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Procesowe ujęcie kosztów jakości

Streszczenie
Współczesne rozumienie pojęcia kosztów jakości związane jest zarówno ze sferą zarządzania, jak i z działalnością operacyjną. Pojęciowe granice rozpatrywania kosztów jakości przekroczyły sferę techniczno-technologiczną. Procesowe ujęcie kosztów jakości pozwoliło na ich klasyfikowanie w odniesieniu do wszystkich działań realizowanych w przedsiębiorstwie. Normatywne modele kosztów jakości oraz rachunek kosztów działań wyznaczyły nowe perspektywy ekonomiki jakości.

Wprowadzenie
Ekonomika jakości jest jednym z elementów, wyszczególnionym według kryterium
podmiotowo-przedmiotowego, szeroko rozumianej ekonomiki, określanej jako dyscyplina naukowa zajmująca się zagadnieniami ekonomicznymi na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Zatem przedmiotem ekonomiki jakości są „cechy ekonomiczne i ich stany oraz relacje między nimi, a także relacje między cechami ekonomicznymi a wszystkimi pozostałymi cechami współtworzącymi jakość systemu gospodarczego” (Szafrański, 2007: 21). Wpływ jakości na kształtowanie się jej ekonomicznych aspektów, w ujęciu mikroekonomicznym, wyznaczony jest dwoma parametrami: kosztami i dochodami1.
W ujęciu ekonomicznym koszty określane są ogólnie jako wyrażone w pieniądzu (wartościowe) celowe zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy, związane z prowadzeniem celowej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Zatem z pojęciem kosztu, jako kategorii ekonomicznej,
*
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związane są następujące jego cechy: wartościowe wyrażenie zużycia, celowość, ekwiwalentność. Dochody zaś mają postać wynikową, której wielkość (wartość) związana jest
głównie z zaspokajaniem popytu rynkowego w ujęciu ilościowo-jakościowym.

1. Pojęcie kosztów jakości
Przegląd współczesnej literatury przedmiotu upoważnia do stwierdzenia, że nie ma
zgodności autorów w kwestii definiowania kosztów jakości. Koszty jakości określane są
bowiem jako wydatki związane z zapewnieniem produktom przydatności do użytku, ponoszone nakłady lub utracone korzyści wynikające z niedoskonałości działania, lub też
każde koszty, które są przynależne do osiągnięcia jakości. Europejska Organizacja Kierowania Jakością (EOQC) zdefiniowała koszty jakości jako nakłady finansowe poniesione na uzyskanie odpowiedniej jakości produktu. Każda z przedstawionych definicji, choć
różna w swej treści, ma wspólną cechę z pozostałymi. Koszty jakości są ściśle związane
z dostosowaniem produktu do jakościowych wymagań i oczekiwań klienta, a jednocześnie odzwierciedlają konsekwencje niedostosowania się do nich. Współcześnie pojęcie
kosztów jakości może być rozumiane jako:
• nakłady związane z jakością, które są wynikiem braku efektywności realizowanych
w przedsiębiorstwie działań, w perspektywie procesów systemowych;
• wyrażone w pieniądzu straty powstałe w wyniku braku skutecznej realizacji procesów organizacyjnych lub niewłaściwego projektowania;
• część kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w wyniku realizacji działań jako ich integralny element;
• uzasadnione ekonomicznie koszty, ponoszone z tytułu uzyskania świadectwa oceny zewnętrznej produktów przedsiębiorstwa;
• koszty ponoszone na doskonalenie aparatu wytwórczego przedsiębiorstwa związane z techniczno-technologicznym aspektem rozwoju działalności.
Jeśli koszty jakości rozumiane będą jako koszty działań mających na celu osiągnięcie odpowiedniego poziomu jakości produktu oraz koszty wynikające z niewłaściwego nadzoru (inaczej straty poniesione w wyniku braku pożądanej, zadowalającej jakości), to istnieje możliwość badania relacji kosztów, zarówno w perspektywie realnej (ujęcie procesowe i kontrolne), jak i monetarnej (rys. 1).
Z zaprezentowanych ujęć można wysnuć wniosek, że pojęcie kosztów jakości jest kategorią umowną, a perspektywa ich rozpatrywania wyznacza zakres interpretacji. Z punktu widzenia analizy finansowej, koszty jakości stanowią element ich ekonomicznej oceny i wpływu na kształtowanie się wyniku finansowego działalności przedsiębiorstwa.
W perspektywie technicznej, koszty jakości rozumiane są w kontekście modernizacji czy
rozwoju. Perspektywa zarządzania wyznacza zaś postrzeganie kosztów jako elementu wpływającego na potencjalną i rzeczywistą efektywność przedsiębiorstwa, zatem koszty, w rozumieniu nakładów, związane są z zapewnieniem i utrzymaniem jakości wyników (produktów, usług). Zaprezentowany przegląd definicji kosztów związanych z jakością wskazuje na kompleksowość i wynikającą z niej złożoność pojęcia kosztów jakości w przedsiębiorstwie.
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Rys. 1. Koszty w podejściu procesowym
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Źródło: Opracowanie własne.

