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MODUŁ V

Ekonomiczne aspekty jakości.
Koszty jakości, ich rodzaje i
wykorzystanie w systemach zarządzania.
Prawne aspekty związane z jakością.
Ocena zgodności wg dyrektyw nowego
podejścia (znak CE)
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Wprowadzenie

Dochody/koszty

Poziom jakości wyrobów wpływa z jednej strony na wysokość uzyskiwanych dochodów,
z drugiej zaś na wysokość ponoszonych kosztów. Można więc mówić o dochodowej i
kosztowej funkcji jakości.

Dochody

Zysk
Koszty

Poziom jakości

Kiedy poziom jakości wyrobu wzrasta można spodziewać się wzrostu dochodów ze
sprzedaży tego wyrobu jednak do pewnej tylko granicy. Granicę tę wyznaczają:
- wielkość rynku,
- zdolności nabywcze rynku,
- ceny wyrobów konkurencyjnych i substytucyjnych
a także to, czy nabywcy uważają wyższy poziom jakości za spełniający ich rzeczywiste
potrzeby.
Koszty uzyskania jakości rosną proporcjonalnie do wzrostu poziomu jakości tylko do
pewnego poziomu. Po jego przekroczeniu następuje najczęściej szybki wzrost kosztów
uzyskania jakości sprawiający, że dalsze podnoszenie jakości jest nieopłacalne.
Aby wyznaczyć jakość ekonomicznie optymalną trzeba zatem dokonać odniesienia
wskaźnika jakości do kosztów jej uzyskania ( kosztów jakości ).
Kosztami jakości nazywa się nakłady poniesione na wykonanie działań związanych z
uzyskaniem odpowiedniej jakości produkcji. Koszty jakości powinny stanowić stały element
systemu zarządzania jakością. Na podstawie informacji o ponoszonych kosztach
kierownictwo podejmuje określone decyzje o wzmożeniu działań tam gdzie są one efektywne,
bądź o redukcji tych działań, które powodują straty. Każda decyzja, a więc każde działanie
związane jest z powstaniem kosztu, chodzi o to by podejmować decyzje na podstawie
informacji pełnych i aktualnych.
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Powody liczenia kosztów jakości
1.Znajomość kosztów jakości pozwala na identyfikację problemów
jakościowych i organizacyjnych.
2. Znajomość struktury kosztów jakości pozwala na wybór
priorytetów w działaniach
korygujących, na optymalizację
działań.
3. Wyrażenie stanów w liczbach ułatwia porozumiewanie się.
4. Odpowiednie przedstawienie wysokości ponoszonych kosztów
ma silne działanie motywacyjne, uwrażliwia pracowników
na błędy.
5. Stałe śledzenie kosztów jakości ułatwia zarządzanie, usprawnia
organizację służb jakości, zapewnia możliwość stałego nadzoru.

Sprawne i efektywne zarządzanie z wykorzystaniem rachunku kosztów jakości
wymaga prowadzenia ich ewidencji, analizy i optymalizacji.

1. Identyfikacja i rodzaje kosztów jakości
Ewidencja kosztów jakości jest możliwa tylko wtedy gdy umiemy te koszty
zidentyfikować, odpowiedzieć na pytanie jaki koszt jest kosztem jakości? Norma PN-ISO
9004-1 wyróżnia trzy podejścia do zbierania, prezentowania i analizowania danych
dotyczących finansowych aspektów jakości:

Trzy podejścia do danych kosztowych
1. Podejście „ koszty jakości”
2. Podejście „koszty procesu”
3. Podejście „ straty jakości”

Podejście 1 „ koszty jakości” – dzieli koszty związane z jakością na te, które wynikają
z prowadzenia działań wewnątrz firmy oraz na te, które są związane z działaniami
zewnętrznymi; koszty prewencji i oceny zaliczane są do nakładów, podczas gdy szkody
uważa się za stratę. Ogół kosztów, w tym podejściu dzieli się na:
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1.koszty zapobiegania, czyli koszty działań mających na celu
uniknięcie szkód, a wśród nich koszty:
- planowania jakości nowych i modernizowanych
wyrobów,
- zapewniania wymaganej jakości materiałów i surowców,
- planowania jakości i kierowania jakością,
- szkolenia w zakresie jakości,
- prowadzenia akcji motywacyjno- propagandowych na
jakości,
- badania rynku w celu poznania potrzeb i wymagań
- sterownia procesami,

rzecz

użytkowników,

2. koszty oceny jakości, czyli koszty sprawdzenia
czy spełnione są wymagania jakościowe, w tym
koszty:
- prób i kontroli materiałów wejściowych,
- prób i kontroli własnych produktów.
- organizacji prób i kontroli,
- utrzymywania w gotowości sprzętu kontrolnego,
- analizy wyników prób i kontroli,

3. koszty szkód wewnątrz organizacji, czyli koszty
niespełnienia wymagań stawianych wyrobom, wykryte przed ich dostarczeniem, w tym koszty:
- braków nienaprawialnych,
- przeróbek i napraw,
- powtórnej kontroli i powtórnych prób,
- poszukiwania przyczyn zakłóceń,
- przekwalifikowywanie wyrobów do niższej klasy,

