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Ocena efektów wdroĝenia wymagañ
normy ISO 9001 w maïych i Ărednich
organizacjach handlowych
Dominik Zimon
Na przestrzeni ostatnich lat coraz wiÚcej przedsiÚbiorstw, dÈĝÈc do doskonalenia wewnÚtrznych procesów, decyduje siÚ na wdroĝenie znormalizowanych
systemów zarzÈdzania jakoĂciÈ. Zakïada siÚ, ĝe implementacja wymagañ
normy ISO 9001 prowadzi do ciÈgïego rozwoju organizacji oraz wpïywa na
wzrost zadowalanie klientów. Niestety znormalizowane systemy zarzÈdzania
jakoĂciÈ majÈ równieĝ sïabe strony, które mogÈ rzutowaÊ na efektywnoĂÊ
funkcjonowania przedsiÚbiorstwa. W opracowaniu wskazano na istotÚ wdraĝania wymagañ normy ISO 9001 w maïych i Ărednich organizacjach handlowych. Na podstawie przeprowadzonych badañ i analiz zwrócono uwagÚ
na wpïyw implementacji systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ na doskonalenie przedsiÚbiorstwa, wb takich obszarach jak: realizacja celów w zakresie jakoĂci,
zrozumienie wymagañ klienta, kontakty z dostawcami czy zaangaĝowanie
pracowników.

1. WstÚp
System zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug normy ISO 9001 ze wzglÚdu na
swojÈ uniwersalnoĂÊ naleĝy do najczÚĂciej stosowanych standardów zarzÈdzania jakoĂciÈ na Ăwiecie. Jego wymagania opracowane zostaïy na podstawie dïugoletnich obserwacji czoïowych organizacji i wyodrÚbnienia czynników skïadajÈcych siÚ na ich sukcesy. NiewÈtpliwie wdraĝanie w organizacjach
rozwiÈzañ proponowanych przez normÚ ISO 9001 ma zdecydowanie pozytywny wpïyw na rozwój w przedsiÚbiorstwach podstawowej wiedzy z zakresu
zapewnienia jakoĂci (Hamrol 2010: 97). UniwersalnoĂÊ zapisów normy ISO
9001 powoduje, ĝe z powodzeniem moĝe byÊ stosowana przez wszelkie
organizacje, niezaleĝnie od ich wielkoĂci czy profilu dziaïalnoĂci, pod warunkiem prawidïowej interpretacji jej wymagañ (unarski 2008: 256).
Istnieje jednak obawa, ĝe stosowanie sformalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ oraz wysokie koszty zwiÈzane z wdroĝeniem i doskonaleniem
systemu mogÈ negatywnie wpïywaÊ na efektywnoĂÊ mniejszych organizacji.
ZwracajÈc uwagÚ na specyfikÚ i problemy finansowe, z jakimi borykajÈ siÚ
maïe i Ărednie organizacje handlowe, nasuwa siÚ pytanie, w jaki sposób
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implementacja znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ moĝe wpïynÈÊ na ich funkcjonowanie.
PróbujÈc udzieliÊ odpowiedzi na tak sformuïowane pytanie, dokonano
przeglÈdu literatury oraz przeprowadzono proces badawczy. Przedmiotem
badañ byïa ocena efektów wdroĝenia systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug
normy ISO 9001 w maïych i Ărednich organizacjach handlowych. Badaniami
przeprowadzonymi w latach 2007–2010 objÚto 22 organizacje zrzeszone
wbramach jednej grupy zakupowej. Pozwoliïo to objÈÊ procesem badawczym
przedsiÚbiorstwa prowadzÈce swÈ dziaïalnoĂÊ w bardzo zbliĝonych warunkach rynkowych.
W 2007 r. nawiÈzano wspóïpracÚ z grupÈ zakupowÈ zrzeszajÈcÈ organizacje prowadzÈce dziaïalnoĂÊ w branĝy instalacyjnej. PoczÈtkowe miesiÈce
prowadzonych badañ zostaïy poĂwiÚcone na zapoznanie siÚ z gïównymi
wytycznymi strategii realizowanej przez organizacje zrzeszone w ramach
badanej grupy zakupowej oraz zrozumieniu specyfiki badanej branĝy.
Kolejna i zarazem zasadnicza czÚĂÊ procesu badawczego przypadïa na przeïom lat 2008 i 2009 i swym zakresem obejmowaïa przeprowadzenie badañ
ankietowych oraz wywiadów bezpoĂrednich z zarzÈdem i pracownikami
badanych organizacji. Badaniami objÚto 30 przedstawicieli zarzÈdu oraz
248 pracowników. W 2010 r. dokonano powtórnych badañ ankietowych.