2. Podejście procesowe
Podejście procesowe2, jako rozwinięcie teorii systemów i procesów zarządzania oraz
koncepcji, opisanych w naukach o zarządzaniu, wykorzystywane jest w wielu współczesnych nurtach badawczych i aplikacyjnych. Odnosi się do obiektu (organizacji), w którym wszystkie procesy, na każdym szczeblu jej zarządzania, w odniesieniu do wszystkich
funkcji są ze sobą powiązane w specyficzny dla niej sposób. Podejście procesowe „odrzuca industrialny paradygmat klasyków nauk organizacji i zarządzania oparty na podziale pracy, strukturze funkcjonalnej, hierarchicznej kontroli, ekonomii skali, w ramach którego działania prowadzone są z reguły przez niewspółdziałające ze sobą struktury funkcyjne, realizujące indywidualne zamierzenia, najczęściej niespójne ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa” (Grudowski, 2007: 20). Podejście procesowe w organizacji służy zapewnianiu koordynacji procesów, dla ograniczania tzw. ryzyka systemowego, wynikającego z niedoskonałości procesów (podmiotowej, przedmiotowej, funkcjonalnej)
i związanymi z nią kosztów.
Rozważając pojęcie podejścia procesowego z perspektywy zapisów normy PN-EN
ISO 9001:2009 można sformułować następujące zalecenia jego tworzenia:
• ustal strukturę procesów w systemie zarządzania,
• określ zbiory działań i zasobów wzajemnie powiązanych, które przekształcają wejścia w wyjścia,
• opisz działania, które składają się na dany proces,
• przypisz do działań odpowiedzialność oraz mierniki oceny wraz z ich wartościami docelowymi,
2

Inaczej: orientacja procesowa w przedsiębiorstwie.
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• określ mechanizmy sterowania oraz sposoby pomiaru i analizy skuteczności, efektywności procesów,
• określ obszary i rodzaje ryzyka związane z działaniami,
• określ relacje między wszystkimi procesami oraz ich wpływ na tworzenie wartości.
Rozkład kosztów jakości w strukturze działań (procesów) przedsiębiorstwa wskazuje na istniejące problemy pierwszego poziomu – z jakością dla obszarów funkcjonalnych,
i drugiego poziomu – procesów w nich realizowanych. Wskazuje to na istnienie opcji potencjalnych możliwości poprawy (doskonalenia) jakości. Wyznacza ponadto zakres i rodzaj korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki zastosowaniu projektów (lub programów)
doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie.