4. koszty szkód na zewnątrz organizacji, czyli koszty niespełnienia
wymagań stawianych wyrobom ujawnione po ich dostarczeniu,
w
tym koszty:
- reklamacji klientów,
-obsługi technicznej użytkowników wadliwych wyrobów,
- przeróbki zwróconych wyrobów,
- kar umownych,
- wymiany wyrobów w ramach gwarancji,
- wycofania wyrobów z rynku
- odpowiedzialności prawnej za wady.
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Podejście 2 „koszty procesu” – związane jest z analizą kosztów zgodności i
niezgodności danego procesu przy założeniu, że obie te kategorie mogą być źródłem
oszczędności. Podejście takie wygodne jest do stosowania w przypadku procesowego
podejścia do stanowienia systemu jakości. Skuteczność systemu zyskuje tu bowiem
dodatkowy, bezpośredni wymiar – wymiar kosztowy, przy czym kategorie kosztów
zdefiniowane są w przywołanej normie następująco:

Koszt zgodności:

koszt zaspokojenia wszystkich ustalonych

potrzeb klienta przy równoczesnym prawidłowym przebiegu procesu
Koszt niezgodności:

koszt spowodowany nieprawidłowym

przebiegiem danego procesu
Podejście 3: straty jakości” – podejście to koncentruje się na wewnętrznych i
zewnętrznych stratach wynikających z niewłaściwej jakości, przy czym wyróżnia się straty
wymierne i niewymierne. Według szefa firmy Toyota, Fujio Cho: " Straty w działalności
firmy to wszystko, poza minimalnym wyposażeniem, częściami, materiałami, przestrzenią i
czasem pracownika, które są niezbędne do wytwarzania wartości produktu ".

Rodzaje strat
1. Straty spowodowane nadprodukcją.
2. Straty spowodowane czasem oczekiwania.
3. Straty transportowe.
4. Straty podczas procesu.
5. Straty wynikające z nadmiernych zapasów.
6. Straty spowodowane nadmiernym ruchem.
7. Straty z powodu wad produktu.

Tak straty wymierne jak i niewymierne można sklasyfikować na:
- straty wewnętrzne,
- straty zewnętrzne,
- straty z tytułu niewykorzystanych możliwości.
Przyczyny strat powstających w przedsiębiorstwie mogą być, przykładowo następujące:
1. Straty związane z wyposażeniem:
- nadmierne wyposażenie - niewykorzystywane lub bardzo rzadko wykorzystywane
maszyny, narzędzia, komputery; ich amortyzacja, konserwacja, starzenie się itp.
- uszkodzenia maszyn i urządzeń wynikające z niedbałego, niewprawnego lub
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania: koszty napraw, przestojów, prób po
naprawach i remontach, a także wycofywania i zakupu nowych urządzeń tego samego typu.
- przebiegi jałowe wynikające z braku rytmiczności w procesach, braku materiałów,
nieodpowiedniego wykształcenia pracowników: koszty robocizny, energii, amortyzacji itp.,
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-

braki sprzętu i wynikająca z tego powodu konieczność zakupu usług lub obniżania
jakości wyrobów poprzez wykonywanie na nieprzystosowanym sprzęcie, dłużej:
koszty dodatkowej robocizny, koszty usług,

