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Dlaczego metody i techniki
zarządzania jakością?



Jak korzystać z książki?

Niniejsza książka jest przeznaczona dla szerokiego grona pracowników związa-
nych ze sferą zarządzania jakością, a w szczególności dla kadry odpowiedzialnej za 
kreowanie rozwiązań w ramach doskonalonych systemów zarządzania. Problematyka, 
jaką publikacja ta podejmuje, znacznie wykracza jednak poza podstawowe spełnie-
nie wymagań, np. systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach normy 
ISO 9001. Dotyczy raczej kultury organizacji w zakresie pracy zespołowej, działań 
korygujących i zapobiegawczych oraz ciągłego doskonalenia. Prezentowane w ni-
niejszej książce narzędzia zarządzania jakością nie są wymagane w ramach systemu 
zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, ale niektóre z nich bezpośred-
nio i pośrednio są przywołane w branżowych standardach zarządzania jakością, np.
w branży motoryzacyjnej1 czy aeronautycznej. Nie oznacza to jednak, że ich stosowanie 
w ramach systemowego podejścia do zarządzania jakością powinno być traktowane jako 
najwyższa forma wtajemniczenia w zagadnienia doskonalenia systemów zarządzania 
oraz działalności firmy. Wręcz przeciwnie, świadome ich stosowanie w pracy zespołowej 
jest podstawą skuteczności rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zapobieganie.

Aspiracją autorów niniejszej książki było przywołanie i omówienie bardzo szerokiego 
spektrum metod i technik zarządzania jakością. W wielu przypadkach ich klasyfikacja 
jest dyskusyjna, a wątpliwości mogą niekiedy budzić nazwy czy nawet zasady ich stoso-
wania – dlatego jest to kolejny głos w dyskusji na te tematy. Charakteryzując poszcze-
gólne narzędzia, autorzy starali się w każdym przypadku operować przykładami prak-
tycznymi, aby zilustrować możliwości zastosowania prezentowanych metod i technik. 
Przyjęto jednoznaczną strukturę ich opisu:
1) charakterystyka,
2) zastosowanie,
3) postępowanie,
4) przykład,
5) zasady.

Autorzy w każdym przypadku starali się podać polską nazwę opisywanego narzędzia
i jednocześnie jej angielski odpowiednik. Zostały one scharakteryzowane dość szczegóło-
wo, omówiono ich zastosowanie oraz kroki, jakie należy podjąć w celu ich użycia. Stałym 
elementem charakterystyki narzędzi jest przykład zastosowania, najczęściej z rysun-
kiem czy tabelą dla konkretnego przypadku. W podsumowaniu wskazano szczególnie 
ważne i charakterystyczne zasady, specyficzne dla danego narzędzia.

Można zatem sięgnąć do wybranego narzędzia, szukając go po nazwie w spisie treści 
lub też wcześniej analizując wskazane przez autorów w matrycy – możliwe ich zastoso-
wanie w poszczególnych fazach cyklu Deminga, PWSD (PDCA).

1.1

1 Patrz ISO/TS 16949:2002. m.in. pkt 6.2.2.1 Umiejętności dotyczące projektowania wyrobu, 7.3.1.1 Podejście 
interdyscyplinarne, 7.3.3.1 Dane wejściowe do projektowania wyrobu, 7.5.1.1 Plany kontroli.
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Podejście PWSD w zarządzaniu jakością

Podejście PWSD (PDCA)2 zostało rozwinięte i rozpropagowane przez Williama Edwar-
da Deminga, jednego z największych guru jakości. Ten pochodzący z USA prekursor 
nowego podejścia do zarządzania i jakości zyskał powszechne uznanie za swój wkład 
w rozwój powojennej Japonii. Przyjmuje się, że wraz z J.M. Juranem, P.B. Crosbym czy 
W. Stewartem miał największy wpływ na współczesne postrzeganie zagadnień, któ-
re można by umieścić pod hasłem „jakość” czy „zarządzanie jakością”. W.E. Deming 
odegrał nieocenioną rolę w tworzeniu japońskiego sukcesu gospodarczego. Zajmował 
się także koordynowaniem prac związanych z wprowadzaniem metod statystycznego 
procesu kontroli w wielu organizacjach. Sama koncepcja PWSD została zaproponowa-
na przez Waltera Shewarta, jednak działania opisane za pomocą cyklu Shewarta miały 
tylko lokalny zasięg. Działanie korygujące ograniczone było do najbliższego sąsiedztwa 
miejsca, w którym użyto karty kontrolnej. Działania podejmowane z wykorzystaniem 
cyklu Shewarta służyły „miejscowej” poprawie problemu. Deming znacznie rozwinął
i udoskonalił wykorzystanie cyklu. Rozszerzył możliwość jego zastosowania na wszystkie 
działania podejmowane w systemie, w tym należące do procesów zarządzania3. Dlate-
go współcześnie podejście PWSD często nazywane jest równoznacznym pojęciem cyklu 
Deminga. Zasługi Deminga nie ograniczają się jednak wyłącznie do rozpropagowania 
cyklu PWSD. Wniósł on o wiele większy wkład w zarządzanie jakością, opracowując 
słynne 14 zasad Deminga, co ułatwiło zrozumienie jego filozofii ciągłej poprawy jakości. 
Deming nauczał treści zawartych w tych 14 zasadach najpierw w Japonii, a po uzyska-
niu większej popularności również w USA. Realizowanie 14 zasad Deminga przyczyniło 
się w wielu organizacjach do nadzwyczajnej poprawy jakości produkowanych wyrobów 
czy świadczonych usług. Piąta zasada funkcjonuje ściśle w korelacji z omawianym
w niniejszym rozdziale cyklem PWSD. Zgodnie z nią niezbędne jest ciągłe udoskonalanie 
systemu produkcji i usług. Ma to na celu poprawę jakości oraz produktywności i ciągłe 
obniżanie kosztów. Aby jednak model PWSD funkcjonował właściwie i przyczyniał się 
do przybliżania organizacji do poziomu doskonałości, muszą być realizowane pozostałe 
zasady Deminga.

Model PWSD jest podstawowym narzędziem systemowym służącym ciągłemu do-
skonaleniu procesów zachodzących w systemie zarządzania. To także narzędzie służące 
rozwiązywaniu problemów jakości oraz wdrażaniu najnowszych rozwiązań4. Cykl PWSD 
zawiera chronologicznie uporządkowane działania, typowe dla układu sterowania ze 
sprzężeniem zwrotnym5 (działania te dotyczą jakości procesów technologicznych oraz 
produktów). Innymi słowy jest to cykl działań mających na celu wprowadzenie zmian
i innowacji do przedsiębiorstwa. 

