Wraz z założeniami zwiększania liczby wytwarzanych wyrobów, równolegle należy ponosić nakłady 

na zwiększanie poziomu jakości i poprawy efektywności pracy. Każde zwiększenie liczby produkcji bez poprawy jakości ma 

wpływ na poziom obsługi klienta. Brak terminowości, wysyłki towaru niezgodnego, który posiada braki jakościowe ma nieod-

wracalne, niekorzystne skutki w zewnętrznym wizerunku firmy.  

 

WSTĘP 

Próba zdefiniowania czym jest jakość produktu podejmowana 
była wielokrotnie. Ogólnie jakość uznawana jest za „pewien stopień 
doskonałości”. Norma ISO 9000:2000 definiuje jakość jako „stopień, 
w jaki zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania” [7]. Do 
zbioru inherentnych właściwości dla produktu materialnego (nie 
usługi) zalicza się cechy fizyczne, sensoryczne, ergonomiczne, 
funkcjonalne, techniczne, użytkowe a głównie ekonomiczne [1]. 
Norma ISO 9000:2006 jakość definiuje jako: „ogół właściwości 
obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspakajania potrzeb 
stwierdzonych i oczekiwanych” [8].  

Sposób postrzegania jakości zależy od wielu czynników: od 
charakteru i przeznaczenia produkty, od kontekstu społecznego, 
kulturowego, a przede wszystkim od rodzaju i jakości zastosowa-
nych materiałów. Duże znaczenie na jakość produktu ma jakość 
projektowa i jakości procesów wytwórczych bezpośrednio związana 
z jakością wykonania w całym łańcuchu logistycznym – tzw. jako-
ścią produkcji.  

Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym jednostki jest 
zadaniem złożonym, które powinno uwzględniać ciągle zmieniające 
się parametry otoczenia bliższego i dalszego [6]. Każda firma dąży 
do zaspokojenia wymagań i oczekiwań swoich odbiorców przy 
optymalnym nakładzie posiadanych zasobów (tj. technicznych, 
technologicznych, finansowych i kadrowych). Znalezienie optimum 
pomiędzy trzema głównymi kryteriami (tj. jakość, nakłady wytworze-
nia, produktywność) gwarantuje rentowność organizacji.  

Każde przedsiębiorstwo ma swój własny jednostkowy system 
produkcyjny, dlatego jakakolwiek poprawa i udoskonalenie jego 
procesów produkcyjnych wymaga indywidualnego podejścia. Do-
skonalenie procesów w organizacji odbywa się najczęściej w pięciu 
etapach – (DMAIC):  
Etap I – DEFINE – identyfikacja i określenie zakresu poprawy, 
Etap II – MEASURE –wykonanie pomiarów oraz oszacowanie 

zdolności poprawy, 
Etap III – ANALYSE – analiza przyczyn źródłowych,  
Etap IV – IMPROVE – wybór parametrów z otrzymanych wyników, 

które należy poprawić, 
Etap V – CONTROL – monitorowanie osiągnięć. 

Powyższe etapy wspomagane są określonymi narzędziami le-
an manufacturing oraz jakościowymi. 

 

1. POZIOM JAKOŚCI A WZROST PRODUKCJI  

1.1. Charakterystyka analizowanego procesu  

W artykule zostanie przedstawiona analiza poziomu utrzymania 
jakości wytwarzanych wyrobów względem zwiększającej liczby 
produktów końcowych. Analizie został poddany wydzielony strumień 
wytwórczy istniejącego systemu produkcyjnego. Wyodrębnienie 
strumienia wytwórczego z całego potoku produkcyjnego miało na 
celu poddanie analizie jedynie jednego konkretnego produktu. 
Wybrane urządzenie, to chłodziarka napojów, która przeznaczona 
jest dla użytku komercyjno – publicznego. Urządzenie takie charak-
teryzuje się wysoką jakością wykonania i niezawodnością działania 
przy zmieniających się parametrach eksploatacyjno – użytkowych.  