2.Straty związane z wykorzystaniem przestrzeni:
- zbyt duża powierzchnia magazynów powodująca nadmierna koszty lokalowe,
ogrzewania i oświetlenia oraz osobowe,
- zbyt długie drogi transportowe przedłużające czas procesów, podwyższające koszty
transportu wewnętrznego, zwiększające koszty osobowe,
- zbyt długie drogi przepływu informacji, co wpływa na dłuższy czas przepływu
informacji, zwiększa prawdopodobieństwo błędu w przekazie, a także opóźnia
podejmowanie decyzji.
3.Straty związane z kadrą pracowniczą:
- nadmierne zatrudnienie powodujące zbyt wysokie koszty płac, wpływające na
obniżenie motywacji, zaangażowania w pracę a tym samym obniżające jakość efektów pracy i
wzrost kosztów braków,
- niepełne wykorzystanie zdolności i umiejętności wpływające na nadmierny wzrost
płac, opóźniania bądź uniemożliwianie rozwoju firmy, obniżające motywację,
- braki w zatrudnieniu - niemożność przyjęcia większej ilości zamówień, strata
możliwych zarobków, zwiększanie możliwości konkurencji, spiętrzenia prac powodujące
obniżkę ich efektów,
- umyślne złe działanie - zwiększone koszty materiałowe, energii, płac, serwisu itp., a
ponad to możliwość utraty zysków,
- absencje - dodatkowe zatrudnianie na zlecenia bądź nadgodziny spowodowane
absencją, koszty dodatkowego nadzoru, utrata rytmiczności,
- braki w kwalifikacjach to możliwość ponoszenia nadmiernych kosztów
materiałowych, robocizny, energii, remontów itp,
4.Straty związane z materiałami i ich dostawami:
- spóźnione lub niepełne dostawy - to utrata rytmiczności, spóźnione terminy
zakończenia prac i konieczność płacenia kar lub/i obniżenia ceny,
- wybrakowane materiały powodujące dodatkowe koszty materiałowe lub/i koszty
dodatkowego serwisu, kar umownych upustów itp.
- nierytmiczne dostawy - powodujące zakłócenia w produkcji, niedotrzymywanie
terminów a tym samym nadmierne koszty płac, serwisu oraz kar i upustów,
- dodatkowe dostawy - nieprzewidziane w planach wpływają na zwyżkę kosztów
ogólnych i nieaktualność wskaźników efektywnościowych powodując nadmierna koszty płac,
składowania, nierytmiczności produkcji,
- zbyt duże zapasy wpływające na zwiększenie osobowych i lokalowych kosztów
magazynowania,
- złe specyfikacje materiałowe powodujące wzrost kosztów materiałowych i
osobowych wynikający z konieczności powtórnego zamawiania, transportu, przyjęcia i
magazynowania,
- brak koniecznych materiałów powodujący przestoje w procesach a przez to wzrost
kosztów osobowych,
5. Straty związane z organizacją procesów:
- brak odpowiedniej informacji na stanowiskach pracy powodujący błędy i/lub
przestoje a tym samym wzrost kosztów osobowych, materiałowych, energii, usług itp.,
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- zła kolejność operacji wpływająca na powstawanie braków a tym samym na wzrost
kosztów materiałowych, osobowych, energii itp.
- dodatkowe operacje, nieprzewidziane operacje wpływające na dezaktualizację
planów i harmonogramów a tym samym na wzrost kosztów osobowych, energii, usług itp.,
6.Straty związane z wykonawstwem:
- błędnie wykonane operacje - konieczność poprawek bądź złomowania wpływająca
na wzrost wszystkich kosztów produkcji,
- zbyt długie przygotowywanie operacji i wykonywanie operacji - wpływające na
wzrost kosztów robocizny, energii, usług,
- bałagan na stanowiskach pracy powodujący przedłużenie lub powtórne
wykonywanie operacji, zwiększenie wykorzystania środków produkcji.
7.Straty związane z zarządzaniem:
- błędne decyzje powodujące wzrost wszelkich kosztów ponoszonych przez firmę,
- złe motywowanie lub brak motywowania obniżające jakość pracy a przez to
wpływające na wzrost kosztów płac, materiałowych, usług itp.,
- zły podział odpowiedzialności i pokrywanie się kompetencji wpływające na
niemożność podjęcia decyzji właściwych i we właściwym czasie,
- konflikty zakłócające właściwy, zaplanowany rytm pracy,
- zbyt liczne lub/i zbyt długie zebrania wpływające na wzrost kosztów płac, energii
i/lub delegacji,
- brak planów i/lub zmiany w planach - wpływające na utratę rytmiczności prac i
wzrost wszystkich kosztów w firmie.

Straty wewnętrzne
- przerosty w obsadzie stanowisk,
- stanowiska naprawcze,
- nieefektywne maszyny,
- nie wyszkolony personel,
-wadliwe materiały,
- zawodność maszyn i urządzeń,
- nadmierne zapasy,
- brak rytmiczności,
Straty zewnętrzne
- naprawy gwarancyjne,
- kary za nieterminową realizację,
- zwroty,
- odsetki za nieterminowe płatności
- nieskuteczne egzekwowanie należności.

Utracone możliwości możemy jedynie szacować, jest to bardzo trudne ale warto je
znać. Mogą to być przykładowo:
- straty z tytułu błędnych decyzji,
- utrata klientów,
- niewykorzystanie niszy rynkowej bądź asortymentowej,
- niewłaściwe wykorzystanie możliwości produkcyjnych ( w tym ludzi),
- spóźnione wprowadzenie nowego wyrobu, nieelastyczna struktura organizacyjna
- nieskuteczny udział w przetargach,.
Badania przeprowadzone w WB ujawniły, że tylko ok. 4% w stosunku do wartości
sprzedaży stanowią straty które jesteśmy w stanie rozpoznać. Pozostałe stanowią ukrytą część
" góry lodowej" i wg szacunków wynoszą ok. 30-50%.
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3. Ewidencja kosztów związanych z jakością
Przedstawione podejścia są wg normy ...” uważane za użyteczne, ale nie wykluczające
się wzajemnie; podobnie jak ich adaptacje i kombinacje”. Bez względu jednak na to jak
koszty związane z jakością będą identyfikowane i pogrupowane, należy dokonać ich
ewidencji by umożliwić ich analizę i optymalizację Wymaga to wprowadzenia specjalnych
kont bilansowych bądź pozabilansowych, gdyż koszty jakości najczęściej nie są wykazywane
przez zwykły system rachunkowości przedsiębiorstwa .

Sposoby prowadzenia ewidencji kosztów
* Stały system
* Szybka jednorazowa diagnoza kosztów
* Wyrywkowa rejestracja kosztów

