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ZNACZENIE SYSTEMU JAKO�CI W ZARZ�DZANIU NOWOCZESNYM 
PRZEDSI�BIORSTWEM 

 

Streszczenie 
 

Szybki rozwój gospodarki i rosn�cej konkurencji w Polsce stawia przed producentami szereg wymogów, których spełnienie 
staje si� niemo�liwe, bez kompleksowej przebudowy sposobu my�lenia o jako�ci. Wprowadzenie systemów jako�ci w oparciu 
o normy serii ISO 9000 i 14000 jest jednym z etapów zarz�dzania jako�ci� w nowoczesnym przedsi�biorstwie. 
Przedstawione w artykule rozwa�ania nie obejmuj� skomplikowanego procesu budowy systemu zapewnienia jako�ci w 
przedsi�biorstwie, który musi by� nast�pstwem podj�cia decyzji o wprowadzeniu udokumentowaniu i utrzymywaniu Systemu 
Jako�ci jako �rodka zapewniaj�cego zgodno�� efektów działalno�ci przedsi�biorstwa z okre�lonymi wymaganiami. Korzy�ci 
podj�cia tej decyzji widoczne b�d� na płaszczy�nie finansowej i społecznej.  
 
 
 
 W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, ze 
wzgl�du na zachodz�ce w niej procesy globalizacji i 
rosn�c� konkurencj� wzrasta znaczenie jako�ci w szerokim 
znaczeniu tego poj�cia. Coraz cz��ciej, podejmuj�c 
jakiekolwiek działania dotycz�ce firmy, nale�y mie� na 
uwadze, �e jako�� jest nieodzownym elementem 
decyduj�cym o pozycji przedsi�biorstwa na rynku, oraz o 
jego rozwoju organizacyjnym i mo�liwo�ciach pozyskania 
nowych klientów. Przedsi�biorstwo, bez wzgl�du na 
wielko��, rodzaj produkcji czy usług nie osi�gnie trwałego 
sukcesu na rynku, je�li w sposób systematyczny nie b�dzie 
dba� o stał� popraw� funkcjonowania całej organizacji, we 
wszystkich aspektach jej działalno�ci, co si� podkre�la w 
nowoczesnym podej�ciu do zarz�dzania organizacj�. 
 Aktualnie obowi�zuj�ca norma PN-EN ISO 9000:2000 
definiuje: „jako�� to stopie�, w jakim zbiór inherentnych 
wła�ciwo�ci spełnia wymagania.”[3]. Europejska 
Organizacja ds. Jako�ci (EQQ), okre�la jako�� wyrobu jako 
składow� trzech czynników: 
− jako�� typu – zgodno�� projektu wyrobu, który ma by� 
produkowany z wymaganiami i oczekiwaniami klienta – 
sfera przedprodukcyjna, 
− jako�� wykonania – stopie� zgodno�ci wytworzonego 
wyrobu z przyj�tym wzorcem – sfera produkcyjna, 
− jako�� eksploatacji – stopie� zgodno�ci czynno�ci 
serwisowych w odniesieniu do wyrobu z wymaganiami 
projektu – sfera poprodukcyjna [1]. 

W przytoczonych powy�ej definicjach „jako�ci” 
akcentowana jest przede wszystkim jako�� wyrobu, z 
silnym podkre�leniem, �e konsument jest głównym 
weryfikatorem tej jako�ci i okre�la, w jakim stopniu spełnia 
ona jego oczekiwania. Pomi�dzy tymi elementami musi 
zachodzi� silne współdziałanie, gdy� najlepsza jako�� 
wykonania nie zapewni wysokiej jako�ci wyrobu, je�eli 
jako�� typu b�dzie niska. Z kolei najlepszy projekt nie 
gwarantuje wysokiej jako�ci wyrobu, bo czynnikiem 
determinuj�cym staje si� jako�� wykonania.  

