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Streszczenie 

W artykule przedstawiono moŜliwości wykorzystania metody Six Sigma do analizy i oceny 
jakościowej systemów logistycznych. Przedstawienie całościowego modelu kwalitatywnego 
jest zagadnieniem niezwykle złoŜonym. MoŜemy powiedzieć, Ŝe prezentowany artykuł sta-
nowi początek prac naukowych związanych z niniejszą tematyką, które będą kontynuowane 
w przyszłości. Systemy logistyczne w aspekcie ich efektywności moŜemy opisać za pomocą 
zbioru wskaźników, których wartości zmieniają się w czasie. MoŜna powiedzieć ze taki sto-
chastyczny model Six Sigma generuje macierz zaleŜności przyczynowo-skutkowych, która 
wpłynie na moŜliwość sterowania danym systemem logistycznym. 

 

Abstract 

In the article we undertook the attempt of using the Six Sigma method in the qualitative anal-
ysis of the logistics systems. The presentation of the complete model is a complicated prob-
lem. We can say that this article is start point of the theory, which will be supplemented grad-
ually in the future. The logistics systems we can characterize by index group, which values 
are variable in time. We can say that stochastic models Six Sigma generate the matrix of the 
causal-consecutive dependence, which will give the ability of controlling a given logistics 
system. 
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1. Wprowadzenie 
 

Pojęcie jakości jest trudne do jednoznacznego zinterpretowania [16]. Nie ma jednej 
ogólnie przyjętej definicji. Prawdopodobnie wynika to stąd, ze problemami jakości zajmują 
się naukowcy z róŜnych dziedzin wiedzy, ekonomiści, technicy, filozofowie, prawnicy, peda-
godzy, psycholodzy. KaŜdy z nich postrzega ją inaczej, przez pryzmat własnych potrzeb. 

Jakość wyrobu w ujęciu technicznym, określona jest przez jakość projektu i jakość wy-
konania. Technicznym aspektem jakości zajmuje się kwalitologia techniczna takŜe zwana 
inŜynierią jakości. Aspekt techniczny przedmiotu najczęściej obejmuje takie cechy jak: nie-
zawodność, sprawność, trwałość, bezpieczeństwo, naprawialność, innowacyjność, estetyka, 
wymagania prawne i normatywne. Jakość w ujęciu technicznym nie jest utoŜsamiana z kosz-
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tami, a polega na osiągnięciu celu uŜytkowego bez względu na nakłady. Nie jest to zbytnio 
racjonalne [16].  

Natomiast, jakość w sensie ekonomicznym wymaga konfrontacji z kosztami. Jakość 
obejmuje tu badanie relacji, pomiędzy jakością produktu a kategoriami ekonomicznymi 
(koszt, strata, zysk, dochód, premia, podatek itp.) [8]. 

Nieco inaczej przedstawia się kwestia jakości w systemach logistycznych. Na system 
składają się procesy (które przebiegają poziomo) oraz cele i sposoby ich realizacji poszcze-
gólnych działów funkcjonalnych (które przebiegają pionowo czyli funkcjonalnie). Bardzo 
często dochodzi do konfliktów pomiędzy procesami a celami działów funkcjonalnych. Przed-
siębiorstwo moŜe je rozwiązać tylko wtedy, kiedy obydwa z wymienionych elementów trak-
towane będą jako część jednego systemu i kiedy ich ocena kwalitatywna będzie oparta na 
nowoczesnych metodach zarządzania jakością. 

Zarządzanie jakością (Rys. 1) to koordynowane działania dla kierowania i sterowania 
organizacji w odniesieniu do pojęcia jakości. Obejmuje ono: 

� ustanowienie polityki jakości, 
� planowanie jakości, 
� kontrolę jakości, 
� zapewnienie jakości, 
� doskonalenie jakości (ciągłe). 