Stosowanie stałej, jednolitej metody rejestracji kosztów pozwala na prowadzenie
analiz ich trendów i szybkie reakcje w przypadku wystąpienia nagłych odchyleń.
Jednocześnie jednak zbyt sformalizowany system rachunkowy może nie zareagować na
zmiany w otoczeniu, gdyż jest często za mało elastyczny. Trzeba się także liczyć z długim,
kosztownym i pracochłonnym okresem przygotowania i wdrażania systemu. Struktura oraz
układ tak opracowanego i wdrożonego stałego systemu ewidencjonowania kosztów jakości
są organicznie związane z konkretnym przedsiębiorstwem i nie można ich zastosować w
innym. W wielu przedsiębiorstwach amerykańskich i europejskich wprowadzono tego rodzaju
systemy w latach osiemdziesiątych, lecz z czasem okazało się, iż efekty ich działania nie
rekompensują należycie nakładów i w efekcie wycofano się z tak rygorystycznie prowadzonej
ewidencji.
Szybka jednorazowa diagnoza kosztów przeprowadzana jest najczęściej jednocześnie
z wewnętrznym auditem systemu jakości. Tym samym ocena skuteczności systemu uzyskuje
dodatkowy wymiar - kosztowy.
Wysokości ponoszonych kosztów są w tym przypadku
określane w pewnym przybliżeniu, co jednak jest zupełnie wystarczające do ich analizy i
oceny. Wyniki tak przeprowadzonej ewidencji kosztów jakości mogą być wykorzystywane do
oceny potencjalnych możliwości firmy, do przeprowadzenia akcji motywacyjnej pod hasłem
"Śpimy na kopalni złota", lecz przede wszystkim są wstępem do dalszych prac. Szybka
diagnoza kosztów jest najczęściej przeprowadzana przy współudziale konsultantów
zewnętrznych.
Wprowadzenie wyrywkowej rejestracji kosztów jakości wymaga wyodrębnienia
obszarów, w których konieczne i możliwe jest prowadzenia dokładnej ewidencji. Można to
zrobić na podstawie przeprowadzonej szybkiej jednorazowej diagnozy lub poprzez analizę
danych księgowych. Dla pozostałej działalności ewidencję prowadzi się wyrywkowo. Jest to
najczęściej obecnie stosowany system ewidencji kosztów jakości. Jest elastyczny, mniej
czaso- i kosztochłonny, ale zaufania do niego można nabrać dopiero po pewnym czasie
stosowania.
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Sposoby uzyskiwania danych o kosztach
- wprowadzenie nowych rodzajów sprawozdań,
- dzielenie danych dostępnych na kontach księgowych,
- sumowanie danych z różnych kont,
- szacowanie.

W praktyce wykorzystuje się wszystkie te sposoby. Wprowadzenie nowych rodzajów
sprawozdań oraz sumowanie danych z różnych kont wymagają dokładnego sprecyzowania
działań podejmowanych w zakresie jakości, bowiem wszystkie koszty ponoszone w trakcie
ich prowadzenia będą ewidencjonowane jako koszty jakości. Przykładowo może to być:
- wyodrębnienie grupy zleceń na usuwanie wad ujawnionych po dostawie i opracowanie specjalnego formularza do rejestracji kosztów tych zleceń,
- opracowanie kart braków naprawialnych i nienaprawialnych,
- sumowanie, znajdujących się na różnych kontach, kosztów rekrutacji, szkolenia
nowoprzyjętych i kosztów procedury związanej z odejściem pracowników celem
uzyskania danych określających koszty rotacji personelu.
Dzielenie danych dostępnych na kontach księgowych wymaga sprecyzowania jaka
część działania, którego koszty zewidencjonowano na danym koncie, dotyczy jakości.
Przykładowo, w jednym z przedsiębiorstw przyjęto, iż 30% kosztów działalności działu
technologicznego to koszty badań, analiz i usuwania przyczyn wad, w innym wyodrębniono z
kosztów ogólnych, koszty miejsc powstawania kosztów działalności zapobiegawczej.
Szacowanie kosztów jakości dotyczy przede wszystkim tych kosztów, które nie mają
swojego bezpośredniego odbicia w istniejących zapisach księgowych. Szacunek wielkości
poniesionych kosztów opiera się najczęściej o analogie bądź opinie specjalistów. Przykładem
może być szacowanie kosztów błędnego instalowania wyrobów..

Trudności w ewidencji
•

związane z pracą nieprodukcyjną

•

złe rozpoznanie rzeczywistości

•

struktura kosztów ogólnych

•

zbyt rozbudowany system

•

niezrozumienie systemu

W trakcie prowadzenia ewidencji kosztów jakości można napotkać liczne trudności i
popełniać błędy w obliczeniach. Szczególnie trudne jest rejestrowanie kosztów jakości
ponoszonych podczas pracy nieprodukcyjnej ( np. w projektowaniu, zarządzaniu ). Należy
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także dokładnie rozpoznać rzeczywistość np. w potocznym rozumieniu termin " złom" odnosi
się nie tylko do wyrobów tak wadliwych, że trzeba je wyrzucić, ale również używany jest na
określenie wiórów, odpadów materiałowych, nadlewów itp. Nie można więc zaliczać do
kosztów braków wszystkich tych kosztów materiałowych. Także i informacja o licznych
zwrotach od klientów nie zawsze musi oznaczać, że wyrób jest wadliwy. Czasem zwroty są
spowodowane np. nadwyżkami u dystrybutora, który źle obliczył swoje zapasy. Dużą
trudnością jest także ustalenie jaka część kosztów ogólnych jest kosztem jakości. Są one
niekiedy bardzo wysokie i logicznym jest branie ich pod uwagę. Punktem wyjścia przy
szacowaniu tych kosztów powinno być określenie "normalnego poziomu działalności", a
następnie ewidencja odchyleń od tego poziomu. Trzeba jednak zwrócić przy tym uwagę na to,
iż część odstępstw jest może być spowodowana przyczynami leżącymi poza
przedsiębiorstwem np. strajkami w innych firmach czy zmianą ustawodawstwa. Częstym
błędem popełnianym przy wprowadzaniu ewidencji kosztów jakości jest także jej zbytnie
rozbudowanie, powodujące "szum informacyjny". Zbyt dużo rodzajów kosztów i kont nie
pomaga w zapewnieniu jakości, a powoduje zaciemnienie obrazu.
Prawidłowo działający system ewidencji kosztów jakości powinien:
- być znany i akceptowany przez wszystkich, którzy dostarczają dane ( przede
wszystkim przez pracowników działu księgowości ),
- zapewniać akceptację wyliczonych kwot, gdyż tylko wtedy można liczyć na
współpracę i wykorzystać koszty jakości do motywowania,
- stosować jednolity sposób wypełniania formularzy gdyż umożliwia to posługiwanie
się wspólnym "językiem " przez wszystkie działy przedsiębiorstwa,
- być wprowadzony z wykorzystaniem opracowanego specjalnie dla danego zakładu
poradnika zawierającego stosowane definicje, sposoby prowadzenia zapisów i
przekazywania informacji,
- dostarczać taką ilość informacji, która jest rzeczywiście niezbędna do zapewnienia
jakości.
Przemyślana i prawidłowo przeprowadzona ewidencja kosztów jakości jest
warunkiem skutecznej ich analizy i optymalizacji.