3. Standardy kosztów jakości
Konstrukcja tzw. standardów kosztów w podejściu procesowym wymaga opracowania bazowego standardu kosztów, które są względnie stałe w dłuższym horyzoncie czasu. Główną korzyścią stosowania standardów kosztów jest możliwość porównywania kosztów aktualnych ze standardowymi w długim horyzoncie czasu, przy użyciu tych samych
odniesień. Dzięki temu istnieje możliwość wyliczania trendu zmian efektywności procesów. Standardy idealne kosztów „wyznaczają minimalny poziom kosztów, który jest możliwy do osiągnięcia przy najbardziej optymalnych warunkach techniczno-organizacyjnych (…). Standard kosztów bieżąco osiągalny odzwierciedla koszty, które powinny być
poniesione w efektywnych warunkach działania” (Drury, 1995: 440–441).
Przypisanie mierników kosztów jakości w pełnej strukturze procesów przedsiębiorstwa jest zabiegiem koniecznym dla możliwości zarządzania kosztami. Pozwala również
na wartościowanie procesów, co ma wpływ, między innymi, na doskonalenie ich struktury wewnętrznej oraz kształtowanie relacji systemowych.
W normie ISO 9004-1:1994, parametr uwarunkowań finansowych systemu jakości,
składa się z trzech grup kosztów: jakości, procesu i strat. Każda z wymienionych grup posiada wewnętrzną strukturę kosztów, co ilustruje rysunek 2.
W odniesieniu do kosztów jakości, rozwiązania normatywne nie precyzują kategorii
szczegółowych kosztów. Koszty procesu związane są wymaganiami klienta wobec produktu. Dlatego niezgodność rozumiana jest jako odchylenie od wymagań, którego skutkiem są straty jakości. W parametrze ekonomicznym, koszty zgodności, oznaczają nakłady finansowe związane z procesami (działaniami), które przebiegają bez zakłóceń. Natomiast koszty niezgodności związane są ze skutkami zakłóceń występujących w procesach. Straty jakości natomiast związane są ze skutkami wynikającymi z wystąpienia odchyleń od wymagań jakościowych klienta. Zaprezentowany w normie ISO 9004-1:1994
model kosztów jakości, pozwala na stwierdzenie, że norma ujmuje koszty w parametrze
nakładów i strat.
W normie BS-6143:1992 elementy kosztów jakości związanych z procesami określano w czterech kategoriach: ludzi, wyposażenia, materiałów oraz otoczenia. Niemniej, każdy element kosztu, wymaga identyfikacji w grupie kosztów dostosowania lub niedosto-
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Rys. 2. Koszty systemu jakości wg ISO 9004-1:1994
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zymonik, 2002: 82.

sowania. Koszty dostosowania, ogólnie rzecz ujmując, są to wszystkie koszty związane
z efektywną realizacją procesu. Oznacza to, że wynik procesu nie może być osiągnięty
od wcześniej określonego przy mniejszym koszcie. Natomiast koszty niedostosowania nie
są niezbędne do realizacji procesu i wynikają przykładowo z: popełnionych błędów w trakcie realizacji procesu czy niewłaściwych wejść (zasileń) procesu. O ile bezpośredni wpływ
na poziom kosztów niedostosowania mają wykonawcy działań w procesach, o tyle mogą oni wpływać na poziom kosztów dostosowania wówczas, gdy będą informować właścicieli procesów o zmianach wpływających na poziom tych kosztów. Strukturę kosztów
procesów przedstawia rys. 3.
W załączniku do normy BS-6143-2:1992 przedstawiona została struktura kosztów
związanych z jakością, obejmująca:
• koszty zapobiegania, które dotyczą kosztów: planowania jakości, opracowania procedur kontrolnych i badawczych, programu badań, zmian i przekazania wyrobu
do produkcji, wzorcowania i utrzymania przyrządów pomiarowych, urządzeń badawczych, oceny dostawców, szkolenia w zakresie jakości, rewizji jakości, analizy i sprawozdania związane z jakością, programy poprawy jakości,
• koszty oceny, do których należą koszty: pomiarów i badań produkcji, kontroli dostaw, badań laboratoryjnych dostaw, amortyzacji urządzeń pomiarowych i badawczych, kontroli badań końcowych, doświadczalnych, atestacji przez organy uprawnione, kontroli magazynowych, archiwizacji raportów kontroli,
• koszty strat na brakach, do których należą:
– koszty wewnętrzne, w tym: braków naprawialnych, naprawy braków, analizy braków i akcji korekcyjnych, ponownej oceny naprawionych braków, przeglądów,
zmian i zatwierdzania odstępstw od specyfikacji, przecen i przestojów,
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Rys. 3. Elementy kosztów procesów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BS 6143-1:1992, BSI, 1992: 2.