 

 
 
 
 
Najskuteczniejsze osiąganie poŜądanych wyników w systemie logistycznym jest moŜ-

liwe, gdy zarządzamy poszczególnymi działaniami i związanymi z nimi zasobami tak, jak 
procesem. Oznacza to konieczność współdziałania ludzi z róŜnych działów funkcjonalnych 
(finanse, produkcja, projektowanie) w ramach konkretnych procesów. Takie współdziałanie 
wymaga bardzo dobrych narzędzi i umiejętności organizacji w skutecznej komunikacji. 

Kluczowym elementem w tym podejściu było wypracowanie narzędzi i metod tworze-
nia i utrzymywania systemów zapewniania jakości w róŜnych instytucjach. Skupiono się na 
budowaniu norm, które miały stanowić wytyczne w tym zakresie. Kontrola zgodności two-
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Rys. 1 Sekwencja działań w zarządzaniu jakością; 
        opracowanie na podstawie: [23]. 
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rzonych w poszczególnych firmach systemów zapewniania jakości z ustaleniami zawartymi w 
normie miały stanowić zarazem podstawę ich certyfikacji. Stosowane tutaj narzędzia, z uwagi 
na losowy charakter cech jakościowych, w duŜej mierze opierają się na metodach statystycz-
nych. 

 
2. Statystyczne metody sterowania jakością 
 

Statystyka zajmuje się analizą i interpretacją danych w sytuacjach niepewności lub 
zmienności. Zmienność taka jest czymś nieuniknionym w większości działań realizowanych 
w przemyśle, tak, więc myślenie w kategoriach statystyki powinno przenikać wszelkie anali-
zy danych przemysłowych. Jest to szczególnie istotne przy kontroli procesów wytwarzania 
oraz procesów związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa.  

Bardzo przydatną cechą statystycznej oceny wyrobów i procesów logistycznych jest 
moŜliwość sterowania procesem i jego ocena na podstawie wyników pomiaru niewielkiej 
części elementów systemu logistycznego, zwanej próbą. Jej liczebność i sposób pobierania 
ustalany jest, aby zapewnić ekonomicznie uzasadniony poziom jakości wyrobów i/lub usług. 
Metody statystycznego sterowania procesem, wspomagane zaangaŜowaniem ze strony kie-
rownictwa oraz dobra organizacja, dostarczają obiektywnych sposobów kontroli jakości pro-
cesu logistycznego na kaŜdym jego etapie. Systematyczne badanie procesu dostarcza wiedzy 
o jego efektywności oraz źródłach powstawania odchyleń od normy [13]. 

Statystyczne sterowanie procesem – SPC (Statistical Process Control) jest to oparta na 
kartach kontrolnych procedura, opracowana w 1930r. przez A. Shewharta. Był on twórcą 
podstaw współczesnej teorii kontroli jakości. Shewhart traktował statystyczną analizę wyni-
ków badań jako uzupełnienie całości systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie. 

SPC wprowadzono w Japonii w latach pięćdziesiątych przez amerykańskich konsultan-
tów biznesowych. W latach osiemdziesiątych zostało reimportowane do Stanów Zjednoczo-
nych, a kilka lat później dotarło do europy. 

 
3. Metody i narzędzia SPC 
 

Na statystyczne sterowanie procesem składa się szereg metod i narzędzi statystycznych. 
Ich liczba jest bardzo duŜa i zaleŜy od podejścia do interesującego zagadnienia. W niniejszej 
pracy przedstawionych zostanie zaledwie kilka najpopularniejszych i najistotniejszych. 

Karty kontrolne (control chart), zostały stworzone w 1924 przez W. A. Shewharta, któ-
ry zastosował je do sterowania procesami produkcji masowej części elektronicznych       w 
zakładach Western Electric w USA.  

SłuŜą nam do [23]: 
� rozróŜniania kiedy mamy do czynienia z naturalnym, a kiedy z nadzwyczajnym roz-

kładem wyników w próbce, 
� wykrywania kiedy na kontrolowany proces miały wpływ normalne, a kiedy szczegól-

ne przyczyny zmienności, 
� oceny czy proces jest wyregulowany (pod kontrolą statystyczną).  