Proces produkcji ma charakter dyskretny i odbywa się w ukła-
dzie mieszanym (tj. szeregowo – równoległym). Niezależnych poje-
dynczych strumieni wejściowych jest około pięćdziesięciu. 60%  
strumieni wejściowych to gotowe komponenty zamawiane od ze-
wnętrznych dostawców. Pozostałe 40% to strumienie wytwórcze 
realizowane w rozpatrywanym przedsiębiorstwie. W wydzielonym 
strumieniu produkcyjnym istnieje siedem głównych procesów pod-
montażu. Ostatnim etapem wytwórczym jest montaż końcowy. 
Ogólny schemat przepływu materiałów i półproduktów w analizowa-
nym procesie produkcji został przedstawiony na rysunku 1.  

W związku z podpisaniem terminowego kontraktu na dostar-
czanie urządzeń chłodniczych na rynki wschodnie, firma stanęła 
przed wyzwaniem zwiększenia liczby produkowanych wyrobów. 
Wiadomym jest, że wraz ze zwiększenie ilości produkcji przy jedna-
kowym poziomie jakości, nastąpi proporcjonalne zwiększenie błę-
dów. Obecnie wskaźnik PPM (ang. Percent Per Millon) zgodnie 
z metodyką Six Sigma wynosi 3%. W minionym okresie 12 miesię-
cy, pozytywnego odbioru jakościowego nie przeszły średnio 4 sztuki 
na miesiąc przy średniej produkcji 133 sztuki miesięcznie. Aby 
zapewnić wymaganą przez klienta obsługę firma średnio miesięcz-
nie powinna zwiększyć swoją produkcję o 10 % aby osiągnąć śred-
nią miesięczną liczbę poprawnych jakościowo produktów równą 145 
sztuk. Korzystając z rozkładu dwumianowego zostanie przeprowa-
dzona analiza prawdopodobieństwa uzyskania 145 sztuk produktów 
poprawnych jakościowo przy wyjściowym wskaźniku PPM=3%. 
Znaczy to, że przy produkcji 149 sztuk miesięcznie maksymalna 
liczba wadliwych urządzeń wyniesie nie więcej niż 4 sztuki.  
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Rys. 1. Ogólny schemat przepływu analizowanego wyrobu  

Analiza prawdopodobieństwa wg rozkładu dwumianowego 

Korzystając z dyskretnego rozkładu prawdopodobieństwa opi-
sującego liczbę k sukcesów, które mogą przyjąć wartość od 0 do n, 
z czego każda próba jest względem siebie niezależna i ma stałe 
prawdopodobieństwo sukcesu równe p.  Wzór (1) przedstawia 
ogólną postać rozkładu dwumianowego. 

knk pp
k

n
kXP 








 )1()(  (1) 

gdzie:  

)( kXP   – prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyj-

mie wartość k,  










k

n
 – dwumian Newtona, gdzie n – liczba prób a k – liczba suk-

cesów, 
p – prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie.  

)!(!

!

knk

n

k

n











 (2) 

W analizowanym przypadku k – liczba sukcesów jest równa  
k = n - 4, dla n – liczby prób równej 149. Więc wzór (1) przyjmuje 
postać:  
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Przy czym p – prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej 
próbie obliczone zostało wg dyskretnego rozkładu zmiennej losowej 
przyjmującej dwie wartości {0,1}; gdzie 0 oznacza porażkę, czyli 
produkt nie uzyskał pozytywnej oceny jakości a 1 oznacza sukces – 
tzn. urządzenie chłodnicze otrzymało pozytywną notę weryfikacji 
jakościowej dla wyjściowych parametrów jakościowych. Tak więc 
prawdopodobieństwo sukcesu pojedynczej próby musi być obliczo-
ne wg wzoru (4), gdzie całkowita liczba produkcji wynosi 133 szt. a 
129 sztuk uzyskało pozytywna weryfikacje jakościową.   
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Wówczas wzór (3) przyjmuje postać: 
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więc:  

19,019264677,0)145( XP  (7) 