Podejście zaproponowane przez Shewarta, a rozwinięte za sprawą Deminga może być 
wykorzystane między innymi:

1.2

2 Podejście PDCA, często stosowane również określenia to cykl PWSD, podejście PWSD, cykl Deminga, model 
PWSD.
3 J.M. Myszewski, Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005,
s. 71–72.
4 S. Smith, Techniki pokonywania problemów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, s. 109.
5 A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 93.
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1) w procesie ciągłego doskonalenia,
2) podczas przestojów między jedną fazą realizacji projektu a następną,
3) w trakcie wdrażania zmian,
4) w trakcie wdrażania nowego rozwiązania,
5) podczas przeglądu procesu doskonalenia,
6) do obniżenia kosztów całkowitych poprzez nieustanną eliminację małych błędów, 

mieszczących się w technicznych granicach tolerancji6.

Nazwa cyklu PWSD wzięła się od pierwszych liter czterech jego etapów:
1) P – Planuj (P – Plan),
2) W – Wykonaj (D – Do),
3) S – Sprawdź (C – Check),
4) D – Działaj (A – Act).

Schematycznie cykl Deminga można zaprezentować za pomocą koła:

Rysunek 1. Cykl Deminga

Źródło: Por. m.in. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s. 156.
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6 E. Konarzewska-Gubała (red.), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wrocław   
2003, s. 55.
7 P.S. Pande, R.P. Neuman, R.R. Cavanagh, Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE 
czy Motorola, Wydawnictwo K.E. Liber S.C, Warszawa 2003, s. 36. 

Jak widać na powyższym rysunku, cykl Deminga opiera się na czterech powtarzal-
nych fazach. „W drodze do Six Sigma” natomiast jest wykorzystywany pięciofazowy 
cykl doskonalenia: zdefiniuj – mierz – analizuj – usprawniaj – kontroluj (DMAIC)7. Ten 
wymóg ciągłego powtarzania cyklu jest jego najważniejszą zaletą. Cykl staje się wów-
czas elementem codziennych obowiązków pracownika, a organizacja na bazie zdobytej 
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wiedzy może skuteczniej spełniać wyspecyfikowane wymagania klienta8. Należy zwrócić 
uwagę, aby wykorzystywanie cyklu PWSD było działaniem zbiorowym. Zdaniem Demin-
ga należy tworzyć zespoły ludzi pochodzących z różnych komórek firmy w celu prowa-
dzenia wspólnej pracy na rzecz podnoszenia jakości. Bariery, które występują między 
działami, nie wpływają korzystnie na szybkość dokonywanych zmian. Należy nauczyć 
wszystkich pracowników tej wspólnej metody rozwiązywania problemów. Narzędzie, ja-
kim jest cykl Deminga, wsparte dyskusją pracowników różnych działów firmy umożliwi 
dogłębne omówienie problemu oraz wysunięcie konstruktywnych wniosków9. Należy za-
uważyć, że kierownictwo każdej organizacji powinno dać przykład swoim pracownikom. 
Do zadań najwyższego kierownictwa należy wskazanie drogi do ciągłego doskonalenia 
systemu zarządzania i ulepszania zachodzących w nim procesów, czego efektem jest 
wzrost jakości oferowanych wyrobów lub usług, zwiększenie produktywności czy obni-
żenie kosztów. Powinni oni pomagać i motywować podwładnych oraz wypracować takie 
relacje z pracownikami, stworzyć taki klimat do pracy, aby czuli się oni współodpowie-
dzialni za kreowanie jakości oraz odczuwali radość z jej podnoszenia. Niewłaściwe, 
zdaniem Deminga, jest takie podejście kadry kierowniczej, zgodnie z którym nie należy 
obdarzać pracowników fizycznych nadmiernym zaufaniem, gdyż tracą oni wtedy morale 
i nie angażują się w działania, które mogłyby doskonalić realizowane przez nich procesy. 
Ponadto W.E. Deming wyraził pogląd, że niewłaściwe jest obwinianie pracowników za 
błędy w realizacji procesów. Jego szacunki wykazują, że jedynie 6% odchyleń w proce-
sach spowodowanych jest przez błędy pracowników realizujących te procesy, natomiast 
94% problemów wynika z niedoskonałości samego systemu zarządzania. Można zatem 
stwierdzić, że kierownictwo często obarcza pracowników winą za własne błędy. Dlatego 
konieczne jest odejście od takiego stylu zarządzania i całkowita jego transformacja, aby 
dojść do wniosku, że odpowiedzialność za kreowanie i podnoszenie jakości spoczywa na 
wszystkich pracownikach, niezależnie od zakresu ich obowiązków czy też ich miejsca
w strukturze organizacyjnej.

Model PWSD powinien być stosowany zespołowo. Zdaniem Deminga właściwe jest 
przekazywanie uprawnień decyzyjnych do komórek znajdujących się „u dołu” struktu-
ry organizacyjnej, tak aby obudzić w nich poczucie odpowiedzialności za organizację, 
w której pracują. Należy umożliwić pracownikom samodzielne podejmowanie działań 
mających na celu nieznaczne ulepszenia w zakresie wykonywanych przez nich zadań. 
Podjęcie szerszych działań, istotnie zmieniających sposób realizacji procesów lub wyma-
gających znacznych nakładów sił i środków powinno oczywiście być zatwierdzane przez 
kierownictwo. Takiemu podejściu winny towarzyszyć intensywne działania edukacyjne, 
które będą zachęcały pracowników do samodoskonalenia. Oprócz właściwego przygoto-
wania merytorycznego pracowników do wykonywanej pracy Deming zachęca do ciągłego 
rozwijania umiejętności przez pracowników. Organizacja powinna stworzyć odpowiednie 
warunki, zachęcać swoich pracowników do wzbogacania wiedzy i umiejętności. Korzy-
stanie z cyklu Deminga wiąże się także z przeznaczaniem środków na projekty długofa-
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8 R. Karaszewski, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego 
biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 106.
9 J. Edge, Doskonałość jakości: nauki dla kierownictwa [w:] D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 616.
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lowe. Zdaniem W.E. Deminga niewłaściwe jest koncentrowanie się na krótkookresowych 
planach, które umożliwiają uzyskanie w miarę szybkich wyników. Uważa on, że waż-
niejsze jest dogłębne poznanie potrzeb klientów i opracowanie na tej podstawie stałych 
celów w odniesieniu do usprawniania jakości.

W celu ułatwienia zrozumienia charakteru procesu ciągłego doskonalenia w oparciu 
o model PWSD, poniżej opisano działania na poszczególnych etapach. Ze względu na 
tematykę niniejszego opracowania przedstawione zostały także przykładowe metody
i techniki, które mogą być wykorzystywane podczas prowadzenia tych działań.