Więc częściowo do kontroli nad zmiennością, a częściowo do identyfikacji i kontroli 
przyczyn, które powodują wzrost tej zmienności [3]. Polska nazwa jest raczej myląca, gdyŜ 
owe karty nie słuŜą do kontroli, lecz do sterowania, nadzorowania, panowania nad procesem 
[6]. 

W duŜym uproszczeniu zasadę działania karty kontrolnej moŜemy przedstawić jako: 
śaden proces z uwagi na wszelakie zakłócenia, nie przebiega w sposób idealnie stabilny. 
MoŜna jedynie określić pewne granice, w których powinien się on mieścić, gdy oddziałują  na 
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niego tylko zakłócenia losowe. JeŜeli proces w którymś momencie wykroczy poza te granice 
to oznaczać to będzie, Ŝe został zakłócony zakłóceniami specjalnymi [6]. 

PoniewaŜ róŜne są procesy, róŜne są teŜ karty kontrolne. KaŜdy z procesów ma swoja 
specyfikę i to naleŜy uwzględnić przy wdraŜaniu metod statystycznych do doskonalenia jako-
ści. Podstawowe karty kontrolne Shewharta dobierane są w zaleŜności od rodzaju gromadzo-
nych danych (Rys. 2).  

 
3.1 Karty kontrolne oceny liczbowej 
Ten typ kart wykorzystywany jest w przypadku, gdy mamy do dyspozycji konkretne 

liczbowe wyniki pochodzące z pomiarów interesujących nas właściwości produkowanych 
wyrobów. Podstawowym warunkiem stosowania tych kart jest to, iŜ zebrane dane muszą mieć 
rozkład normalny, więc najpierw naleŜy sprawdzić to załoŜenie przed wykreśleniem kart [6]. 
Karty kontrolne przy ocenie liczbowej, moŜna umownie podzielić na dwie grupy: 

� Standardowe, np. x
_

 - R, x
_

 - s; 
� Specjalne czyli złoŜone, np. CUSUM, MA. 

 
Najprostsze i zarazem najczęściej stosowane, w praktyce przedsiębiorstw, karty stan-

dardowe: 
� Karta rozstępów R 

W procesach kontrolowanych za pomocą zmiennej mierzalnej istnieje moŜliwość poja-
wienia się stanu procesu będącego poza kontrola, innego niŜ wskutek odsunięcia się średniej          
od wartości docelowej. WaŜne jest wykrycie kaŜdego wzrostu zmienności ponad poziom wła-
ściwy dla procesu, zbadany w trakcie analizy jego zdolności. Wzrost taki moŜe pojawić się 
bez zmiany średniej w procesie. By wykryć te wzrosty, trzeba prowadzić wykres jakiejś staty-
styki, która mierzy zmienność procesu pokazywaną przez próby. Najczęściej stosowaną staty-
styką jest rozstęp w próbach, który jest po prostu róŜnicą miedzy największą                   a 
najmniejszą obserwacja w próbie [12].  

Słabość rozstępu polega na tym, ze wykorzystuje tylko dwie informacje z n dostępnych        
w próbie, i Ŝe jest wraŜliwy na załoŜenie o normalności rozkładu obserwacji przy ustalaniu 
linii kontrolnych.  

Zaprojektowanym przeznaczeniem karty kontrolnej rozstępów jest wykrycie jakiejkol-
wiek zmiany (zwykle wzrostu) rozrzutu, właściwego danemu procesowi. Jednak spełnia ona 
takŜe inna dodatkowa funkcje sygnalizowania indywidualnych obserwacji z prób, znacznie 
odległych od wartości oczekiwanej. 