2. Wyniki badañ i ich omówienie
W celu poznania efektów wdroĝenia systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug
normy ISO 9001 w badanych organizacjach zadano respondentom szereg
pytañ – pierwsze z nich dotyczyïo stopnia realizacji celów zawartych wbpolityce jakoĂci (rysunek 1).
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Rys. 1. Opinia na temat stopnia realizacji celów zawartych w polityce jakoĂci. ½ródïo:
wyniki badañ wïasnych.
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PoddajÈc analizie powyĝsze dane, na uwagÚ zasïuguje zróĝnicowanie
opinii w zaleĝnoĂci od tego, jakÈ grupÚ reprezentowali respondenci. Czïonkowie zarzÈdu w wiÚkszym stopniu dostrzegli realizacjÚ zaplanowanych
wb polityce jakoĂci celów. Dokïadnie 60% z nich uznaïo, ĝe cele te zostaïy
zrealizowane caïkowicie lub przynajmniej w zadowalajÈcym stopniu, ponadto
nikt z nich nie stwierdziï caïkowitego braku realizacji zaïoĝonych celów.
Pracownicy wypowiadali siÚ bardziej negatywnie: 48,1% z nich uznaïo, ĝe
cele zostaïy zrealizowane w maïym stopniu, a ponad 10%, ĝe nie zostaïy
zrealizowane wcale.
W dalszej kolejnoĂci poproszono uczestniczÈcych w badaniach o dokonanie oceny wpïywu systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ na pozyskanie nowych
lub wzrost zadowolenia obecnych klientów. Informacje te sÈ bardzo istotne
z punktu widzenie skutecznoĂci systemu, gdyĝ zazwyczaj impulsem do wdroĝenia i certyfikowania systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ sÈ wïaĂnie wymagania
klienta, który ĝÈda potwierdzenia, ĝe organizacja w peïni dostrzega jego
potrzeby. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Opinia na temat wpïywu wymagañ normy ISO 9001 na pozyskanie nowych klientów.
½ródïo: wyniki badañ wïasnych.

SpoĂród ankietowanych tylko 20% czïonków zarzÈdu oraz 35,2% pracowników uznaïo, ĝe wdroĝony system w pozytywny sposób wpïywa na kontakty organizacji z klientem. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ badanych nie dostrzegïa znaczÈcego wpïywu implementacji wymagañ normy ISO 9001 na wzrost
satysfakcji klientów. Respondenci twierdzili, ĝe poza wzglÚdami marketingowymi wdroĝenie znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ ma
niewielkie znaczenie dla klienta, wprowadza on za maïo konkretnych rozwiÈzañ i jeĝeli jest jakiĂ pozytywny wpïyw to prawie niezauwaĝalny. Sytuacja
ta nie jest korzystna zwaĝywszy na fakt, ĝe ideÈ normy ISO 9001 jest sku74
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pienie siÚ na kliencie wraz z jego obecnymi i przyszïymi potrzebami. TïumaczyÊ to moĝna specyfikÈ maïych i Ărednich organizacji, których klienci
w wiÚkszym stopniu zainteresowani sÈ cenÈ usïugi lub produktu niĝ jego
jakoĂciÈ czy komfortem obsïugi. Nie zmienia to jednak faktu, ĝe maïe ibĂrednie organizacje sÈ zaleĝne od swoich klientów i powinny skupiÊ siÚ na
poznaniu i zrozumieniu ich bieĝÈcych oraz przyszïych potrzeb oraz aktywnie wïÈczyÊ siÚ w proces ich zaspokajania. PodkreĂliÊ naleĝy, ĝe satysfakcja
klienta powinna stanowiÊ nadrzÚdny cel istnienia kaĝdej organizacji (Drucker
2002: 46), niezaleĝnie od jej wielkoĂci. Wdraĝanie rozwiÈzañ systemowych
moĝe byÊ pierwszym i znaczÈcym krokiem w realizacji tego celu.
Odmienne wyniki uzyskaï S. Zapïata (2009: 149), który po analizie
badañ dokonanych na 164 przedsiÚbiorstwach stwierdziï, ĝe wzrost satysfakcji klienta jest jednym z najczÚĂciej pojawiajÈcych siÚ rezultatów wdroĝenia systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ.
W dalszej kolejnoĂci przedstawiciele zarzÈdu udzielili odpowiedzi na
pytanie obejmujÈce swÈ problematykÈ stosunek kontrahentów do znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ (rysunek 3).
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Rys. 3. Stosunek kontrahentów do certyfikowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ. ½ródïo:
wyniki badañ wïasnych.