Etap 1 – Planuj
Należy dostrzec możliwość zmiany (udoskonalenia procesu) i ją zaplanować. 

Identyfikuje się i gromadzi informacje w tych obszarach funkcjonowania organizacji,
w których zmiany przyniosą największe efekty.

Na wstępie pracy zespół roboczy musi opracować listę elementów procesu, które 
można udoskonalić. Należy znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania10:
1) jakie są żądania względem produktu?
2) kto jest odbiorcą produktu (zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym)?
3) co należy poprawić:

a) satysfakcję odbiorcy?
b) jakość procesów i wyrobów?
c) wydajność i efektywność pracy?
d) poziom kosztów wadliwej produkcji?

Opracowaną listę możliwości do doskonalenia trzeba następnie poddać analizie w celu 
określenia priorytetów – tych elementów, od których proces doskonalenia powinien się 
rozpocząć. Następnie należy zidentyfikować wymagania klientów w stosunku do dosko-
nalonego procesu.

Kolejnym krokiem jest zbieranie danych o procesie – jakie wskaźniki go charaktery-
zują, jakie pomiary będą dokonywane przed, w trakcie i po realizacji procesu. Po ziden-
tyfikowaniu przyczyn niedoskonałości procesu należy przejść do określenia możliwych 
rozwiązań. Prowadzi to do opracowania szczegółowego planu działań, zawierającego 
główny cel, cele szczegółowe, sposoby i terminy ich osiągnięcia, punkty kontrolne oraz 
osoby odpowiedzialne. Opracowany plan przedstawia się zespołowi.

Działania występujące na tym etapie cyklu powinny być wsparte różnorodnymi me-
todami i technikami zarządzania jakością. Do najczęściej stosowanych należą między 
innymi:
1) diagram przepływu,
2) diagram Pareto-Lorenza,
3) burza mózgów,
4) technika grupy nominalnej,
5) diagram przyczynowo-skutkowy,
6) mapowanie procesu.

Dlaczego metody i techniki zarządzania jakością?

10 R.I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 46.
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Etap 2 – Wykonaj
Należy wdrożyć rozwiązania przy wsparciu i zrozumieniu działań podejmowanych 

przez najwyższe kierownictwo.
Zaplanowany w pierwszym etapie schemat działań powinien zostać wprowadzony

w życie. Etap ten ma na celu dokonanie zmian w procesie w kierunku podniesienia jego 
wydajności czy jakości produktu/usługi i usunięcie przyczyn problemów. Można również 
wdrożyć działania o ograniczonej skali bądź przeprowadzić testy rozwiązań opracowa-
nych przez zespół w poprzednim etapie cyklu. Wykonanie poprawionego wyrobu jest za-
tem możliwe zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych. W tym drugim 
przypadku można jednak wykorzystać wyłącznie prototyp wyrobu. 

Również etap wdrażania rozwiązań powinien być przeprowadzany z wykorzystaniem 
metod i technik zarządzania jakością, takich jak np.:
1) projektowanie eksperymentu,
2) schemat działania,
3) arkusz kontrolny,
4) benchmarking,
5) diagram możliwych wypadków,
6) ciągłość celów zespołowych,
7) diagram przepływu.

Etap 3 – Sprawdzaj
Należy wykonać pomiary uzyskanych wyników i porównać je z założeniami przyjęty-

mi w etapie pierwszym.
Ten etap powinien koncentrować się na pomiarach założonych w planie. Ma na celu 

stwierdzenie, czy wdrożone działania były skuteczne. Odpowie również na pytanie, czy 
działania usprawniające wdrożone w fazie drugiej odniosły sukces. Do oceny wdrożonych 
działań należy wykorzystać opracowane wcześniej mierniki, a uzyskane wyniki pomia-
rów powinny zostać udokumentowane. Należy zebrać jak najwięcej informacji – ułatwi 
to opracowanie działań w kolejnym etapie cyklu. W przypadku stwierdzenia odstępstw 
od planu należy określić ich przyczyny. Na tym etapie cyklu PWSD zaleca się stosowanie 
między innymi następujących metod i technik zarządzania jakością:
1) arkuszy kontrolnych,
2) kart kontrolnych,
3) wskaźników kluczowych charakterystyk procesu,
4) identyfikacji plusów, minusów i interesujących spostrzeżeń (PMI),
5) wskaźników zdolności procesu.

Etap 4 – Działaj
Jeśli zaobserwowano odchylenia od założonego planu, należy wdrożyć działania

w celu ich skorygowania.
Trzeba pamiętać, że cykl Deminga zawiera się w kole, zatem tak naprawdę proces 

doskonalenia nigdy się nie kończy. Wiedza zdobyta w ostatnim etapie cyklu powinna 
zostać wykorzystana w etapie planowania następnego cyklu doskonalenia. Niezwykle 
ważne jest zatem wdrażanie tych rozwiązań, które korzystnie wpłynęły na proces oraz 
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modyfikowanie tych, które zawiodły. Jeśli opracowany plan się nie powiódł, na bazie tych 
doświadczeń należy przygotować nowy. Jeżeli przeprowadzone działania zakończyły się 
sukcesem, w następnym cyklu poprzeczkę należy podnieść.

W kolejnym przebiegu cyklu PWSD w pierwszym etapie należy go odpowiednio zmo-
dyfikować, w oparciu o wiedzę uzyskaną z czwartego etapu poprzedniego cyklu. Trzeba 
ponownie uwzględnić głos klienta, którego wymagania mogły ulec modyfikacji11. Należy 
pamiętać, że wszystkie podjęte działania powinny być dokumentowane zgodnie z przy-
jętymi procedurami, a informacje zebrane w trakcie realizacji cyklu PWSD powinny być 
przekazywane pracownikom zaangażowanym w proces zmian12. Etap ten może być prze-
prowadzany przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania jakością takich jak:
1) mapowanie procesu,
2) test ACORN,
3) schemat działania,
4) benchmarking,
5) ćwiczenie B&BE,
5) BPMS – System zarządzania procesami biznesowymi.