� Karta odchylenia standardowego s 
Aby obliczenia potrzebne przy kartach sprowadzić do minimum, jako miarę rozrzutu 

przyjęto rozstęp, zamiast teoretycznie bardziej poprawnego odchylenia standardowego. Sto-
sowanie odchylenia standardowego stało się obecnie bardziej powszechne, gdyŜ komplikacje 
związane z jego obliczaniem moŜna ominąć stosując kalkulator czy komputer. Wówczas wy-
nik uzyskuje się tak samo łatwo, jak przy rozstępie. Mimo to nadal dominuje stosowanie roz-
stępu, głównie za sprawą róŜnych norm krajowych i zakładowych [12]. 

� Karta średnich i rozstępów x
_

 - R  
Pojedynczy "wyskok" z większym prawdopodobieństwem wywoła górny sygnał na 

karcie rozstępów (lub odchyleń standardowych), a na karcie średnich moŜe być niezauwaŜo-
na. Wartości takie mogą pojawiać się wskutek pojedynczego wyrobu wadliwego w próbie       
lub wskutek błędnego zapisania danej. Ta funkcja karty jest juŜ dostatecznym uzasadnieniem, 
by kartę rozstępów w połączeniu z kartą średnich stosować zawsze. 
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Pełna karta kontrolna dla zmiennych mierzalnych jest kartą, którą równocześnie kontro-

luje poziom średniej i rozrzutu. W takiej karcie średnie i rozstępy pochodzą z tej samej próby, 
która powinna być dostatecznie duŜa, by zapewnić precyzje oszacowania średniej i rozstępu, 

 

ZLICZENIE W Y-
STĄPIEŃ ZJAW I-
SKA NA DANYM 

OBSZARZE 

 
TYP ZBIERANYCH DANYCH 

 

ZMIENNE LOSOWE CI Ą-
GŁE 

 

ZMIENNE LOSOWE SKO-
KOWE 

 

POMIAR WIELKO ŚCI FI-
ZYCZNYCH 

 

 
WYZNACZANIE 
LICZBY EGZEM-

PLARZY W A-
DLIWYCH 

 

L
IC

Z
N

O
Ś
Ć

 P
R

Ó
B

K
I 

n
 ≤

 9
 

L
IC

Z
N

O
Ś
Ć

 P
R

Ó
B

K
I 

n
 ≥

 1
0 

 

U
W

ZG
LĘ

D
N

IA
N

Y
 Z

M
IE

N
N

Y
 R

O
ZM

IA
R

 O
B

S
ZA

R
U

 

 

E
G

Z
E

M
P

L
A

R
Z

E
 W

A
D

L
IW

E
 W

 P
R

Ó
B

K
A

C
H

 
R

Ó
ś

N
O

L
IC

Z
N

Y
C

H
 

 

E
G

Z
E

M
P

L
A

R
Z

E
 W

A
D

L
IW

E
 W

 P
R

Ó
B

K
A

C
H

 
R

Ó
W

N
O

L
IC

Z
N

Y
C

H
 

 

R
O

ZM
IA

R
 O

B
S

ZA
R

U
 S

TA
ŁY

 L
U

B
 N

IE
U

W
ZG

LĘ
D

N
IA

-
N

Y
 

karta 
u 

karta  
np 

karta 
p 

karta 
c 

karta 
R 

karta 
s 

karta 
x 

 

Z
A

K
R

E
S

Y
 

 

Ś
R

E
D

N
IE

 

 

O
D

C
H

Y
LE

N
IA

 
S

TA
N

D
A

R
D

O
W

E
 

OCENA  LICZBOWA OCENA  ALTERNATYWNA 

 

RAZEM 
 

RAZEM 
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a takŜe umoŜliwi ć wykorzystanie centralnego twierdzenia granicznego do załoŜenia normal-
nego rozkładu średnich z prób przy ustalaniu granic. Z drugiej strony, próby powinny być 
dostatecznie małe, by zapewnić natychmiastowy obraz procesu. Najlepszym kompromisem są 
liczebności od czterech do ośmiu, przy czym najbardziej popularna liczebnością jest pięć 
[12]. 