Jak wynika z badañ, 80% ankietowanych uznaje, ĝe brak jest jakichkolwiek sygnaïów ze strony kontrahentów wskazujÈcych na potrzebÚ wdraĝania
znormalizowanych systemów zarzÈdzania jakoĂciÈ. Na tej podstawie moĝna
stwierdziÊ, ĝe w krÚgu wspóïpracowników badanych organizacji znormalizowane systemy zarzÈdzania jakoĂciÈ nie sÈ zbyt czÚsto stosowane. Dobrym
prognostykiem jest to, ĝe 20% respondentów przyznaje, ĝe spotkaïo siÚ
zb naciskami ze strony odbiorców na tyle silnymi, iĝ byïy one nadrzÚdnÈ
przyczynÈ decydujÈcÈ o wdroĝeniu i utrzymywaniu znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ. WiÈĝe siÚ to z pewnoĂciÈ z zasadÈ obustronnego
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korzystnego powiÈzania z dostawcami, na której bazuje norma ISO 9001.
Zasada ta oznacza potrzebÚ wspóïpracy z dostawcÈ w szerszym zakresie,
niĝ wynika to z relacji zwiÈzanych jedynie z pozyskaniem Ărodków rzeczowych (Sikora 2010: 72). Dzielenie siÚ wiedzÈ, doĂwiadczeniem oraz realizacja wspólnej strategii czÚsto okazuje siÚ kluczem do sukcesu. Ponadto
przedsiÚbiorstwa, których gïównym celem ma byÊ zaspokojenie wymagañ
klienta, muszÈ swÈ dziaïalnoĂÊ prowadziÊ na podstawie dostaw póïproduktów lub wyrobów gotowych o okreĂlonych standardach jakoĂci.
KontynuujÈc wÈtek przewodni, zadano kierownictwu organizacji pytania
dotyczÈce wpïywu systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ na wzrost obciÈĝenia pracowników oraz stosunku zaïogi do wymagañ normy ISO 9001. Rozkïad
odpowiedzi na to pytanie zostaï przedstawiony na rysunku 4.
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Rys. 4. Stosunek zaïogi do znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ. ½ródïo: wyniki
badañ wïasnych.

Analiza wyników pozwala uznaÊ, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ przedstawicieli kierownictwa uwaĝa wdroĝenie znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ w maïych i Ărednich organizacjach handlowych za czynnik
przysparzajÈcy dodatkowych obowiÈzków pracownikom. W zwiÈzku z powyĝszym tylko 10% z nich zauwaĝa pozytywny stosunek zaïogi do wdroĝonego
systemu. Wzrost obciÈĝenia pracowników nie jest jednak sytuacjÈ negatywnÈ
z punktu widzenia przedstawicieli zarzÈdu. UznajÈ oni, ĝe dodatkowe obowiÈzki wynikajÈce zb implementacji wymogów normy ISO 9001 wprawdzie
przysparzajÈ pracy zaïodze, lecz jednoczeĂnie majÈ pozytywny wpïyw wzrost
ĂwiadomoĂci jakoĂciowej u pracowników oraz na uporzÈdkowanie wewnÚtrznych procesów w przedsiÚbiorstwie, co w konsekwencji uïatwia pracÚ caïej
organizacji. Do podobnych wniosków doszedï M. Urbaniak (2006: 22) po
przeprowadzeniu badañ na grupie 313 maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw.
Stwierdziï on, ĝe wzrost wiedzy na temat jakoĂci wĂród pracowników jest
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jednÈ z podstawowych korzyĂci wynikajÈcych z implementacji systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug normy ISO 9001.
DokonujÈc dalszej analizy, moĝna zauwaĝyÊ, ĝe dominuje obojÚtny lub
krytyczny stosunek pracowników do wdroĝonego systemu. GïównÈ przyczynÈ
tego stanu rzeczy (zdaniem respondentów) byïo opracowanie zbyt obszernej
dokumentacji systemowej przysparzajÈcej niepotrzebnej biurokracji. CzÚĂciowÈ winÚ za tÚ sytuacjÚ przypisaÊ moĝna kierownictwu organizacji wyznaczajÈcemu na autorów ksiÚgi jakoĂci, instrukcji oraz procedur systemowych
osoby, które nie posiadajÈ wystarczajÈcej wiedzy na temat opracowywania
tego typu dokumentów (Hamrol 2007: 148). W konsekwencji opracowujÈ
one zbyt duĝÈ liczbÚ procedur i instrukcji stanowiskowych, co skutecznie
zaburza przejrzystoĂÊ wdroĝonego systemu. Szczególnie problem ten jest
widoczny w maïych i Ărednich organizacjach, których nie staÊ na zatrudnienie specjalistów ds. zarzÈdzania jakoĂciÈ. Wnioski te sÈ zbieĝnie z wynikami
badañ prowadzonych przez T. SikorÚ (i wspóïpracowników), którzy uznali
proces budowania dokumentacji systemowej za najbardziej problematyczny
(Kafel, Sikora i Salerno-Kochan 2004: 56).
Celem dwóch kolejnych pytañ byïo ustalenie wpïywu systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ na wzrost efektywnoĂci i komfortu pracy zaïogi. Rozkïad odpowiedzi przedstawiono na rysunkach 5 i 6.