Poglądy na temat konieczności ciągłego doskonalenia organizacji propagowane przez 
Deminga są doceniane przez współczesne autorytety w dziedzinie zarządzania. Zasady 
Deminga oraz wymóg wykorzystania podejścia PWSD w procesie ciągłego doskonalenia 
zostały włączone do obecnie najpopularniejszych sformalizowanych systemów zarządza-
nia – norm wydawanych przez międzynarodową organizację normalizacyjną ISO. Norma 
ISO 9001:2000 zawierająca wymagania w zakresie systemu zarządzania jakością zaleca 
stosowanie tego podejścia w procesie ciągłego doskonalenia systemu. Dla obrazowego 
przedstawienia cyklu Deminga posłużono się schematem zaczerpniętym z normy PN-EN 
ISO 9001:2001.
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11 J. Wawrzynek, Idee W.E. Deminga i ich znaczenie w kształtowaniu japońskiej orientacji na jakość [w:]
E. Konarzewska-Gubała (red.), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wydawnictwo 
AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 54.
12 R. Karaszewski, op. cit., s. 106.
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Powyższy rysunek przedstawia podejście procesowe wymagane do stosowania przez 
normę ISO 9001, uwzględniające cztery fazy cyklu Deminga. Oczywiście klient jest naj-
ważniejszym podmiotem w tym schemacie. Spełnia dwie funkcje – na wstępie określa 
swoje wymagania w stosunku do wyrobu (często także procesu), aby potem określić po-
ziom zadowolenia z rezultatów. Na podstawie określonych przez klienta wymagań orga-
nizacja planuje wyrób, realizuje procesy, dokonuje stosownych pomiarów i udoskonala. 
Przekazywanie informacji o poziomie zadowolenia klienta w celu ponownego planowania 
realizacji wyrobu można nazwać sprzężeniem zwrotnym. Jest ono elementem składo-
wym systemowego podejścia do zarządzania. Sprzężenie zwrotne można zaobserwować 
na różnych poziomach organizacji i zapewnia ono ciągłe doskonalenie procesów13. Nale-
ży zwrócić uwagę, że również norma ISO 14001:2004, dotycząca zarządzania środowi-
skowego, uwzględnia zastosowanie cyklu PWSD w procesie ciągłego doskonalenia.

Zagadnienie zastosowania cyklu PWSD zostało przedstawione w kontekście syste-
mowego zarządzania organizacją, ale cykl Deminga może być stosowany do rozwią-
zywania wszelkich problemów o charakterze dynamicznym, niekoniecznie związanych
z zagadnieniem zarządzania jakością14. Może być z powodzeniem stosowany w naszym 
codziennym życiu.

Rysunek 2. Cykl Deminga w procesie doskonalenia SZJ

13 M. Rączka, Zarządzanie procesami w systemie jakości wg. ISO 9000:2000 [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające 
się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 3, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ, 
Kraków 2000, s. 756.
14 A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 95.
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Wykorzystanie metod i technik zarządzania jakością w TQM

Dynamiczny rozwój gospodarki światowej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
w tym szczególnie gospodarki amerykańskiej i japońskiej, spowodował znaczący rozwój 
metod i technik związanych z zarządzaniem jakością. Dorobek W. Edwardsa Deminga, 
J.M. Jurana i P. Crosby’ego stworzył podstawy do rozwoju Kompleksowego Zarządzania 
Jakością – TQM (Total Quality Management).15

Aby zapewnić orientację w tematyce związanej z Kompleksowym Zarządzaniem Ja-
kością TQM, należy wyjaśnić podstawowe pojęcie, czyli „jakość”. Pojęcie to etymologicz-
nie wywodzi się z łacińskiego qualitas wprowadzonego przez Cycerona (106-43 p.n.e.). 
Służyło ono określeniu właściwości przedmiotu. Nazwa ta weszła do współczesnych języ-
ków europejskich jako włoskie – qualità, francuskie – qualité, niemieckie – qualität czy 
angielskie – quality. Przyjmuje się jednak, że pojęcie jakości po raz pierwszy pojawiło 
się w rozważaniach filozoficznych Platona, który wprowadził pojęcie poiotes, definiujące 
jakość jako „pewien stopień doskonałości”. Obecnie istnieje wiele definicji jakości, jed-
nak w literaturze najczęściej spotyka się następujące16:
1) według J.M. Jurana jakość to zdatność do użytku,
2) według W. Edwardsa Deminga jakość to zaspokojenie aktualnych i przyszłych potrzeb 

klienta,
3) według Armanda V. Feigenbauma jakość to ogół charakterystyk wyrobu lub usługi 

w sferze marketingu, projektowania i obsługi, dzięki którym użytkowane wyroby
i usługi spełnią oczekiwania klienta,

4) według P.B. Crosby’ego jakość to zgodność z wymaganiami,
5) według R. Flooda jakość to spełnienie formalnych i nieformalnych wymagań klientów, 

przy najniższych kosztach za pierwszym i każdym następnym razem.

Jak widać, autorytety w dziedzinie Kompleksowego Zarządzania Jakością na pierw-
szym miejscu stawiają klienta. Podstawowe założenie TQM jest zatem bardzo proste. 
Każda część organizacji ma klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Nale-
ży zatem zidentyfikować ich wymagania i je spełnić17. Sprostanie temu założeniu wyma-
ga jednak od organizacji ogromnego wysiłku w wielu obszarach funkcjonowania.

Filary Kompleksowego Zarządzania Jakością zostały opracowane w latach czter-
dziestych ubiegłego stulecia. Mogło się tak stać dzięki wielu wiekom ewolucji
w podejściu do jakości. Pierwsze wzmianki na temat jakości towarów zostały zawarte
w odnalezionym w 1901 roku Kodeksie Hammurabiego. Król Hammurabi już we wstępie 
stwierdził, że kodeks ma służyć dobru ludzi. Na jego podstawie można stwierdzić, że już 
w XVII wieku p.n.e. istniały uregulowania prawne dotyczące ochrony jakości. System ten 
opierał się na karach i wprowadzał odpowiedzialność usługodawcy za jakość świadczonej 
usługi. O odpowiedzialności budowniczego za trwałość budowy domu Hammurabi napi-
sał: „Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale, i dom, 