4. Analiza zewidencjonowanych kosztów
Zewidencjonowanie kosztów pozwala na poznanie ich wysokości, nie odpowiada
jednak na pytanie czy wysokość ta jest właściwa dla danego zakładu. Trzeba bowiem ponieść
pewne nakłady na działania związane z jakością, chodzi jednak o to by nakłady te były
możliwie najmniejsze. Niezbędna jest więc analiza zewidencjonowanych kosztów.

Rodzaje analizy zewidencjonowanych kosztów
- według miejsc powstawania kosztów,
- według wyrobów i grup wyrobów,
- w stosunku do planu,
- w czasie,
- według relacji między grupami kosztów.
- w odniesieniu do innych mierników działalności firmy.

11

Analiza kosztów według miejsc powstawania i wyrobów wykorzystuje stwierdzony w
wielu przedsiębiorstwach fakt, iż zbędne koszty (straty) nie są rozłożone równomiernie. Na
ogół są one rozłożone w ten sposób, że parę podstawowych czynników jest przyczyną dużego
procentu strat związanych z jakością. Zjawisko tej nierównomierności jest korzystne dla
kierownictwa, gdyż umożliwia skierowanie wysiłku na osłabienie działania lub eliminację
tych czynników. Z chwilą ich zidentyfikowania one - i tylko one - stają się problemami
wymagającymi rozwiązania. Przy ograniczonej w ten sposób liczbie problemów koszty
działalności zapobiegawczej są stosunkowo niewielkie. Ponieważ jednak problemy te dotyczą
głównej części strat, istnieje duża możliwość zmniejszenia kosztów.
Ewidencjonowanie kosztów jakości w dłuższym okresie czasu pozwala na ich
planowanie, a tym samym na analizę odchyleń w stosunku do planu. Każde odchylenie jest
wtedy sygnałem nieprawidłowości, bądź w prowadzeniu działań, bądź w planowaniu i
powinno prowadzić do podjęcia czynności poprawiających sytuację. Analiza taka prowadzi w
efekcie do poprawy skuteczności działania.
Analiza zewidencjonowanych kosztów jakości w czasie polega na śledzeniu ich
trendów z jednoczesnym odniesieniem do zmian w zakresie i charakterze prowadzonych
działań projakościowych. Analiza taka powinna potwierdzić prawidłowość podejmowanych
decyzji co do kierunków, zakresu i intensywności działań.
Szczególnie pomocne jest powiązanie analizy kosztów w czasie z analizą relacji
między rodzajami (typami) kosztów.

Prawidłowe relacje między rodzajami
kosztów a jakością działania

Koszty jakości

Koszty
uszkodzeń

Koszty oceny
Koszty zapobiegania

Jakość działania

Wzrost kosztów zapobiegania powinien być wynikiem rozszerzonego zakresu
merytorycznego działań prewencyjnych. Jeżeli wzrost tych kosztów ma swoje odbicie w
jednoczesnym, bądź niewiele tylko, przesuniętym w czasie i odpowiednio większym,
spadkiem kosztów uszkodzeń, jest on dla przedsiębiorstwa korzystny. Wzrost w czasie
kosztów oceny może być wynikiem tak rozszerzenia zadań kontroli, jak i konieczności
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dodatkowej selekcji wyrobów. Niemniej jednak, umiarkowany wzrost kosztów oceny jakości
jest dla przedsiębiorstwa korzystny gdyż wpływa najczęściej na znaczny spadek kosztów
uszkodzeń, a w efekcie na obniżenia ogólnych kosztów wytwarzania.
Analizując zmiany wysokości kosztów jakości według ich rodzajów można stwierdzić
także, czy przedsiębiorstwo prowadzi aktywną, czy pasywną działalność projakościową.
Jeżeli, w dłuższym okresie czasu relacja między kosztami zapobiegania i oceny a kosztami
uszkodzeń jest stała, to znak, że firma jest pasywna. Natomiast spadek kosztów uszkodzeń
przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności prewencyjnej lub/i kosztów oceny jakości,
świadczy o aktywności przedsiębiorstwa w zakresie jakości. Każdy wzrost lub nawet
utrzymywanie się na stałym poziomie kosztów uszkodzeń, to dowód na to, iż podjęte
działania są nieefektywne.