W nowoczesnych systemach zarz�dzania tradycyjnemu 
poj�ciu „jako��” przypisuje si� znacznie gł�bszy i szerszy 
sens (tab. 1). Jest to widoczne przy porównaniu zmian w 
pojmowaniu jako�ci przez producentów w warunkach 
gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej.  
 Cechy charakteryzuj�ce stare podej�cie do jako�ci 
stanowiły immanentn� wła�ciwo�� rynku producenta, 

dyktuj�cego warunki dostawy towaru i jego jako��. Zmiana 
relacji rynkowych i zwi�zanej z tym pozycji klienta 
wymuszaj� przewarto�ciowanie dotychczasowych poj�� 
jako nieakceptowanych w nowych realiach gospodarczych. 
Dlatego te�, nowoczesne podej�cie do problematyki jako�ci 
musi by� standardem w przedsi�biorstwach działaj�cych w 
warunkach gospodarki rynkowej. Staje si� to problemem 
priorytetowym, gdy� szybki rozwój my�li technicznej, 
zwi�zane z tym nowe rozwi�zania w konstrukcji wyrobów 
stawiaj� przed producentami szereg wymogów, których 
spełnienie staje si� niemo�liwe, bez kompleksowej 
przebudowy sposobu my�lenia o jako�ci. Ze wzgl�du na 
wymagania odbiorcy oraz konkurencj� na rynku producenci 
wyrobów technicznych musz� stosowa� konstrukcje 
wykorzystuj�ce najnowsze osi�gni�cia np. z dziedziny 
systemów elektronicznego sterowania układów hydrauliki 
siłowej itp. Zwi�zane z tym wymagania wysokiej jako�ci 
wyrobu stawiaj� producentów i firmy kooperuj�ce przed 
konieczno�ci� wdro�enia systemu zarz�dzania jako�ci�.  

W Polsce pierwsze działania zwi�zane z 
wprowadzeniem systemu zarz�dzania jako�ci� zacz�to 
podejmowa� przed 1989 rokiem. System ten nazywano 
wówczas System Sterowania Jako�ci�. Zachodz�ce w 
pó�niejszym okresie zmiany w gospodarce polskiej 
skłaniały kierownictwa przedsi�biorstw do działa� w 
kierunku modernizacji istniej�cego systemu sterowania 
jako�ci i osi�gni�cia w ten sposób pełnej jego zgodno�ci z 
wymaganiami odpowiednich norm ISO serii 9000. Do 
pozytywnych cech wynikaj�cych z wprowadzania systemu 
w przedsi�biorstwie mo�na zaliczy�: 
− zaanga�owanie kierownictwa przedsi�biorstwa, 
− ukierunkowana na klienta zrozumiała polityka jako�ci z 

okre�lonymi wymiernymi celami jako�ciowymi, 
− jasno okre�lone uprawnienia i odpowiedzialno�� kadry 

kierowniczej, 
− prorozwojowa i projako�ciowa działalno�� 

inwestycyjna, 
− wyszkolone i zaanga�owane słu�by jako�ciowe, 
− wyszkolone i do�wiadczone słu�by zabezpieczenia 

technicznego, 
− intensywnie rozwijana działalno�� szkoleniowa, 
− rozwijany program komputeryzacji przedsi�biorstwa, 
− do�wiadczona, zaanga�owana, zintegrowana załoga, 



  

Tab. 1. Zmiany podej�cia do jako�ci [2] 
 
Stare podej�cie do jako�ci Nowe podej�cie do jako�ci 
Jako�� dotyczy wyrobu Jako�� dotyczy organizacji 
Jako�� jest cech� techniczn� Jako�� ma warto�� strategiczn� 
Jako�� jest dla kontrolerów Jako�� jest dla wszystkich 
Jako�� okre�lana jest przez ekspertów Jako�� jest okre�lana przez konsumentów 
Jako�� dotyczy kontroli Jako�� dotyczy doskonalenia 

 
 
− systematycznie rozszerzanie zastosowa� metod 

statystycznych, 
− stopniowo rozwijana na coraz ni�sze poziomy analiza 

kosztów. 
Oprócz cech pozytywnych, wraz z wdro�eniem systemu 

wzrasta potencjał firm tj.: 
− pełne przestrzeganie prowadzenia procesów 

produkcyjnych zgodnie z procedurami, instrukcjami 
technologicznymi i stanowiskowymi, 