1.3

15 J. Maxon, Total Quality Management, w opracowaniu zbiorowym The Total Quality Portfolio, Strategic Direction  
Publishers LTD, 1992, s. 7.
16 Zob. J. Łańcucki (red.), Podstawy Kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 
2006, s. 11.
17 J. S. Oakland, Statistical Process Control, Buttenworth – Heinemann, Oxford 2000, s. 14.
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który wybudował, zawali się i zabije właściciela domu, budowniczy ten poniesie karę 
śmierci”. Kilka wieków później (w około 1200 roku p.n.e.) usystematyzowano kryteria 
oceny jakości. Za sprawą Ramzesa III wprowadzono tzw. listy towarowe, określające 
wymagania dla towarów. Za sprawą dzieł Galileusza, Newtona czy Laplace’a znaczenie 
jakości zmalało. Ich filozofia zakładała bezjakościowy, deterministyczny opis otaczają-
cego świata, oparty na zasadach fizyki. Jednak już w latach rewolucji przemysłowej, 
zapoczątkowanej w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku, pojęcie jakości nabrało dużego 
znaczenia. Producenci wyrobów niskiej jakości zaczęli sobie zdawać sprawę z faktu, że 
klienci wybierają wyroby ich konkurentów, które są wyższej jakości. Zaczęły powsta-
wać organizacje zrzeszające i reprezentujące klientów, które zajmowały się ochroną ich 
praw. Taka sytuacja zmusiła producentów do wprowadzenia zasad kontroli jakości wyro-
bów. Powstały wtedy pierwsze metody ilościowe, które można by dzisiaj zaliczyć do me-
tod statystycznej kontroli jakości. Opierały się one na szczegółowej kontroli wstępnej, 
międzywydziałowej i końcowej wyrobu finalnego. Szybko okazało się, że taka kontrola 
jest nieskuteczna i stosunkowo droga, a zatem podejście do jakości musiało znowu ewo-
luować. Dzięki pracy amerykańskich naukowców – W. Edwardsa Deminga, J.M. Jurana
i P. Crosby’ego opracowane zostały podstawowe założenia TQM18:
1) polityka rozwoju,
2) zaangażowanie dostawców i klientów,
3) zarządzanie procesami,
4) pomiar wyników działalności,
5) praca zespołowa,
6) zaangażowanie pracowników.

Jest to podejście zupełnie różne od wcześniejszego, opierające się na skrupulatnej 
kontroli i testach służących wykrywaniu i usuwaniu wad.

TQM zdefiniowano jako efekt ewolucji podejścia do jakości, począwszy od fazy kon-
troli jakości, poprzez sterowanie i zapewnienie jakości, dążąc do zintegrowanego syste-
mu zarządzania. Dlatego też przedsiębiorstwo realizujące te etapy, wdrażające, utrzy-
mujące i doskonalące zintegrowany system zarządzania, może twierdzić, że realizuje 
filozofię Kompleksowego Zarządzania Jakością.19 Oczywiście może to realizować przy 
wykorzystaniu różnych narzędzi i technik zarządzania.

TQM nie jest nazywane narzędziem czy metodą. To coś o wiele bardziej rozbudowa-
nego – to filozofia zarządzania, w której jakość nie jest metodą, lecz wynikiem.

Po raz pierwszy definicję TQM podał A.V. Feigenbaum, który po gruntownej analizie 
dorobku Deminga, Jurana i Crosby’ego stwierdził, że „TQM to skuteczny sposób integro-
wania rożnych inicjatyw w dziedzinie jakości, umożliwiających realizację procesu pro-
dukcyjnego i dostarczanie usług możliwie najtaniej przy pełnym zadowoleniu klientów”. 
Można także stwierdzić, że TQM to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, które po-
przez planowanie strategiczne kierownictwa, a następnie poprzez włączenie wszystkich 

18 B.G. Dale, J. Plunkett, Quality costing, Gower, Hampshire 1999, s. 10.
19 J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman, Od integracji systemów zarządzania do TQM, Wyd. PZiTS, Poznań 2003, s. 6. 
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zatrudnionych do realizacji tej strategii umożliwia spełnienie oczekiwań klienta, a tym 
samym utrzymanie lub poprawę pozycji na rynku i efektywności działań20. 

Ta filozofia zarządzania opiera się na idei zaangażowania każdego pracownika firmy
w produkowanie wyrobów najwyższej jakości. Podejście to powoduje wzrost skuteczno-
ści procesów zachodzących w firmie. Wzrost ten jest uzyskiwany między innymi poprzez 
stosowanie różnych narzędzi i metod zarządzania. 

TQM jest uznawane za skuteczną formę zarządzania jakością. Komplekso-
we Zarządzanie Jakością zawiera w sobie wszystkie poprzednie sposoby podej-
ścia do zarządzania jakością. Poniższy rysunek przedstawia poziomy ewolucji
w zarządzaniu jakością w kierunku TQM.

Rysunek 3. Cztery poziomy ewolucji zarządzania jakością

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B.G. Dale, J. Plunkett, Quality Costing, Gower, Hampshire 
1999, s. 10.
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20 J. Bagiński, Zarządzanie jakością totalną (TQM) wg J.S. Oaklanda, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993, s. 2.
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W miarę rozwoju nauki o zarządzaniu jakością powstały liczne definicje TQM, jednak 
większość z nich eksponowała kluczowe elementy tej filozofii zarządzania21 tj.:
1) zorientowanie na klienta (zarówno wewnętrznego – pracowników, jak i zewnętrznego 

– nabywców produktów),
2) konieczność ciągłego doskonalenia i wprowadzania zmian,
3) pełne zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach,
4) zapewnienie właściwego przywództwa oraz pracy grupowej,
5) zapewnienie ciągłego nadzorowania i mierzenia procesów,
6) ciągłe doskonalenie pracy poprzez szkolenia,
7) dążenie do kształtowania właściwych stosunków z dostawcami.

Stosowanie zasad TQM może odnieść skutek nie tylko w przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, wytwarzających wielkoseryjnie wyroby materialne, ale również w przedsiębior-
stwach handlowych i świadczących usługi. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod
i technik filozofia TQM może być pomyślnie wdrożona w organizacjach usługowych, np. 
w szkolnictwie czy urzędach państwowych. Stosowanie tych technik w różnych obsza-
rach organizacji może przyczynić się do22:
1) ogniskowania uwagi wyraźnie na potrzeby rynku,
2) osiągania wysokiej jakości działania we wszystkich obszarach, nie tylko w dziedzinie 

jakości wyrobów lub usług,
3) posługiwania się prostymi procedurami, niezbędnymi do osiągnięcia jakości działa-

nia,
4) krytycznego i nieustannego badania wszystkich procesów celem usunięcia działań 

bezproduktywnych lub strat,
5) dostrzegania niezbędnych usprawnień i rozwijania przedsięwzięć umożliwiających ich 

wdrożenie,
6) rozumienia w pełni i w szczegółach swojej zdolności konkurencyjnej i dobrego rozwi-

jania procedury komunikowania się ludzi i uznawania ich dobrej pracy,
7) dokonywania stałych przeglądów procesów w celu rozwijania strategii nigdy niekoń-

czącego się doskonalenia. 