 
3.2 Karty kontrolne właściwości alternatywnych 
Karty kontrolne przy ocenach alternatywnych dotyczą przypadku, gdy oryginalne dane 

są wynikiem dokonywania ocen alternatywnych spełnia lub nie spełnia wymagań lub mierze-
nia liczby niezgodności, wad.  

Ocena alternatywna moŜe np. mieć postać: czy średnica elementu mieści się w grani-
cach tolerancji. 

Ten typ kart moŜna stosować w dwóch sytuacjach [12]: 
1. Odrębnych sztuk klasyfikowanych na: przyjęte oraz niezgodne. Podział taki moŜe 

być dokonany albo na podstawie tzw. autentycznych cech, gdy sztukę kwalifiku-
jemy do jednej z dwóch kategorii, bez konieczności jakichkolwiek pomiarów lub 
przy uŜyciu sprawdzianów granicznych względem wielkości mierzalnych.  
Stosujemy wówczas karty kontrolne: 
� karta kontrolna liczby sztuk niezgodnych (karta np),  
� karta kontrolna udziału sztuk niezgodnych (karta p). 

 
2. Procesów generujących niezgodności, w których jednak próby nie da się zdefi-

niować jako pewnej liczby odrębnych sztuk, lecz jako pewną próbę "przestrzeni", 
w ramach, której pojawiają się niezgodności. Sytuacje te moŜemy scharakteryzo-
wać tym, Ŝe nie da się określić liczby niezgodności, które nie ujawniły się.  
Karty kontrolne wówczas stosowane to: 
� karta kontrolna liczby niezgodności (karta c), 
� karta kontrolna liczby niezgodności na jednostkę (karta u). 

 
Krótka charakterystyka tych poszczególnych kart kontrolnych przy ocenach alternatyw-

nych [26]: 
� Karta np 

Karta liczby jednostek niezgodnych, słuŜy do badania liczby elementów niespełniają-
cych wymagań. Na karcie wykreśla się liczbę elementów niezgodnych z wymaganiami w 
próbkach o stałej liczności.  

� Karta p  
Karta frakcji jednostek niezgodnych, róŜni się od karty typu np tylko tym, Ŝe zamiast 

liczby jednostek niezgodnych z wymaganiami wykreśla się na niej frakcję (procent) takich 
jednostek w próbce o zadanej liczności. W przypadku karty typu p liczności próbek mogą być 
róŜne. Punktem wyjścia do obliczeń jest rozkład dwumianowy. 

� Karta c 
Kartą liczby niezgodności, posługujemy się, gdy interesuje nas liczba niezgodności lub 

wad (na jednostkę, na partię, w zadanym przedziale czasu, na zadanej długości materiału 
itd.),. Mamy tu do czynienia z sytuacją jakościowo odmienną od tej, gdy stosuje się kartę typu 
np lub p. Gdy interesuje nas liczba jednostek niezgodnych z wymaganiami w próbce o zada-
nej liczności x, wiemy, Ŝe jednostek niezgodnych nie moŜe być więcej niŜ x. Nie umiemy 
podać górnego ograniczenia na wartość liczby niezgodności. Probabilistyczną podstawę do 
konstrukcji karty typu c daje rozkład Poissona. Karta C nie moŜe być zastosowana, gdy licz-
ności próbek są róŜne.  

� Karta u  
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Kartę liczby niezgodności na jednostkę, stosujemy gdy liczności próbek są róŜne, na 
niej wykreśla się stosunek liczby wad do liczności próbki (stosunku liczby wad do długości 
badanego materiału, czasu badania itd.). Granice kontrolne muszą tym razem być obliczane 
dla kaŜdej próbki oddzielnie. W rezultacie granice te mają róŜne wartości dla róŜnych próbek. 

 
Tab. 1 Wzory dla wyznaczania głównych składowych kart kontrolnych wg PN-ISO 8258+AC1:1996; opra-

cowanie na podstawie: [13]. 