− poprawa nadzoru nad stanem technicznym i 
uwierzytelnieniem niektórych mierników, 

− wprowadzenie do systemu wszystkich niezb�dnych 
zapisów z pomiarów i bada�, 

− zwi�kszenie efektywno�ci oferowania zwłaszcza po 
targach i wystawach, 

− usystematyzowanie przegl�du umów, 
− dalsze doskonalenie systemu wyboru i oceny 

poddostawców. 
Uzyskaniu certyfikatu potwierdzaj�cego wprowadzenie 

Systemu Jako�ci w oparciu o norm� ISO 9001 cz�sto 
towarzysz� starania zmierzaj�ce do wdro�eniu Systemu 
Zarz�dzania �rodowiskowego na zgodno�� z wymaganiami 
norm ISO 14001.  
 

W�ród najcz��ciej wymienianych pozytywnych efektów 
wdro�enia tego Systemu Zarz�dzania �rodowiskowego w 
przedsi�biorstwach przemysłowych wymienia si� m.in.: 
− ograniczenie szkodliwych emisji CO2, SO2, NO2  i pyłów 

do powietrza, 
− wzrost stosowania �rodków ekologicznie czystych w 

procesach produkcji, 
− zmniejszenie emisji pyłów poprzez zastosowanie filtrów, 
− ochrona powietrza, 
− ochrona wód deszczowych poprzez ograniczenie ilo�ci 

ekstraktów eterowych i produktów naftowych 
przedostaj�cych si� do nich, 

− ograniczenia hałasu, 
− oszcz�dno�� wody, 
− oszcz�dno�� energii cieplnej, 
− �wiadome gospodarowanie odpadami. Gromadzenie 

odpadów w wyznaczonych miejscach i przekazywanie 
ich uprawnionym firmom, do zagospodarowania lub 
utylizacji. 

 
Certyfikaty Systemu Jako�ci uzyskane na podstawie 

wymaga� norm ISO 9001 lub ISO14001 uwa�ane s� jako 
jeden z etapów Kompleksowego Zarz�dzania Jako�ci� 
(TQM).  
 

Jednym z celów filozofii TQM jest spełnienie 
oczekiwa� klientów zewn�trznych. Jednoznaczne okre�lenie 
i udokumentowanie wymaga� klienta oraz zapewnienie o 
zdolno�ci do ich spełnienia, odbywa si� mi. in. poprzez 

udokumentowany przegl�d umowy i danych wyj�ciowych 
zgodnie z zasadami zapisanymi w procedurach systemu 
jako�ci. Ponadto klienci mog� bra� udział w procesie 
projektowania i modernizacji wyrobów, a kontakt z nimi 
mo�e by� utrzymywany np. poprzez wizyty techniczne, 
spotkania z okazji wystaw i targów krajowych itp. 
Informacje i opinie nabywców na temat jako�ci wyrobów 
mog� by� zbierane przez słu�by serwisowe, bezpo�rednio 
w firmach realizuj�cych usługi gwarancyjne, jak równie� 
poprzez analiz� zgłosze� reklamacyjnych.  

Nie mniej wa�nym elementem filozofii TQM jest 
współpraca z dostawcami, która mo�e przyjmowa� ró�ne 
formy jak np. wzajemne konsultacje dotycz�ce jako�ci 
wyrobu, wspólne podejmowanie działa� zapobiegawczych i 
koryguj�cych maj�ce na celu zmniejszenie ryzyka 
wyst�pienia wad wyrobu. W celu polepszenia współpracy, 
dostawcy mog� by� poddawani auditom i ocenom ich 
zdolno�ci do spełnienia wymaga� zwi�zanych z 
zapewnieniem jako�ci. 

Przywództwo – ten element TQM-u w 
przedsi�biorstwach nale�y głównie do osób z najwy�szego 
kierownictwa, którzy powinni inspirowa� i wspiera� 
innowacyjno�� i skuteczno�� działa� w procesie ci�głej 
poprawy jako�ci. Osoby te powinny wspiera� wszelkie 
działania w kierunku poprawy produktywno�ci, akceptowa� 
wszelkie formy samodoskonalenia, współpracowa� �ci�le 
przy opracowaniu programu wdra�ania TQM. 