Jak już wcześniej wspomniano, wielu cenionych praktyków i teoretyków nauki
o zarządzaniu wniosło wkład w rozwój tej filozofii. Jednak obecnie w trakcie implemen-
tacji TQM w przedsiębiorstwach zachodnich najczęściej stosuje się koncepcję Philipa
B. Crosby’ego23. Promuje on stosowanie czternastu etapów zarządzania jakością24:
1) zaangażowanie kierownictwa – działania na rzecz uzyskania pełnego zaangażowania 

wszystkich zatrudnionych w proces zmian powinny być wsparte właściwymi przykła-
dami postępowania kierownictwa,

21 T. Hill, Production and operations management, Cambridge 1991, s. 379–382.
22 J. Oakland, Kompleksowe zarządzanie jakością [w:] D. Lock Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 34.
23 R. Karaszewski, TQM, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 104.
24 P.B. Crosby, Quality without tears, McGraw-Hill, New York 1984, s. 99.
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2)  zespoły usprawniania jakości – podejmowanie działań organizacyjnych mających na 
celu wspieranie przedsięwzięć projakościowych, planowanie i administrowanie pro-
cesem usprawnień jakościowych,

3) pomiary – wykorzystywanie jednolitych metod pomiaru poziomu jakości,
4) koszty jakości – zdefiniowanie narzędzi mających za zadanie oszacowanie kosztów 

zgodności i niezgodności wykonania,
5) świadomość jakości – przedstawianie wszystkim pracownikom informacji dotyczą-

cych postępów i rezultatów podejmowanych działań, organizowanie zebrań poświę-
conych tematyce jakości, prowadzenie pomiarów,

6) działania korygujące – budowa formalnego systemu eliminacji przyczyn powstają-
cych problemów,

7) planowanie koncepcji „zero defektów” – stworzenie zespołu pomagającego rozwijać 
zmysł „dnia zera defektów” oraz innych działań tego typu promujących koncepcję, 
demonstrowanie zaangażowania w realizację,

8) edukacja pracowników – szkolenia jakościowe dla wszystkich pracowników, które 
zapewnią powszechne zrozumienie problematyki jakości i ciągłości zmian,

9) dzień „zera defektów” – otwarta prezentacja zaangażowania pracowników,
10) ustalanie celów – pomoc działom firmy w ustaleniu osiągalnych i mierzalnych celów 

podejmowanych działań,
11) usuwanie przyczyn powstawania błędów – identyfikowanie problemu, komunikowa-

nie się,
12) dowody uznania – wprowadzenie właściwych systemów wynagradzania w celu uzy-

skania wzrostu motywacji i zaangażowania,
13) stowarzyszenie jakościowe – audit postępów usprawniania jakości podczas prowa-

dzenia działań,
14) ponowne wykonanie – należy powołać nowy zespół i ponowić proces.

R.L. Flood natomiast dokonuje opisu TQM poprzez sformułowanie podstawowych 
zasad Kompleksowego Zarządzania Jakością. Również tutaj można udowodnić, że zin-
tegrowany system zarządzania stanowi element strategii TQM. Do podstawowych zasad 
TQM Flood zalicza:25

1) uzgadnianie wymagań, zarówno klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
2) spełnianie wymagań klientów za pierwszym i każdym następnym razem,
3) doskonalenie jakości w celu zmniejszenia marnotrawstwa i koszów całkowitych,
4) koncentrowanie działań na zapobieganiu powstawania problemów zamiast na poczy-

naniach typu „gaszenie pożaru”,
5) planowanie przedsięwzięć w zakresie zarządzania, które mogą przynieść rezultaty 

związane z doskonaleniem jakości,
6) każdą pracę, która musi podwyższać wartość,
7) zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania i na każdym sta-

nowisku,

25 R.L. Flood, Beyond TQM, John Wiley& Sons, Nowy Jork 1993, s. 46.
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8) położenie nacisku na pomiar pomagający ocenić spełnienie wymagań i realizację 
celów,

9) stworzenie kultury ciągłego doskonalenia,
10) położenie nacisku na promowanie kreatywności.

Wdrożenie filozofii TQM wymaga determinacji, zaangażowania i czasu. Jednak bada-
nia naukowe dowodzą, że jest to przedsięwzięcie bardzo opłacalne – istnienie znaczące-
go, pozytywnego oddziaływania wprowadzonej filozofii TQM na jakość wyrobów i usług 
potwierdziło 70% badanych firm26.

Filozofia TQM obejmuje wiele różnych elementów. Wymaga od organizacji zaanga-
żowania kierownictwa, wzajemnego porozumienia i odpowiedniej kultury zarządzania. 
Jednak niezmiernie ważnymi są także elementy materialne TQM27:
1) udokumentowany system zarządzania jakością,
2) praca zespołowa i ludzie, 
3) narzędzia i techniki zarządzania jakością.

Tematyka związana z systemami zarządzania jakością poruszana jest w wielu opra-
cowaniach naukowych. Również wykorzystanie podejścia zespołowego w rozwiązywaniu 
problemów to niezwykle popularny obszar rozważań zarówno teoretyków, jak i prakty-
ków dziedziny zarządzania. Niniejsze opracowanie skupia się na ostatnim, chociaż rów-
nie ważnym, materialnym elemencie TQM – zastosowaniu metod i technik zarządzania 
jakością. 

Strategia TQM wymaga od organizacji stosowania różnych środków mających wpływ 
na tworzenie wyrobów o zaakceptowanej przez klienta jakości. Stosowanie właściwych 
metod spośród szeregu środków na wszystkich etapach cyklu życia wyrobu jest kluczem 
do powodzenia. Metody i techniki zarządzania jakością to według wielu autorytetów 
nauki o zarządzaniu podwaliny Kompleksowego Zarządzania Jakością. Obecnie istnieje 
wiele metod i technik wspomagających zarządzanie organizacją. W zależności od sytu-
acji należy dobrać właściwą metodę oddziaływania na jakość. Niektóre z nich znane są 
już od dawna i stosunkowo łatwo z nich korzystać. Są one nazywane tradycyjnymi na-
rzędziami. Tę „wielką siódemkę” metod i technik zarządzania jakością tworzą:
1) diagramy przepływu,
2) diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy,
3) diagram Pareto-Lorenza,
4) histogramy,
5) arkusze kontrolne,
6) wykresy korelacji,
7) karty kontrolne Shewarta.