Optymalizacja kosztów związanych z jakością
Optymalizowanie kosztów jakości to określanie wysokości nakładów jakie są
rzeczywiście niezbędne dla zapewnienia optymalnej ekonomicznie jakości wyrobów i usług.
Jeżeli oczywistym jest, że należy ponosić pewne koszty na zapewnienie wymaganej
jakości, to powstaje problem znalezienia metod, które pozwolą na określenie optymalnej
wysokości kwot. Nie można szukać w tym celu analogii z innymi przedsiębiorstwami, gdyż
najczęściej informacje o kosztach są utajniane. Poza tym, każde przedsiębiorstwo dysponuje
innym potencjałem technicznym, ludzkim, finansowym, i wobec tych różnic wszelkie dane
stają się nieporównywalne. Optymalizacja kosztów jakości może być prowadzona jedynie
wtedy gdy przedsiębiorstwo wdrożyło i zweryfikowało odpowiadający jego specyfice
system ich ewidencji i analizy .

Optymalizować koszty to :
1. Określić poziom wzorcowy
2. Oszacować stracone możliwości
3. Wybrać najlepsze rozwiązania
Kiedy koszty jakości są dobrze zidentyfikowane istnieje duża pokusa ich eliminacji,
jednak trzeba uważać na konsekwencje. Niekiedy bowiem częściowa ( fragmentaryczna )
eliminacja kosztów prowadzić może do ich globalnego wzrostu. Podstawową sprawą przy
próbach optymalizacji wysokości kosztów jakości jest umiejętność ustalenia kosztów
związanych z każdym z prowadzonych działań.
Należy przeanalizować działania, które są podejmowane dla zapewnienia jakości i
oceny jej poziomu. Pozwoli to na wzmacnianie tych działań, które prowadzą w efekcie do
obniżenia całkowitej sumy kosztów i eliminację tych, które wymagając nakładów, nie
przynoszą oczekiwanych korzyści.
Optymalizacja (eliminacja) kosztów braków powinna dotyczyć całej działalności
przedsiębiorstwa. Trzeba przy tym określić wzorcowy poziom działań, czyli ustalić jakie
działania i w jakim zakresie, należy w przedsiębiorstwie prowadzić, a następnie zbadać jak
przebiegają one w rzeczywistości.
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Optymalizując koszty jakości należy:
1. Odnosić się do konkretnych działań
2. Analizować trendy
3. Wzmacniać działania efektywne
4. Eliminować działania nieefektywne
5. Uważać by nie optymalizować częściowo
Określenie optymalnego poziomu działania, właściwego dla danego przedsiębiorstwa i
określenie niezbędnych nakładów z jednej strony oraz ewidencja rzeczywiście poniesionych
kosztów, z drugiej, pozwolą w efekcie na oszacowanie straconych możliwości.

Optymalizowanie kosztów może być przeprowadzone przez:
- zastosowanie nowych rozwiązań technicznych (nowe urządzenia, technologie),
- wprowadzenie zmian w organizacji procesów,
- przeprowadzenie akcji motywacyjnych wśród załogi.

Szczególną rolę w procesie optymalizacji kosztów jakości poprzez eliminację strat, odgrywa
poziom świadomości pracowników.

Poziomy świadomości przy rozwiązywaniu problemów strat
1. Nie wiem co to jest strata, nie wiem, że moje działanie
prowadzi do powstawania strat.
2. Wiem, że powoduję jakieś straty, ale nie znam ich
wysokości i mechanizmu powstawania
3. Wiem jakie straty powstają, umiem je obserwować
i analizować.
4. Posiadam narzędzia i kompetencje, które umożliwiają mi
eliminację strat
Pierwszy z tych poziomów występuje w przedsiębiorstwach, w których nie prowadzi
się rachunku kosztów jakości, drugi w tych, w których prowadzona jest jedynie ewidencja
tych kosztów. Firmy prowadzące ewidencję i analizę kosztów jakości znajdują się przy
rozwiązywaniu problemu strat, na trzecim etapie rozwoju świadomości. Optymalizacja
kosztów jakości jest jednak związana dopiero z czwartym, najwyższym, etapem tej
świadomości.
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ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ
Dyrektywy nowego podejścia
Dyrektywy te powstają od 1985 roku. Zestawienie dyrektyw opracowanych do chwili
obecnej zawiera tab. 1.
Tabela 1. Wybrane Dyrektywy Unii Europejskiej
Numer
Tytuł
87/404/EEC Proste zbiorniki ciśnieniowe
88/378/EEC Bezpieczeństwo zabawek
89/106/EEC Wyroby budowlane
89/339/EEC
89/382/EEC
89/686/EEC
90/384/EEC
90/385/EEC

Kompatybilność elektromagnetyczna
Maszyny
Ochrony osobiste
Nieautomatyczne urządzenia wagowe
Czynne wszczepialne urządzenia medyczne
(implanty)
90/396/EEC Urządzenia spalające paliwa gazowe
91/263/EEC Urządzenia telekomunikacyjne
92/42/EEC Sprawność kotłów grzejnych
93/15/EEC Materiały wybuchowe stosowane do celów
niewojskowych
93/42/EEC Urządzenia medyczne
93.68/EEC Niskie napięcie
94/9/EEC Sprzęt i systemy zabezpieczające do stosowania
w
atmosferach
potencjalnie
wybuchowych
94/25/EEC Łodzie rekreacyjne
Obecnie dyrektywy obejmują około 65% wyrobów znajdujących się w obrocie
handlowym. Trwają prace nad opracowaniem dalszych dyrektyw, między innymi
dotyczących:
• narzędzi pomiarowych,
• wyposażenia morskiego,
• mebli tapicerowanych,
• wyposażenia placów gier i zabaw,
• pakowania,
• spalania wyrobów niebezpiecznych.
W okresie od przyjęcia dyrektywy do terminu jej obowiązywania trwa tak zwany okres
przejściowy, w którym producent ma prawo stosowania zarówno dyrektywy, jak i „starej”
regulacji według dotychczasowego prawa krajowego.