Zaanga�owanie kierownictwa, mo�e polega� na 
dokonywaniu systematycznych przegl�dów post�pu prac, 
zwi�zanych z wdra�aniem TQM. W praktyce, ten element 
TQM-u sprowadza si� do okresowych sprawozda� z 
działalno�ci firmy, oraz raportów na temat realizacji 
zaplanowanych celów strategicznych stosowanych np. 
przez kierownictwo poszczególnych działów w 
przedsi�biorstwie. 

Wa�nym czynnikiem, zaliczanym do grupy 
podstawowych, warunkuj�cych pomy�lno�� wprowadzania 
Systemu Jako�ci w przedsi�biorstwie jest zaanga�owanie 
załogi. Wynika to z faktu, �e jako�� wyrobu jest efektem 
działania całej organizacji. Mnogo�� zagadnie� 
wymagaj�cych rozwi�zania przy wprowadzaniu Systemu 
Jako�ci wymaga zaanga�owania szerokiego grona ludzi, 
których zasób wiedzy, do�wiadczenia i umiej�tno�ci mo�e 
by� znacznie bardziej efektywnie wykorzystywany i 
umo�liwia działanie w szerszym zakresie problemów 
powstaj�ce na styku ró�nych obszarów funkcjonalnych 
przy realizacji celów okre�lonych w strategii 
przedsi�biorstwa.  
 

Reasumuj�c, do podstawowych korzy�ci dla 
przedsi�biorstw w wyniku wprowadzenia systemów jako�ci 
w zarz�dzaniu mo�na zaliczy�: 



  

− wy�sza pozycja Firmy z punktu widzenia 
marketingowego, 

− wzrost zainteresowania klientów współpraca 
kooperacyjn�, 

− elastyczno�� i dostosowanie si� do specyficznych 
wymaga� klientów, 

− stworzenie partnerskich stosunków z klientami i 
dostawcami, 

− stwarzanie podstaw gwarancji wysokiej jako�ci 
wyrobów i usług, 

− lepsze postrzeganie w biznesie, 
− usprawnienie zarz�dzania, 
− poprawa wyników produktywno�ci z równoczesnym 

utrzymaniem wyrobu lub usługi na poziomie, który w 
sposób trwały zapewnia zaspokojenie potrzeb klienta, 

− kształtowanie �wiadomo�ci pracowników i ich osobisty 
rozwój poprzez prac� zespołow�, 

− efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy, 
− skrócenie czasu projektowania i wprowadzania na rynek 

nowych wyrobów, 
− uzyskanie obni�ki kosztów złej jako�ci, 
− poprawa przepływu informacji wewn�trznej i 

zewn�trznej. 

Wdro�enie Systemu Zarz�dzania Jako�ci� i ich 
doskonalenie pozwala zmieni� dotychczasowe schematy 
my�lenia pracowników i sprowadzi� poj�cie filozofii 
jako�ci na poziom wszystkich stanowisk pracy, gdzie ka�dy 
pracownik zalicza sprawy jako�ci do swoich codziennych i 
nadrz�dnych celów. Wa�nym elementem filozofii jako�ci 
jest równie� d��enie do trwałego powi�zania 
przedsi�biorstwa z wymaganiami otoczenia jak np. ochron� 
�rodowiska naturalnego, popraw� warunków pracy, a tak�e 
uwzgl�dnianie innych społecznych uwarunkowa�. 
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THE IMPORTANCE OF QUALITY SYSTEM IN MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Summary 
 

Quick development of economy and growing competition in Poland put in front of producers a number of requirements ful-
fillment of which is impossible without comprehensive changing of the way of thinking about the quality. Introducing the 
quality system on the base of standards ISO 9000 and ISO 14000 is one of the stages of management in modern enterprise 
with the using of quality system. The presented in the article considerations do not include the complicated process of build-
ing of the system for ensuring of quality in an enterprise. Such system must be a result of some decisions about introducing, 
documenting and maintaining of Quality System as a means of ensuring conformity of enterprise activity effects with the de-
termined requirements. Advantages of taking such a decision will be seen in social and financial spheres. 