– koszty zewnętrzne, w tym: reklamacji, gwarancyjne, zwrotów i odrzutów, przecen, straty rynku lub jego części, wycofania wyrobu z rynku, odszkodowań i rekompensat z tytułu odpowiedzialności prawnej.
Przyjmując za podstawę rozważań ujęcie normatywne klasyfikacji kosztów3,
wskaźnik poziomu jakości, można wyznaczyć formułą kompleksowego kosztu jakości
w przedsiębiorstwie o postaci:
QC = Qz + Qo,
gdzie:
QC – kompleksowy koszt jakości, Qz – suma kosztów zewnętrznego zapewniania jakości, Qo – suma kosztów operacyjnych jakości, przy czym:
Qo = Qdz + Qoc + Qsw + Qsz,
gdzie:
Qdz – suma kosztów działań zapobiegawczych, Qoc – suma kosztów oceny, Qsw – suma kosztów uszkodzeń (strat) przed dostawą (wewnętrzne), Qsz – suma kosztów uszkodzeń (strat)
po dostawie (zewnętrzne).
Po przekształceniu otrzymujemy następujące równanie:
QC = Qz + Qdz + Qoc + Qsw + Qsz.
3 Koszty wewnętrznego zapewniania jakości (zgodności i niezgodności), zewnętrznego zapewniania jakości (prezentacji wyrobu, zewnętrznej oceny zgodności).
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Łączne koszty jakości globalnej wyznacza się przy pomocy następującego wzoru:
Kjg = Kpr + Kosz + Kn
gdzie:
Kjg – łączne koszty jakości globalnej, Kpr – koszty prewencji (zapobiegania), Kosz – koszty oszacowań (oceny), Kn – całkowity koszt niewydolności (niezgodności).
Metoda szacowania kompleksowych kosztów jakości przyjmuje założenie o istnieniu w branży konkurencyjnych i porównywalnych przedsiębiorstw. W związku z tym można utworzyć ranking przedsiębiorstw konkurujących, przyjmując za kryterium wartość
wyniku finansowego przypadającego na jednego zatrudnionego. Wówczas można obliczyć dolną, najniższą granicę kompleksowych kosztów jakości firmy w czasie, co przedstawia poniższy wzór (Dahlgaard, Kristensen, Kanji, 2000: 198):
Cij = (Pmt / NM – Pjt / Nj)Nj = (Nj / Nm)Pmt – Pjt
gdzie:
Cij – dolna granica kompleksowych kosztów jakości, Nj – liczba zatrudnionych, Pjt – przeciętny wynik finansowy firmy j w czasie t, Pjt/Nj – przeciętny wynik finansowy przypadający na jednego zatrudnionego, Pmt – przeciętny wynik finansowy firmy m w czasie t.
Jako alternatywę proponowanej metody, autorzy postulują wykorzystanie parametru
wartości dodanej przypadającej na jednego zatrudnionego, zamiast przeciętnego wyniku
finansowego, podając za wartość dodaną sumę przeciętnego zysku, płac i amortyzacji, co
może budzić wątpliwości w kontekście finansowego ujmowania wartości dodanej. Ponadto taka formuła nie zawiera innych relacji, czego wymaga kompleksowe podejście do zagadnienia kosztów (Hamrol, 2005: 303).

4. Procesowe rozliczanie kosztów
Informacje wynikające z prowadzonego w przedsiębiorstwie rachunku kosztów jakości, niezbędne do zarządzania, uwarunkowane są synergią rachunku kosztów z modelem zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza to zorganizowanie przedsiębiorstwa wokół
procesów, związane z podejściem systemowym i procesowym oraz wymusza procesowe
podejście do prowadzenia rachunku kosztów jakości. Wiąże się to z doborem metod rozliczania kosztów odpowiadających na potrzeby podejścia procesowego. Jedną z metod rozliczania kosztów na poziomie procesowym jest rachunek ABC (rachunek kosztów działań). Współcześnie, w rachunku ABC, stosuje się:
• modelowanie procesów;
• przypisanie do nich zasobów, które są zużywane;
• określenie odbiorców, dla których procesy są realizowane przy jednoczesnym zużyciu określonych zasobów.
Dlatego w rachunku ABC można wyodrębnić następujące elementy jego przeprowadzania: określanie kontekstu, grupowanie oraz transformacja kosztów. W związku z tym,
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koszty powinny być ewidencjonowane według struktury wyodrębnionych działań oraz wykorzystania (a nie zużycia zasobów) (Miller, Pniewski, Polakowski, 2000: 44), ponieważ
zasób jest definiowany jako składnik ekonomiczny wykorzystywany lub zużywany w trakcie realizacji działań. Ilustrację graficzną tradycyjnego rachunku kosztów oraz rachunku
kosztów procesów przedstawia rys. 4.
Rys. 4. Porównanie tradycyjnego systemu rachunku kosztów z rachunkiem kosztów procesu

Tradycyjny rachunek kosztów

Rachunek kosztów procesów

Koszty rodzajowe
Koszty
bezpośrednie

Koszty rodzajowe
Koszty
bezpośrednie

Koszty wspólne

Miejsce powstawania
kosztów

Miejsce powstawania
kosztów

Nośniki kosztów
procesy

WYNIKI

Nośniki kosztów –
produkty

Koszty wspólne

WYNIKI

przychody
Nośniki kosztów – produkty

przychody

Źródło: Lisiecka, 2002: 249.