 
Z wzoru (7) wynika, że z prawdopodobieństwem równym 0,19 

zostanie wyprodukowanych  145 sztuk na 149 sztuk całkowitej 
produkcji, które uzyskają pozytywna opinię jakościową zakładając, 
że nie zostanie zwiększona liczba produktów wybrakowanych. 
Kolejno należy obliczyć jakie istnieje prawdopodobieństwo wypro-
dukowania odpowiednio 146, 147, 148 i 149 sztuk prawidłowych – 
wzory odpowiednio (8) i (9), (10) i (11), (12) i (13) oraz (14) i (15) – 
w zależności do całkowitej liczby produkcji równej 149 sztuk przy 
założeniu maksymalnej liczby wadliwych wyrobów równej 4 sztuki.  
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Suma poszczególnych prawdopodobieństw ze wzorów (7), (9), 
(11), (13) i (15) jest wartością prawdopodobieństwa uzyskania 
produkcji minimum 145 sztuk zgodnych jakościowo przy założeniu 
zwiększenia produkcji o 10% od warunków wyjściowych i jednocze-
śnie nie zwiększając liczby wadliwych wyrobów.  
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Przeprowadzona analiza wykazała, że prawdopodobieństwo 

wyprodukowania minimum 145 sztuk urządzeń, które uzyskają 
pozytywna opinię jakościową przy jednoczesnym nie zwiększeniu 
liczby produktów niepoprawnych, względem danych wejściowych 
wynosi jedynie 53%. Wartość ta jest nie wystarczająco zadowalają-
ca, ponieważ nie daje gwarancji utrzymania wymaganej przez klien-
ta obsługi w zakresie ustalonej ilości i bezpośrednio z tym związanej 
terminowości dostaw wyrobów poprawnych jakościowo. Ważnym 
aspektem jest również fakt, że firma obecnie nie uwzględnia możli-
wości zwiększenia wydajności swojej pracy poprzez inwestycję 
w dodatkowy sprzęt oraz zwiększania zatrudnienia lub wzrostu 
liczby godzin ponadwymiarowych. W celu zapewnienia odpowied-
niego poziom obsługi klienta w długiej perspektywie czasu oraz 
w głównej mierze nie ponoszenie kosztów wynikających z kar 
umownych z powodu nie dotrzymania terminowości, należy popra-
wić jakość procesów produkcyjnych a tym samym eliminować 
wszystkie przyczyny mające wpływ na wystąpienie braków. W tym 
celu powołano zespół, którego głównym zadanie jest podniesienie 
całkowitego poziomu jakości w poszczególnych procesach wytwór-
czych z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi zarządzania 
jakością.  

2. PROJEKTOWANIE DLA JAKOŚCI  

Głównym zadaniem powołanego zespołu do zarządzania jako-
ścią jest zbieranie oraz przetwarzanie informacji o nadzorowaniu, 
monitorowaniu i diagnozowaniu procesów wytwarzania, montażu i 
wszelkich pozostałych działań występujących w cyklu produkcyj-
nym. Znaczenie tych narzędzi wynika z faktu, iż bez posiadania 
pełnych informacji trudno mówić o podejmowaniu działań, które 
przynosiłyby pozytywny skutek w obszarze systemowego doskona-
lenia. Do tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością zalicza się np. 
diagram Ishikawy, wykres Lorenza – Pareto, itp. Nowoczesne to 
diagramy relacji, pokrewieństwa i systematyki oraz macierzowa 
analiza danych. Celem Projektowania dla jakości jest uzyskanie 
wymaganego poziomu jakości wyrobu, gdzie głównym zadaniem 
jest identyfikacja czynników najsilniej oddziałujących na jakość 
procesu. Czynności te są po to aby w kolejnych etapach uzyskać 
proces odporny na działania zakłóceń, w którym uzyskuje się jakość 
wykonania zgodną z założeniami projektowymi. Wówczas w tak 
zaprojektowanym, stabilnym i powtarzalnym procesie można stero-
wać jakością wyrobu podczas wytwarzania jak również eksploatacji. 

2.1. Metoda 8D  

Metoda 8D jest narzędziem ułatwiającym ustalenie przyczyn 
zaistniałej niezgodności – błędu jakościowego. Metoda ta , umożli-
wia również określenie działań naprawczych mogących pomóc 
w wyeliminowaniu problemu, poprzez weryfikację procesu. Analiza 
8D składa się z 8 kroków tworzących schemat postępowania:  
1. Krok 1 – powołanie zespołu rozwiązującego problem;  
2. Krok 2 – zdefiniowanie i opis problemu, gdzie powstał, okolicz-

ności wykrycia, podjęte akcje zapobiegawcze;  
3. Krok 3 – zabezpieczenie klienta; 
4. Krok 4 – analiza przyczyn powstawania zidentyfikowanych 

błędów jakościowych, najczęściej wykorzystywane narzędzia to 
burza mózgów, diagram Ishikawy, analiza 5xWhy; 

5. Krok 5 – propozycja rozwiązań i plan działań naprawczych;  

6. Krok 6 – ocena podjętych działań; 
7. Krok 7 – działania prewencyjne; 
8. Krok 8 – opinia końcowa zespołu , zamknięcie działań.  