Wymienione powyżej narzędzia mogą występować samodzielnie, jednak z reguły 
są one składnikiem kompleksowego podejścia i wzajemnie się uzupełniają. Większość 

26 R. Karaszewski, op. cit., s. 258.
27 J. Oakland, op. cit., s. 40.
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z nich (oprócz schematów blokowych i diagramu Ishikawy) opiera się na prostych for-
mułach statystyki matematycznej. Narzędzia te najczęściej wykorzystywane są w celu 
wykazania zależności między różnymi elementami procesów, a także wpływu tych ele-
mentów na wynik procesu produkcyjnego. W związku z ciągłym wzrostem wymagań 
klientów również elementy składowe TQM musiały ewoluować. Tak jak same organiza-
cje, które realizują działania w zakresie ciągłego doskonalenia, również metody i techniki 
zarządzania jakością nieustannie się rozwijają. To spowodowało, że opracowane zostały 
kolejne narzędzia, określane mianem „nowych narzędzi zarządzania jakością”. Jest to 
cała grupa metod i technik będących swoistym uzupełnieniem „tradycyjnych”. Większość 
z nich również wykorzystuje się jako uzupełnienie rozbudowanych narzędzi stosowanych 
w nowoczesnym zarządzaniu jakością, zwłaszcza jako integralną część metody QFD 
– rozwinięcia funkcji jakości. Służą one wówczas identyfikacji kluczowych elementów
i pośrednich kroków w dążeniu do obranego celu. Nowe narzędzia wymagają pracy ze-
społowej i mogą być wykorzystywane w wielu obszarach funkcjonowania organizacji. 
Można do nich z pewnością zaliczyć:
1) diagram relacji,
2) diagram pokrewieństwa,
3) diagram systematyki,
4) diagram macierzowy,
5) macierzową analizę danych,
6) wykres programowy procesu decyzji,
7) diagram strzałkowy.

Wymienione wyżej metody i techniki są jednymi z wielu służących zbieraniu
i analizowaniu danych. Oprócz nich wykorzystuje się inne podstawowe narzędzia 
wspomagające zarządzanie. Ich dobór nie powinien ograniczać się do wymienio-
nych powyżej. Niniejsze opracowanie zawiera opis kilkudziesięciu metod i technik, 
spośród których należy wybrać tę właściwą w danej sytuacji. Organizacje dążące 
do doskonałości nie mogą poprzestać wyłącznie na wykorzystywaniu prostych na-
rzędzi statystycznych czy wykresów graficznych. Niezbędna jest zmiana podejścia
w sposobie zarządzania, skłonienie się ku szerszym, bardziej skomplikowanym tech-
nikom, zwłaszcza że podstawowym wyzwaniem każdej organizacji funkcjonującej
w oparciu o filozofię TQM jest ciągłe doskonalenie. Wymaga to od organizacji opra-
cowania skutecznych środków zbierania i przetwarzania danych pochodzących z rea-
lizowanych procesów. Warunkiem powodzenia tych narzędzi jest jednak ich właściwe 
wykorzystanie oraz zaangażowanie kierownictwa. Takich obiektywnych środków do 
analizowania procesów dostarczają między innymi techniki statystycznego sterowania 
procesem (SPC). Podstawowym zadaniem SPC jest nadzorowanie procesów w celu 
stwierdzenia, czy przebiega on w granicach dla niego ustalonych. Każdy proces z zało-
żenia powinien być niezawodny, a jego efekty powtarzalne. Niemożliwe jest jednak, aby 
proces nieprzerwanie wytwarzał takie same wyroby. Różnice są nieodłącznym elemen-
tem każdego procesu. Na te różnice mają wpływ różne czynniki, zarówno naturalne, jak
i szczególne. Czynniki naturalne to takie, które są nierozerwalnie związane z procesem. 
Jest ich wiele, lecz żaden z nich nie jest na tyle silny, aby doprowadzić do rozregulowania 
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procesu. Natomiast czynniki szczególne działają z dużą siłą, wpływając na rozregulowa-
nie procesu. Jeśli na proces wpływają wyłącznie przyczyny naturalne, można stwierdzić, 
że jest on statystycznie stabilny. Jeśli natomiast zadziałają czynniki szczególne, proces 
nie będzie statystycznie uregulowany. Zastosowanie odpowiednich procedur umożliwia 
wykrycie odstępstw od ustalonych wartości oraz wdrożenie odpowiednich działań kory-
gujących. Jednak prawdziwą wartością narzędzi wykorzystywanych w SPC jest to, że 
dzięki nim można przewidzieć potencjalne rozregulowanie procesów. Zatem narzędzia 
SPC ułatwiają zastosowanie podejścia zapobiegawczego i uzyskuje się dzięki nim wiedzę 
o możliwości wystąpienia odchyleń. Zastosowanie takiego podejścia umożliwia ograni-
czanie kosztów związanych z produkcją wyrobów wadliwych. Narzędzia wykorzystywane 
do statystycznego sterowania procesem, pomimo ich różnorodności i złożoności, opie-
rają się w zasadzie na czterech etapach, zgodnie z założeniami omówionego wyżej koła 
Deminga (PWSD)28:
1) Planuj czynności niezbędne do nadzorowania procesu,
2) Zrealizuj proces i wstępnie go oceń,
3) Sprawdź stabilność i zdolność procesu,
4) Działaj – ciągle doskonal proces poprzez jego nadzorowanie. 

Kolejna grupa metod i technik omówiona w niniejszym opracowaniu jest zaliczana 
do grupy narzędzi projektowania dla jakości. Takie podejście do projektowania pozwala 
na stworzenie projektu, aby efektem późniejszego procesu produkcyjnego był produkt 
lub usługa o odpowiednich parametrach jakościowych, spełniających wyspecyfikowane 
na etapie planowania wyrobu wymagania klientów. Tę grupę metod można podzielić na 
dwa obszary29:
1) metody projektowania parametrów wyrobu lub procesu,
2) metody zapobiegania wadom wyrobu oraz procesu (metody prewencyjne).

Dzięki zastosowaniu narzędzi projektowania parametrów zidentyfikowane zostaną 
te czynniki, które mają największy wpływ na jakość wyrobu lub procesu, a następnie 
wykorzystanie ich do zaprojektowania wyrobu lub procesu, który będzie odporny na 
działanie tych odchyleń. Ponadto wykorzystanie tych metod pozwoli na uzyskiwanie
w procesie produkcji jakości wykonania jak najbliższej jakości projektowej. Do najczęś-
ciej stosowanych metod z tej grupy należy zaliczyć metodę QFD – rozwinięcie funkcji 
jakości. Metoda ta została opracowana przez Japończyka Yoshi Akao i po raz pierwszy 
wykorzystana w firmie Mitsubishi już w 1971 roku. Jej zastosowanie umożliwia „wpro-
jektowanie” do wyrobu wymagań klientów, po przełożeniu ich z języka klientów na język 
techniczny, a także ustalenie ogólnych parametrów technicznych wyrobu oraz porówna-
nie ich z konkurencją. Dzięki tej metodzie można określić istnienie i siłę korelacji między 
poszczególnymi parametrami technicznymi wyrobu. Inną metodą, którą można zaliczyć 
do grupy metod projektowania parametrów wyrobu lub procesu, jest projektowanie 

28 T. Sałaciński, Analiza zdolności procesów z wykorzystaniem SPC [w:] D. Lock Podręcznik zarządzania jakością, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 364–365.
29 A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 228–229.