Rachunek ABC jest metodą rozliczania kosztów pośrednich, które powstają
w związku z działaniami i procesami niezbędnymi do wytworzenia i sprzedaży produktów lub usług. Realizacja działań w procesach wymaga zużycia określonych zasobów, co
wiąże się z ponoszeniem wydatków na ich nabycie i generuje koszty.
W modelu ABC zasadniczym obiektem rachunku kosztów jest działanie, które ABC
definiuje jako wyodrębnioną umownie lub organizacyjnie część przedsiębiorstwa realizującą wydzielone funkcje lub proces gospodarczy. Działanie określane jest również jako rodzaj pośredniego nośnika kosztów pomiędzy miejscem ich powstawania a obiektem
kalkulacji (zlecenie, produkt, kontrakt). Ważne przy tym jest podkreślenie, że w koncepcji rachunku ABC obszary działań nie muszą pokrywać się ze strukturą organizacyjną
przedsiębiorstwa. W ramach jednego miejsca powstawania kosztów można zidentyfikować kilka działań, które są przyczyną powstawania różnych kosztów. Rachunek ABC zakłada identyfikację struktury kosztów pośrednich i odnoszenie ich, na podstawie różnych
jednostek, do obszarów działań. Dlatego dla danego obszaru działań dobiera się taką jednostkę odniesienia, która jest specyficznym miernikiem uzyskiwanego rezultatu działań,
czego przykład zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Przykładowe działania i jednostki miary ich wielkości
Działanie

Jednostki miary wielkości działania

zaopatrzenie materiałowe

• liczba zamówień
• liczba dostaw
• liczba otrzymanych faktur

techniczne przygotowanie maszyn
i urządzeń do produkcji

• liczba uruchomionych maszyn
• liczba serii produkcyjnych

obsługa ogólnotechniczna

• liczba zleceń produkcyjnych
• liczba kontroli między – operacyjnych liczba konserwacji i napraw

pakowanie i przygotowanie wyrobów
do wysłania

• liczba partii do wysłania
• liczba wydanych asortymentów

utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu • liczba godzin pracy maszyn
kontrola jakości wyrobów

• liczba godzin wykonywanych czynności kontrolnych
• liczba wyrywkowo sprawdzonych wyrobów

opis techniczny produktów

• czas przygotowania dokumentacji technicznej

Źródło: Jarugowa, Nowak, Szychta, 2000: 50.

Zatem w rachunku ABC przedsiębiorstwo postrzegane jest przez pryzmat ekonomicznej mapy kosztów działań składających się na procesy gospodarcze, co odpowiada na potrzeby procesowego ujmowania kosztów jakości. Tym samym, ustalenie kosztu i rentowności produktów, klientów i jednostek organizacyjnych przybliża podejście procesowe
do koncepcji zarządzania wartością.

Zakończenie
Konieczność prowadzenia rachunku kosztów jakości, w kontekście podejścia procesowego, uzasadniona jest potrzebami zarządzania kosztami jakości. Stanowią one analityczne odniesienie w strukturze kosztów działań. Doskonalenie systemu procesów przedsiębiorstwa, bez odniesienia do kategorii ekonomicznych, nie stwarza wystarczających podstaw zarządczych. Jednocześnie uniemożliwia przeprowadzenie oceny efektywności podejmowanych działań oraz badanie relacji na poziomie przedsiębiorstwa (np. jakość – wynik finansowy) oraz operacyjnym (np. jakość – przychody ze sprzedaży).
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Process Approach to Cost of Quality
Summary
Contemporary understanding comprehending cost of quality is connected both with
the sphere of the management, as well as the operational activity. Borders of considering
the category of quality costs moved beyond the technical – technological area. Trial
including costs let the quality for classifying them with reference to all action carried out
in the modern enterprise. Standard models of quality costs and the activity – based costing
appointed new prospects of economics of the quality in the business administration.
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