Elementy treściowe dyrektyw:
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•

Zakres (asortyment produktów objętych dyrektywą)

•

Ogólna klauzula o wprowadzaniu na rynek
– bezpieczeństwo osób, zwierząt domowych lub towarów nie może być wystawione
na ryzyko przez wprowadzany na rynek produkt

•

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa
– rdzeń dyrektywy „nowego podejścia”
– ochrona interesu publicznego
– możliwość zapewnienia zgodności z dyrektywą w oparciu o podstawowe wymogi

•

Klauzula o swobodnym przepływie

•

Dowód zgodności
– zgodność ze zharmonizowanymi normami
– brak zgodności
– brak norm

•

Administrowanie wykazem norm (procedura stosowana w przypadku, gdy Komisja
lub państwo członkowskie nie jest zadowolone ze zharmonizowanej normy

•

Klauzula bezpieczeństwa

•

Środki atestacji zgodności

•

Stały komitet (zarządza dyrektywą)

Dla każdej dyrektywy powołuje się Stały Komitet, który czuwa nad opracowaniem
norm zharmonizowanych, zbiera uwagi o dyrektywie i proponuje zmiany. Wymagania
techniczne wyrobów, które podlegają dyrektywie zawarte są w normach zharmonizowanych.
W trakcie opracowywania normy europejskiej lub dokumentu harmonizującego
zabronione jest, by organy normalizacyjne poszczególnych krajów członkowskich
podejmowały pracę lub publikowały normę na ten sam temat.
Każdy kraj członkowski europejskich organizacji normalizacyjnych musi wdrożyć
normę europejską do swojego zbioru norm oraz wycofać wszystkie normy sprzeczne z
przyjęta normą.

Ocena zgodności
Każda dyrektywa zawiera procedury, według których producent lub importer może
zademonstrować odpowiednim władzom, że wyrób wprowadzony przez niego na rynek
spełnia wymagania podstawowe zawarte w dyrektywach. Przy proponowanych procedurach
zaproponowano podejście modułowe. Dyrektywy określają jakie moduły mogą być
stosowane, a ostateczny wybór należy do producenta.
Modułowe podejście dzieli procedury potwierdzania zgodności na 8 podstawowych
modułów, które różnią się w zależności od: etapu rozwoju wyrobu, typu oceny oraz jednostki
dokonującej oceny. Moduły te przedstawiono w tab. 2. Można je scharakteryzować
następująco:
Moduł A (deklaracja zgodności)
Producent deklaruje zgodność swoich wyrobów z wymaganiami dyrektywy. Przechowuje
dokumentację techniczną do dyspozycji władz państwowych. Sporządza pisemną deklarację
zgodności i znakuje wyroby oznaczeniem CE.
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Moduł B (badanie typu)
Producent przedstawia upoważnionej jednostce dokumentację techniczną i/lub prototyp
wyrobu. Upoważniona jednostka sprawdza i prowadzi badania wydając certyfikat badania
typu.
Moduł C (zgodność typu) stosowany z modułem B
Producent deklaruje zgodność wyrobu z typem na które otrzymał certyfikat.
Sporządza deklarację zgodności i znaczy wyrób znakiem CE.
Moduł D (zapewnienie jakości produkcji) stosowany z modułem B
Producent posiadający certyfikowany system jakości deklaruje zgodność wyrobu z
certyfikowanym typem, sporządza deklarację zgodności i znaczy wyrób znakiem CE.
Moduł E (zapewnienie jakości wyrobu) stosowany z modułem B
Producent posiadający certyfikowany system jakości deklaruje zgodność wyrobu z
certyfikowanym typem, sporządza deklarację zgodności i znaczy wyrób znakiem CE.
Moduł F (weryfikacja wyrobu) stosowany z modułem B
Upoważniona jednostka sprawdza zgodność wyrobu z certyfikowanym typem.
Producent sporządza deklarację zgodności i znaczy wyrób znakiem CE.
Moduł G (weryfikacja produkcji jednostkowej)
Upoważniona jednostka sprawdza dokumentację oraz wyrób i wydaje certyfikat
zgodności. Producent sporządza deklarację zgodności i znaczy wyrób znakiem CE.
Moduł H (pełne zapewnienie jakości)
Producent posiadający certyfikowany system jakości wg ISO 9001 sporządza
deklarację zgodności i znaczy wyrób znakiem CE.
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Tabela 2. Procedury oceny zgodności w ustawodawstwie Unii Europejskiej
A.
WEWNĘTP
RZNA
R
KONTROLA
O
PRODUKCJI
J
E
K
T Producent:
O przechowuje doW kumentację techniczną do kontroA
li przez władze
N
krajowe
I
E