Dlaczego metody i techniki zarządzania jakością?



32 33

eksperymentu, obejmujące np. testy istotności statystycznej oraz analizy korelacji i re-
gresji. Metody te służą do testowania oraz optymalizowania poziomu działania procesu, 
produktu lub usługi. Jej zastosowanie pozwala między innymi na identyfikację i ocenę 
głównych czynników mających wpływ na analizowany problem. Może też być wyko-
rzystywana w celu testowania kombinacji możliwych rozwiązań. Natomiast najbardziej 
znanym przedstawicielem metod zaliczanych do grupy prewencyjnych jest z pewnością 
FMEA – analiza skutków i przyczyn potencjalnych błędów. Służy ona do analizy procesu, 
wyrobu, systemu lub projektu. Istota FMEA jest bardzo prosta i polega na:
1) zbadaniu możliwości powstawania błędów,
2) określeniu ich przyczyn i skutków,
3) uszeregowaniu błędów wg ich ważności (prawdopodobieństwa wystąpienia),
4) uwzględnieniu działań zapobiegawczych w projektowanym wyrobie (DFMEA) lub pro-

cesie (PFMEA).

Ze względu na ciągłe zmiany zachodzące w otoczeniu, coraz głębszą wiedzę i do-
świadczenie z omawianego zakresu podejmowane są działania w celu doskonalenia 
koncepcji zarządzania. Coraz więcej uwagi poświęca się nowej koncepcji bazującej na 
zasadach TQM – koncepcji Six Sigma. Staje się ona bardzo popularna wśród kadry za-
rządzającej. Opiera się na wykorzystaniu metod statystycznego sterowania, planowa-
niu eksperymentów oraz narzędzi doskonalenia w celu określenia przyczyn zmienności
w zakresie wszystkich procesów zachodzących w organizacji30. Six Sigma to elastyczny 
system, którego celem jest osiągnięcie, utrzymanie i maksymalizacja sukcesu firmy. To 
dogłębne zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów, zdyscyplinowane wykorzystanie 
faktów, danych oraz analizy statystycznej w celu ulepszenia i kreowania pomysłów bi-
znesowych31.

Omówione wyżej metody i techniki zostały w tym miejscu przedstawione tylko jako 
przykłady. Treść niniejszego opracowania jest o wiele szersza i zawiera opis kilkudziesię-
ciu innych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez organizacje funkcjonujące zgodnie
z filozofią TQM.

Podstawowym założeniem filozofii TQM jest uwzględnienie podejścia PWSD, zwanego 
także cyklem Deminga. Cykl ten jest narzędziem służącym ciągłemu doskonaleniu pro-
cesów zachodzących w systemie. Wybór właściwej metody zależy zatem od etapu spirali 
Deminga, w jakim znajduje się obszar będący przedmiotem zainteresowania. Należy
w tym miejscu zauważyć, że niektóre narzędzia można z powodzeniem wykorzystywać
w kilku jego etapach. Gdy wiadomo już, w którym etapie cyklu Deminga znajduje się 
dany problem, należy odpowiedzieć na pytanie, jaki cel stawiany jest danej metodzie.

Właściwe posługiwanie się niektórymi bądź wszystkimi narzędziami, stosowanie ich 
w połączeniu lub oddzielnie z pewnością pomoże każdej organizacji w rozwiązywaniu 
problemów i usprawnianiu procesów.

Dla ułatwienia wyboru spośród całej gamy metod i technik zarządzania jakością
w kolejnym podrozdziale została przedstawiona matryca z sugestiami autorów, dotyczą-

30 R. Wolniak, Modele ciągłego doskonalenia w Sześć Sigma, „Problemy Jakości”, Maj 2005, s. 15.
31 P.S. Pande, R.P. Neuman, R.R. Cavanagh, op.cit., XI – Wstęp.
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cymi wykorzystania metod i technik opisanych w niniejszym opracowaniu. Uwzględnia 
ona powiązania między etapami cyklu Deminga a celami, jakie stawia się danej metodzie 
lub technice. 

Matryca metod i technik zarządzania jakością

Jednym z kluczowych problemów, przed jakim stanęliśmy, przygotowując niniejszy 
podręcznik, jest klasyfikacja metod i technik zarządzania jakością. W większości pozycji 
literaturowych można znaleźć zestawienia popularnych narzędzi zarządzania jakością. 
Naszym celem było sklasyfikowanie ich, tak aby wskazać nie tylko narzędzia stosowane 
niemal powszechnie, ale także mniej popularne, czy też bardzo rzadko implemento-
wane. Dlatego też zaprezentowaliśmy metody i techniki zarządzania jakością w ujęciu 
etapów spirali Deminga PDCA (PWSD) oraz w relacji z elementami zarządzania jakością 
określonymi przez pryzmat podejścia procesowego, takimi jak:
1) kreowanie pomysłów,
2) opis i analiza,
3) identyfikacja zagrożeń i problemów,
4) identyfikacja i analiza przyczyn,
5) identyfikacja i wybór rozwiązań,
6) realizacja i ocena skuteczności,
7) know-how.

1.4

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 4. Elementy zarządzania jakością w ujęciu procesowym

Kreowanie pomysłów

Identyfikacja zagrożeń i problemów

Opis i analiza

Identyfikacja i analiza przyczyn

Identyfikacja i analiza rozwiązań

Realizacja i ocena skuteczności

Know-how
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Elementy te mają charakter umowny, związany m.in. z nadzorowaniem wyrobu 
niezgodnego, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz szeroko pojętą kultu-
rą organizacji w zakresie zarządzania jakością. Wobec tego powstała matryca, która 
charakteryzuje każdy z etapów cyklu Deminga PDCA (PWSD) i jednocześnie pokazuje,
w jakim zakresie jest przydatne, np. dla identyfikowania zagrożeń czy dla oceny sku-
teczności przyjętego rozwiązania. 

Wiele przedstawionych narzędzi znajduje zastosowanie nie tylko w jednej z faz: pla-
nowanie – wykonanie – sprawdzanie – działanie. Każda z faz (PDCA) może i powinna 
być postrzegana przez pryzmat podejścia procesowego (rys. 4), począwszy od kreo-
wania pomysłów (czy to w odniesieniu do niezgodności, czy możliwości doskonalenia),
a kończąc na właściwym wykorzystaniu wiedzy zdobytej w trakcie podjętych działań.

Niniejsza matryca w obecnej wersji jest jednym z możliwych ujęć, efektem próby 
uporządkowania szerokiego spektrum metod i technik zarządzania jakością w relacji
z cyklem Deminga PWSD.
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