Oznaczenia: 
n   - liczność próbek jest zmienna, 
p   - średnie prawdopodobieństwo, 
c   - liczba niezgodności, 
u   - liczba niezgodności na jednostkę, 
n  - badany obszar jest zmienny(w karcie u), 

43432 ,,,,, BBDDdA n  - stałe, 

nc   - współczynnik zaleŜny od wielkości próby. 
 
3.3 Budowa karty 
Karta kontrolna to arkusz papieru z tabelą na wpisywanie wyników i miejscem na wy-

kreślenie wykresu.  
Nad wykresem i tabelą danych jest tzw. „metka” karty, jest waŜna do zapewnienia peł-

nej identyfikacji danych, ułatwia archiwizowanie kart. Określa jaki proces i w jakim okresie 
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opisuje dana karta. Zawarte tu dane to: numer karty kontrolnej, nazwa sterowanego procesu, 
nazwa tj. rodzaj karty kontrolnej, okres procesu, wyniki podsumowujące [6]. 

Tabela wyników to miejsce do wpisywania wyników pomiarów dokonywanych podczas 
nadzorowania procesu. Uwzględnia się tu takie dane jak: liczność próbki, obliczone wartości, 
opisanie kolejnych pomiarów, tzn. kto i kiedy je zebrał. Dane zawarte w tej tabeli są podstawą 
do narysowania wykresu przebiegu procesu [6]. 

Analizując budowę wykresu przebiegu procesu, wyróŜniamy elementy: 
Linia centralna – LC, w zaleŜności od rodzaju gromadzonych danych mogą nią być np.: 

średnia w próbce X, rozstęp w próbce R, udział wadliwych egzemplarzy w próbce p itd. Jest 
ona uzaleŜniona od stabilności procesu [13]. Linie kontrolne określa się jako UCL, tj. Upper 
Control Limit – górna linia kontrolna oraz dolna linia kontrolna czyli LCL – Lower Control 
Limit (Rys. 3). Są to oznaczenia międzynarodowe. Obliczanie tych linii, zaleŜy od rodzaju 
zastosowanej karty kontrolnej (Tab. 1) . Z reguły oblicza się jako średnią z pomiarów ± trzy 
odchylenia standardowe. Prawdopodobieństwo, ze punkt wypadnie poza liniami kontrolnymi, 
przyjmując, Ŝe normalność rozkładu wynosi w przybliŜeniu l na 1000. Więc jeśli interpretu-
jemy fakt takiego połoŜenia punktu, jako zmianę w procesie, to prawdopodobieństwo, ze 
mamy racje, wynosi 0,999 [12]. 

Czasem wstawia się dodatkową parę linii wewnątrz linii kontrolnych są to linie ostrze-
gawcze i przyjmuje się zasadę, ze dwa kolejne punkty leŜące na zewnątrz jednej z tych dwóch 
linii stanowią podstawę do decyzji podjęcia działania korygującego. Zwiększa to czułość kar-
ty. Linie te połoŜone są, w odległości ± dwóch błędów standardowych od linii centralnej 
(Rys. 3), czemu odpowiada prawdopodobieństwo l do 40.  

Jeśli stosujemy linie ostrzegawcze, to znalezienie się punktu poza linią traktujemy, jako 
sygnał, Ŝe kolejną próbę naleŜy pobrać szybciej niŜ zwykle, tak by podejrzenie zmiany po-
twierdzić lub oddalić szybko [12]. 

 
 
 
3.4 Sporządzenie wykresu kontrolnego 
Aby wykreślić wykres kontrolny naleŜy wykonać następujące czynności [13]:  

3. Wybór jednostki miary wyników przy kontroli przebiegu procesu i umieszczenie 
jej na osi pionowej. 

4. Wybór przedziału czasowego lub np. kolejnych badanych próbek, w którym do-
konywane będą pomiary, i umieszczenie go na osi poziomej. 