Wykorzystując metodę 8D możemy w szybki sposób znaleźć 
przyczyny wystąpienia błędów jakościowych oraz zgodnie z filozofią 
KAIZEN w sposób ciągły ale systematyczny poprawiać proces 
produkcji.  

3. DMAIC W ANALIZOWANYM STRUMIENIU  
PRODUKCYJNYM  

Przeprowadzony audyt poszczególnych etapów produkcyjnych 
wykazał najczęściej występujące błędy jakościowe dyskwalifikujące 
produkt jako pełnowartościowy, do których należą:  
– wady mechaniczne – zarysowania, obicia i wgniecenie z możli-

wością powstania na każdym etapie wytwórczym a najczęściej 
podczas magazynowania i transportu, wady te wynikają ze złe-
go zabezpieczenia półproduktów;  

– wtrącenia w powłoce lakierniczej,  
– niedomalowanie w narożach,  
– tworzenie się pęcherzy,  
– zbyt gruba warstwa powłoki lakierniczej, 
– wycieki pianki poliuretanowej pełniącej funkcję izolacyjną.  

W wyniku najczęściej występujących błędów w powłoce lakier-
niczej generowanych w obszarze lakierni, obszar ten stał się priory-
tetowym miejscem poprawy jakości. W tym celu został opracowany 
arkusz 8D mający za cel główny zmniejszyć liczbę wad powłoki 
lakierniczej. Zgodnie ze schematem postępowania metody 8D 
zostały prawidłowo wykonane poszczególne po sobie kroki. Poniżej 
przedstawione są wybrane wyniki odpowiednich pomiarów i analiz.  

Diagram „burza mózgów” 

„Burza mózgów” to aktywna technika doskonalenia decyzji po-
przez pracę grupową. Zwiększoną efektywność i skuteczność pracy 
uzyskuje się poprzez angażowanie wszystkich uczestników zespołu. 
Wymiana pomysłów dotyczących przyczyn wystąpienia wad produk-
tu i możliwych sposobów jego rozwiązania powinna być otwartą 
dyskusją. Burza mózgów umożliwia zdobycie pomysłów, które 
należy podzielić w logiczny sposób wskazujący zarówno przyczynę 
jak i rozwiązanie problemu. Aby dyskusja przyniosła oczekiwany 
rezultat, każdy z jej uczestników powinien mieć pewność, że jego 
opinia nie spotka się z falą krytyki. Często nawet pozornie nieistotna 
uwaga może wnieść nowe spojrzenie na problem. Ważne jest rów-
nież odwoływanie się do spostrzeżeń innych uczestników, dzięki 
temu można uzyskać nowe spojrzenie na problem.  

Na rysunku 2 przedstawiona została analiza przyczyn powsta-
wania błędów według diagramu „burza mózgów” dla wad w powłoce 
lakierniczej.   
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Rys. 2. Diagram „burza mózgów”  

Do najczęstszych przyczyn powstawania wad powłoki lakierni-
czej zalicza się:  
– zanieczyszczenie elementu przed malowanie i niedokładne jego 

wyczyszczeni,  
– zarysowania powstałe przez zbyt mocno naprężoną taśmę 

zabezpieczającą drzwi,  
– zarysowania podczas podmontażu i montażu,  
– zanieczyszczony środek lakierniczy,  
– zbieranie się zbyt dużej ilości proszku, niepożądany wynik 

działania pola elektromagnetycznego,  
– niewłaściwe zabezpieczenie podczas transportu i składowania 

międzyoperacyjnego. 