B. B A D A N I E T Y P U

Producent przedkłada organowi notyfikowanemu:
- dokumentację techniczną
- typowy wyrób
Organ notyfikowany:
- przeprowadza badania (jeśli to niezbędne)
- potwierdza zgodność z podstawowymi wymaganiami
- wydaje certyfikat badania typu

C. ZGODNOŚĆ
Z TYPEM

P
R
O
D

Producent:
- deklaruje zgodność
z wymaganiami
- umieszcza znak
CE

Producent:
- deklaruje zgodność
z zatwierdzonym
typem
- umieszcza znak CE

U
Organ notyfik.:
K Organ notyfik.:
- sprawdza
- bada wyrób pod
C wyrywkowo wyrób względem istotnych
J
A

G. KONTROLA
JEDNOSTKOWA KAŻDEGO
WYROBU

parametrów i funkcji
- sprawdza
wyrywkowo wyrób

Producent:
przedkłada
dokumentację
techniczną

H. CAŁKOWITE ZAPEWNIENIE
JAKOŚCI
ISO 9001
Producent:
działa zgodnie z zatwierdzonym systemem jakości dla
projektowania
Organ notyfik.:
- kontroluje system
jakości
- potwierdza
zgodność projektu
- wydaje certyfikat
dotyczący projektu

D. ZAPEWNIEE.
F. KONTROLA
NIE JAKOŚCI ZAPEWNIENIE
WYROBU
PRODUKCJI
JAKOŚCI
WYROBU
Producent:
- działa zgodnie z
zatwierdzonym systemem jakości dla
produkcji i badań
-deklaruje zgodność z
zatwierdzonym
typem
- umieszcza znak CE
Organ notyfik.:
- zatwierdza system
jakości
- przeprowadza
inspekcję systemu
jakości

Producent:
Producent:
- działa zgodnie z
- deklaruje zgodność
zatwierdzonym
z zatwierdzonym
typem
systemem jakości dla
kontroli i testowania - umieszcza znak CE
- deklaruje zgodność
z zatwierdzonym
typem
- umieszcza znak CE
Organ notyfik.:
- zatwierdza system
jakości
- przeprowadza
inspekcję systemu
jakości

Producent:
- działa zgodnie z
zatwierdzonym systemem jakości dla
produkcji i kontroli
- deklaruje zgodność
- umieszcza znak
CE
Organ notyfik.:
Organ notyfik.:
Organ notyfik.:
- sprawdza zgodność - sprawdza zgodność z
- przeprowadza
z wymaganiami
wymaganiami
inspekcję
- wydaje certyfikat
- wydaje certyfikat
systemu jakości
zgodności
zgodności
Producent:
- przedkłada wyrób
do kontroli
- deklaruje zgodność
- umieszcza znak CE
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W ocenie zgodności biorą udział niezależne jednostki „uznane” albo „notyfikowane”. Są to
jednostki wytypowane przez władze krajowe i zgłoszone do Komisji Unii Europejskiej. Są
one zgłaszane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej do każdej dyrektywy. Jednostki te
powinny być kompetentnymi i uznanymi laboratoriami, jednostkami inspekcyjnymi lub
certyfikującymi. Jednostki te są najczęściej jednostkami akredytowanymi. Jednostki spoza
Unii mogą być uznane dla danej dyrektywy pod warunkiem zawarcia porozumienia o
wzajemnym uznawaniu wyników badań i certyfikatów zgodności między zainteresowanymi
a Unią Europejską. W Polsce procedurę takiego uznania rozpoczęły 4 laboratoria.

Oznaczenie CE
Oznaczenie wyrobu znakiem
CE jest zapewnieniem producenta, że wyrób
podlegający wymaganiom jednej lub kilku dyrektyw, spełnia je. Może mu towarzyszyć kod
identyfikujący jednostkę notyfikowaną.

056
Oznaczenie to nie informuje, jaka była procedura oceny (jaki moduł oceny zgodności
wybrał producent). Daje ono prawo wolnego obrotu w ramach Unii Europejskiej. Wyroby,
niezależnie od producenta, podlegające dyrektywom, a które nie przeszły procedury oceny
zgodności i nie uzyskały prawa do oznakowania znakiem CE nie mogą być przedmiotem
handlu na rynkach Unii. Należy podkreślić, że państwa przez swoje upoważnione
notyfikowane instytucje sprawują nadzór nad prawidłowością stosowania oznaczeń CE
niezależnie od trybu ich uzyskania.

Odpowiedzialność za wyrób
Ustawodawstwo Unii Europejskiej, a szczególnie dyrektywa 85/374/EEC o
odpowiedzialności za wadliwe produkty wymaga od swoich członków wdrożenia do prawa
krajowego wspólnych zasad odpowiedzialności za wadliwe wyroby. Dyrektywa ta określa:
-

wyrób uważa się za wadliwy jeżeli nie zapewnia bezpieczeństwa, którego osoba
ma prawo oczekiwać;

-

wymaga się by osoba poszkodowana udowodniła istnienie
przyczynowy związek między szkodą i wadą;

-

producent jest odpowiedzialny za szkodę spowodowaną wadą jego wyrobu;

-

do producenta należy udowodnienie, że produkt podczas wprowadzania do obrotu
nie miał jeszcze wady, która spowodowała szkodę, lub że wada nie mogła być
rozpoznana wg ówczesnego stanu wiedzy i techniki.

szkody, wady i
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