5. Wyznaczenie limitów tolerancji poprzez określenie średniej (średnia lub linia cen-
tralna) i wielkości odchylenia standardowego – zwykle górny limit tolerancji (lub 
górna granica kontrolna) jest równy sumie wielkości średniej i trzech odchyleń 
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Rys. 3 Rozmieszczenie linii wykresu z karty kontrolnej; opracowanie własne. 
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standardowych; dolny limit tolerancji (lub dolna granica kontrolna) jest równy 
sumie wielkości średniej i trzech odchyleń standardowych. 

6. Zaznaczenie średniej i limitów tolerancji na osi pionowej i poprowadzenie linii 
prostych od kaŜdego z tych punktów wzdłuŜ poziomej osi wykresu. 

7. Wprowadzenie danych w porządku chronologicznym. 
8. Narysowanie linii łączącej poszczególne dane. 

 
3.5 Interpretacja wykresów 
Bardzo waŜną role odgrywa prawidłowa interpretacja wyników uzyskanych za pomocą 

kart kontrolnych. Jednym z celów karty kontrolnej jest takŜe pomoc w ocenie, czy proces 
pozostaje pod kontrolą w sensie statystycznym. 

Czyli, proces produkcyjny, który jest pod taką kontrolą wtedy, gdy pomiary są losowo 
rozrzucone wewnątrz linii kontrolnych. Więc proces jest poza kontrolą w sensie statystycz-
nym, jeśli pomiary wypadają poza linie kontrolne, bądź nie układają się losowo wewnątrz 
linii kontrolnych. 

Jeśli chodzi o zmienność w ramach linii kontrolnych, to istnieje wiele reguł, stosowa-
nych do podejmowania decyzji, czy zmienność ma charakter losowy, czy teŜ nie. Jedną z nich 
jest znana reguła siedmiu kolejnych punktów poniŜej lub powyŜej linii centralnej na karcie, 
co wskazuje, Ŝe pojawiła się przyczyna specjalna. 

O procesie produkcyjnym pozostającym pod kontrolą statystyczną mówimy, Ŝe jest za-
równo stabilny i prognozowalny. Cechą takiego procesu jest to, Ŝe wszystkie przyczyny spe-
cjalne zostały usunięte i pozostały tylko przyczyny systemowe. 

Wynikają z powyŜszego dwie zasady [12]: 
Jeśli akceptowalna jest przez nas zmienność wynikająca z przyczyn systemowych, to 

nie powinniśmy ingerować w system. Nie moŜna reagować na pojedyncze pomiary. Gdyby-
śmy reagowali na indywidualne pomiary procesu pozostającego pod kontrolą w sensie staty-
stycznym, to zwiększymy zmienność i pogorszymy jakość. 

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z procesu, pozostającego pod kontrolą statystyczną, to 
musimy spróbować zidentyfikować niektóre z przyczyn systemowych i poddać je kontroli. 
Trzeba zmienić proces tak, by działał w warunkach innego zestawu przyczyn. 

W przypadku rozpatrywania procesu, nad którym mamy kontrolę, musza być spełnione 
następujące warunki [13]: 
� wszystkie punkty muszą mieścić się pomiędzy górną i dolna linią kontrolną, 
� większość punktów musi znajdować się bliŜej linii centralnej niŜ granic kontrolnych, 
� punkty nie mogą wykazywać trendów ani cykli świadczących o nienaturalnych przyczy-

nach zmienności,  
� punkty nie mogą tworzyć powtarzających się okresowo układów, 
� liczba punktów znajdujących się powyŜej lub poniŜej linii centralnej musi być w przybli-
Ŝeniu jednakowa, 

� linie łączące poszczególne punkty na wykresie powinny przecinać linię centralną. 
Przebieg procesu w sposób niekontrolowany, moŜna zauwaŜyć poprzez róŜne ustalone 

warunki, jakie przedstawione są na Rys. 4. 
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Rys. 4 Wzory wykresów rozregulowanych procesów; opracowanie na podstawie: [23]. 
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5. Podsumowanie 