Diagram Ishikawy 

Diagram Ishikawy zwany inaczej diagramem przyczyn i skut-
ków lub diagramem rybiej ości (ang. fishbone diagram), stosowany 
jest do zobrazowania związków przyczynowo – skutkowych. Zasto-
sowanie diagramu umożliwia w wizualny sposób przedstawić złożo-
ność rozpatrywanego problemu. Rysunek 3 przedstawiono diagram 
Ishikawy analizowanego problemu wad powłoki lakierniczej, na 
którym sklasyfikowane są przyczyny powstawania błędów w sześciu 
odrębnych grupach:  
1. Człowiek, np.: 

– nieprzestrzeganie zasad 5S; 
2. Maszyna, np.: 

– zły dobór ciśnienia pistoletu; 
3. Materiał, np.: 

– zanieczyszczenie środka lakierniczego, 
– uszkodzenia materiału wejściowego; 

4. Metoda, np.: 
– niewłaściwe zabezpieczenia półproduktów;  

5. Zarządzanie, np.: 
– brak rzetelnej dokumentacji dotyczącej miejsca i okolicz-

ności powstawania błędów; 
6. Środowisko, np.: 

– ograniczona przestrzeń przeznaczona do magazynowa-
nia.  

 
Rys. 3. Diagram Ishikawy  

 
Opracowując diagram przyczynowo – skutkowy analiza zaczy-

na się od stwierdzenia wystąpienia skutku i prowadzona jest do 
identyfikacji jego przyczyn, które ten skutek spowodowały. Następ-
nie każda z przyczyn rozpatrywana jest indywidualnie jako problem, 
który należy niezwłocznie rozwiązać. Główne przyczyny wpływające 
na wystąpienie wad to:  
– materiał – blacha – uszkodzenia generowane w czasie maga-

zynowania surowców wejściowych, transportu, niewłaściwego 
przetwarzania, występują również wady generowany po stronie 
dostawcy; 

– materiał – środek lakierniczy – nieprawidłowo składowany, który 
ulega zanieczyszczeniu;  

– urządzenie – pistolet do malowania – zabrudzony spust pistole-
tu, nieprawidłowe przechowywanie narzędzi pracy; 

– urządzenie – wtryskarka pianki izolującej – niewłaściwe zabez-
pieczenie naroży i otworów skorupy powoduje wycieki pianki po-
liuretanowej i trudne do usunięcia naddatki; 

– urządzenie – transport gotowych elementów – brak właściwego 
zabezpieczenia generującego wady; 

– człowiek – brak precyzji wykonywanych prac, brak staranności; 
– człowiek – brak doświadczenia – za krótki czas szkolenia; 
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– metoda – brak dokumentacji informującej o występujących 
wadach, 

– metoda – sposób transportowania elementów – niedostosowany 
wózek do transportu, 

– metoda – sposób transportowania gotowych wyrobów, 
– metoda – niewłaściwy sposób mocowania elementów w kabinie 

do malowania wpływa na występowanie niedomalowania w na-
rożach. 

Analiza 5xWHY 

Metoda 5xWHY jest metodą umożliwiającą ustalenie podsta-
wowej przyczyny występującego problemu. Poprzez stawianie 
w kilu krokach pytania „DLACZEGO?” pozwala zidentyfikować 
źródło zakłóceń, gruntownie poznać przyczynę  oraz skupić się na 
skutecznej eliminacji. Na rysunkach 4, 5 i 6 przedstawiono graficzną 
formę analizy 5xWHY. 

 

 
Rys. 4. 5xWhy dla uszkodzeń powstałych poza procesem produkcji  

 

 
Rys. 5. 5xWhy dla uszkodzeń powstałych w czasie produkcji 

 

 
Rys. 6. 5xWhy dla uszkodzeń powstałych w wyniku nierównomier-
nej powłoki lakierniczej 

4. OCENA RYZYKA POPEŁNIENIA BŁĘDÓW  
– ANALIZA FMEA 

Metoda FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) znana 
jest również pod nazwami: FMECA (ang. Failure Mode and Criticali-
ty Analysis) lub AMDEC (ang. Analys des Modes de Defaillace et 
Leurs Effets). Metoda ta polega na  przygotowaniu założeń po-
trzebnych do przeprowadzenia właściwej analizy a następnie wybór 
operacji, które powinny być poddane poprawie. Określenie poten-
cjalnych wad, które w pierwszej kolejności mają być eliminowane 
polega na wyznaczeniu wskaźnika priorytetu, który jest iloczynem 
subiektywnej oceny ryzyka wystąpienia błędu – R , jego wykrywal-
ności – W oraz znaczenia w procesie – Z. Każdy z parametrów – R, 
W i Z – oceną której skala przyjmuje wartości od 0 do 10, gdzie 0 
oznacza najmniej istotne a 10 jest wartością  maksymalną. 

 
R – RYZYKO – możliwość wystąpienia wady  
W – WYKRYCIE – możliwość wykrycia pojawienia się przyczyny 
zanim spowoduje wystąpienie wady  
Z – ZNACZENIE – znaczenie wady dla użytkownika wyrobu/wyniku 
procesu produkcyjnego 
 
Wskaźnik priorytetu:      Wp=R∙Z∙W  
 
FMEA daje wskazania, które miejsca w produkcji lub wyrobie są 
krytyczne i dlaczego – nie podając sposobu ich eliminacji.  
 

Tab. 1. Skala ocen możliwości wystąpienia wady  

R RYZYKO 
FMEA wyro-
bu/konstrukcji/procesu 

1 Nieprawdopodobne 
Wystąpienie wady jest niepraw-
dopodobne 

2 Bardzo rzadko 
Wystąpienie wady jest bardzo 
mało prawdopodobne 

3 Rzadko 
Zdarza się stosunkowo mało 
wad 

4-6 Przeciętnie 
Wada zdarza się sporadycznie 
co jakiś czas 

7-8 Częste 
Wada powtarza się cyklicznie 
co jakiś czas 

9-10 Bardzo częste Wady prawie nie da się uniknąć 
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Wykrywalność  

Tab. 2. Skala ocen dla możliwość wykrycia pojawienia się przyczy-
ny zanim spowoduje wystąpienie wady  

W WYKRYWALNOŚĆ 
FMEA wyro-
bu/konstrukcji/procesu 

1-2 Bardzo wysoka 
Środki weryfikacji/kontroli na 
pewno wykryją daną wadę wyro-
bu, konstrukcji lub procesu 

3-4 Wysoka 
Środki weryfikacji/kontroli dają 
duże szanse wykrycia wadę 
wyrobu, konstrukcji lub procesu 

5-6 Przeciętna 
Środki weryfikacji/kontroli mają 
możliwość wykrycia wadę wyro-
bu, konstrukcji lub procesu 

7-8 Niska 

Bardzo prawdopodobne że środki 
weryfikacji/kontroli nie wykryją  
wady wyrobu, konstrukcji lub 
procesu 

9 Bardzo niska 

Z dużą pewnością można sądzić, 
że środki weryfikacji/kontroli nie 
wykryją wady wyrobu, konstrukcji 
lub procesu 

10 Prawie niemożliwa 
Środki weryfikacji/kontroli nie dają 
szans na wykrycie wady wyrobu, 
konstrukcji lub procesu 

Znaczenie  

Tab. 3. Skala oceny znaczenia wady dla użytkownika wyrobu pro-
cesu produkcyjnego 

Z ZNACZENIE 
FMEA wyro-
bu/konstrukcji/procesu 

1 Brak wpływu Brak zatrzymania produkcji, brak 
wpływu na jakość produktu i przebieg 
produkcji 

2-4 Niewielki wpływ Niewielkie zakłócenia w produkcji, 
nie wpływają one jednak w znacznym 
stopniu na jej przebieg  

5-6 Znaczące Zakłócenia procesu produkcji, ale 
brak konieczności zatrzymania pro-
dukcji. Brak wpływu na bezpieczeń-
stwo pracowników (zadowolenie 
konsumenta) 

7-8 Bardzo znaczą-
ce 

Zatrzymanie produkcji i wykrycie 
usterki, prawdopodobieństwo zagro-
żenia dla pracowników oraz osób 
trzecich małe, niezadowolenie kon-
sumenta 

9 Poważne Zatrzymanie produkcji i wykrycie 
usterki, usterka zagraża bezpieczeń-
stwu pracowników oraz osób trzecich 

10 Bardzo poważne PRODUKCJA ZATRZYMANA 
TRWALE, bardzo duże niebezpie-
czeństwo dla pracowników, osób 
trzecich oraz środowiska 

 
Następnie w wyniku iloczynu trzech wskaźników wyznacza się 

grupy priorytetu eliminacji błędów.  
 