 
Ocena efektywności procesów (systemów) logistycznych moŜe być realizowana w róŜ-

noraki sposób. Z uwagi na to, Ŝe system logistyczny jest zazwyczaj konstrukcją mocno złozo-
na, naleŜy bardzo starannie sformułować koncepcję badawczą i w jej obrębie ustalić proble-
matykę liczbowej oceny procesów i systemów logistycznych. Efektywność systemu pojmo-
wana jest jako wymierna (i kompleksowa) ocena w ujęciu relacji efektów i nakładów osiąga-
nych i ponoszonych w systemie logistycznym. We wspomnianej koncepcji koniecznie naleŜy 
ustalić kryteria oceny. 

W koncepcjach empirycznych niezwykle waŜne jest przyjęcie określonej metodologii, 
inaczej mówiąc naleŜy sformalizować metody i techniki pomiaru. NaleŜy jednak mieć jasno 
określony cel czyli naleŜy mieć świadomość tego w jaki sposób chcemy oceniać efektywność 
badanego systemu. Jedyną słuszną inicjatywą jest wykorzystanie wskaźników. Wyznaczenie 
spójnego zbioru wskaźników efektywności, które jednoznacznie charakteryzują system logi-
styczny wymaga: 

• wyznaczenia celów logistycznych; 
• ustalenia norm; 
• wyznaczenia zasad wyboru wskaźników efektywności poprzez szczegółową analizę 

działalności przedsiębiorstwa; 
• ustalenia logistycznej struktury organizacji; 
• zgodności lokalizującej wskaźnik wśród innych informacji o przedsiębiorstwie; 
• ustalenia poziomu agregacji wynikającego z praktycznych potrzeb stosowania me-

tod analizy działalności [14]. 
Kolejną waŜną kwestią, z uwagi na wykorzystanie kart kontrolnych, jest ustalenie norm. 

Zazwyczaj stosuje się akty normatywne ustalone w przedsiębiorstwie, albo teŜ przyjmuje się 
normy obowiązujące (lub zalecane) w określonych branŜach. 

Ocena efektywności systemu logistycznego moŜe być prowadzona za pomocą metody 
Six Sigma w formie analizy jego stanu (czas jako zmienna niezaleŜna) z wymaganiami uję-
tymi w modelu normatywnym 

W dynamicznej (zmiennej w czasie) analizie wskaźnikowej systemu logistycznego naj-
częściej proponuje się przyjecie realcji rzeczywistych efektów lub nakładów do rzeczywi-
stych bądź teŜ normatywnych efektów lub nakładów. Przyjęcie moŜliwości pomiędzy tak 
wyróŜnionymi elementami prowadzi do wyodrębnienia: 

• wskaźników wykorzystania, jako odniesienia rzeczywistego nakładu do normy lub 
standardu związanego z nakładami; 

• wskaźników produktywności ujmujących rzeczywiste efekty do rzeczywistego na-
kładu; 

• wskaźników skuteczności, czyli relacji rzeczywistego efektu do efektu w postaci 
normy lub standardu; 

• wskaźników efektywności dla poszczególnych poziomów organizacji. 
Dynamiczną analizę wskaźnikową moŜna przeprowadzić w oparciu o przedstawioną 

propozycję wykorzystania kart kontrolnych. Niezwykle uŜyteczny w tych działaniach jest 
komputerowy pakiet Statistica frimy StatSoft. W jego skład wchodzi moduł Statystyki prze-
mysłowe, który ułatwia planowanie doświadczeń oraz ułatwia wykorzystanie kart kontrolnych 
w zaproponowanej, dynamicznej (czasowej) analizie efektywności procesów i systemów logi-
stycznych. Przedstawiona koncepcja badań kwalitatywnych obejmuje ocenę całego systemu 
logistycznego oraz jego podsystemów. 
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