 
 

Wytypowanie liczby priorytetu  

Tab. 4. Klasyfikacja według uzyskanej wartości wskaźnika priorytetu  
 

Wp 
WSKAŹNIK PRIO-
RYTETU 

OPIS 

1  MINIMALNY Najczęściej pomijalny 

8 

NIEKONIECZNY 
Nie ma bardzo dużej koniecz-
ności korygowania procesu 
produkcji 

27 

64 

125 

PRZYDATNY 

W pozytywny (znaczący) spo-
sób wpłynie na proces produk-
cji (usprawni, zwiększy jakość, 
poprawi bezpieczeństwo) 

216 

343 
POZIOM KRY-
TYCZNY 

Konieczna interwencja i zmiany 
w procesie 

512 

729 

1000 MAKSIMUM 
Niemożliwe przeprowadzenie 
bezpiecznej produkcji 

 
Następnie dla uzyskanych wartości wskaźnika priorytetu wyko-

nano analizę ABC (80/20 – Pareto). Na podstawie otrzymanych 
wyników wykonano wykres Pareto – Lorenza rysunek 7, z którego 
wynika, że największe ryzyko stanowi: nieodpowiedni nadzór proce-
su (brak monitorowania za pomocą kart kontrolnych).  
 

 
Rys. 7. Wykres Pareto – Lorenza występujących błędów jakościo-
wych w rozpatrywanym strumieniu wytwórczym. 

PODSUMOWANIE 

Rozwój przedsiębiorstw jest ich celem nadrzędnym. Systema-
tyczne zwiększanie liczby produkowanych wyrobów bez angażowa-
nia środków w poprawę procesów produkcji jest działaniem nieefek-
tywnym. W artykule została przedstawiona analiza wartości praw-
dopodobieństwa uzyskania zwiększonej liczby produkcji o 10% przy 
założeniu, że nie wzrośnie liczba wyrobów wadliwych. W rozpatry-
wanym przypadku liczba produktów zwiększyła się z 133 sztuk do 
149 sztuk miesięcznie. Średni wskaźnik PPM dla minionych okre-
sów wynosił 3%, tj. średnio 4 sztuki na miesiąc. Bez zwiększania 
nakładów na poprawę jakości poszczególnych procesów wytwór-
czych i uzyskanie jedynie 4 sztuk wadliwych produktów na 149 
sztuk wszystkich wyprodukowanych wyrobów wynosi 53%.  

W związku z względnie małym prawdopodobieństwem uzyska-
nia zadawalających wyników, firma podjęła decyzję o konieczności 
wdrożenia programów poprawy jakości. Został wyodrębniony zespół 
osób odpowiedzialnych w pierwszym etapie na zgromadzenia in-
formacji o występujących błędach jakościowych oraz ich przyczy-
nach powstawania. W kolejnym etapie wraz z udziałem kierowników 
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wszystkich działów nastąpiła analiza i weryfikacja oraz wyodrębnie-
nie obszarów natychmiastowej poprawy.  

Najwięcej błędów jakościowych generowanych jest na dziale 
lakierni, dlatego właśnie ten obszar został podjęty szczególnym 
rygorem kontroli i monitoringu realizowanych procesów. Z głównych 
zadań mających wpływ na eliminację błędów jakościowych była 
modernizacja stanowisk montażu, na których w wyniku braku stan-
daryzacji pracy pojawiały się nieumyślne i niekontrolowane uszko-
dzenia mechaniczne. Kolejno zostały usprawnione urządzenia 
stosowane do transportu między kolejnymi obszarami produkcyjny-
mi. Obecnie nadal w trakcie realizacji prowadzone są próby zmiany 
parametrów wtryskiwania pianki poliuretanowej tak aby zmniejszyć 
ilość wycieków poza formę.  

Firma również przeznaczyła znaczną część środków finanso-
wych na szkolenia pracowników każdego szczebla. Każdy pracow-
nik poziomu operacyjnego w ciągu jednego roku powinien odbyć 
szkolenie z zakresu 5S oraz ogólnych zasad zarządzania jakością. 
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