Czy od momentu wdrożenia
systemu zarządzania jakością
pracuje się Panu(i) efektywniej?

nie ma różnicy
20,4%

zdecydowanie nie
5,6%

zdecydowanie tak
11,0%

raczej tak
27,8%

raczej nie
35,2%

Rys. 5. Wpïyw systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ na efektywnoĂÊ pracy. ½ródïo: wyniki badañ
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Analiza wyników wskazuje na to, ĝe wdroĝenie znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ nie ma jednoznacznego przeïoĝenia na wzrost
efektywnoĂci pracy. Blisko 39% respondentów uznaïo rozwiÈzania proponowane przez normÚ ISO 9001 za pomocne i wywierajÈce korzystne oddziavol. 10, nr 2 (37), 2012

77

Dominik Zimon

ïywanie na jakoĂÊ pracy. Do gïównych zalet normy ISO 9001 pracownicy
zaliczyli jasny zakres kompetencji, uporzÈdkowanie obiegu dokumentów,
wprowadzenie nadzoru nad dokumentacjÈ i wyrobem niezgodnym.
Z kolei okoïo 41% ankietowanych nie dostrzegïo korzystnego wpïywu
wdroĝonego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ na komfort i poprawÚ organizacji pracy. Pozostaïa czÚĂÊ pracowników uznaïa, ĝe od czasu wdroĝeniu systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ nie zmieniïo siÚ nic pod wzglÚdem efektywnoĂci
pracy. PodsumowujÈc, moĝna stwierdziÊ, iĝ w badanych organizacjach zastÈpienie intuicyjnego zarzÈdzania dokïadnym podziaïem odpowiedzialnoĂci
ibkompetencji wynikajÈcych z wdroĝenia wymagañ normy ISO 9001 w wiÚkszoĂci przypadków nie wpïywa w sposób zauwaĝalny na wzrost efektywnoĂci pracy.
W celu pogïÚbienia analizy dotyczÈcej poziomu zadowolenia pracowników z funkcjonujÈcego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ zadano respondentom
pytanie dotyczÈce moĝliwoĂci pracy bez uregulowañ wynikïych z implementacji wymagañ normy ISO 9001. Odpowiedzi przedstawiono na rysunku 6.

%
100

Czy wyobraża sobie Pan(i) pracę
bez stosowania systemu zarządzania jakością
według normy ISO 9001?
87

50
13

0

tak

nie

Rys. 6. Opinia zaïogi na temat stopnia oddziaïywania normy ISO 9001 na komfort pracy.
½ródïo: wyniki badañ wïasnych.

Z rozkïadu odpowiedzi wynika, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ pracowników
nie uznaje posiadania certyfikowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ za rzecz
szczególnie istotnÈ, dodatkowo nie widzi wiÚkszego problemu w wykonywaniu dotychczasowych obowiÈzków poza uregulowaniami systemowymi.
Tylko niewielka grupa (13%) respondentów nie wyobraĝa sobie peïnienia
dotychczasowych funkcji i obowiÈzków bez certyfikowanego sytemu zarzÈdzania jakoĂciÈ. Uzyskane wyniki mogÈ ĂwiadczyÊ o niewielkim znaczeniu
systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ w zakresie udogodnieñ organizacyjnych dla
pracowników, nieodpowiednim skonstruowaniu przepisów i procedur stanowiskowych bÈdě o niezbyt skrupulatnym przestrzeganiu wymagañ systemowych przez personel badanych organizacji.
KontynuujÈc badania, zadano respondentom nastÚpujÈce pytanie: Czy
Pana(i) zdaniem pozytywne cechy jakie oferuje ISO 9001 moĝna osiÈgnÈÊ
innymi drogami (np. poprzez politykÚ cenowÈ, dziaïania marketingowe,
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skuteczne zarzÈdzanie, wprowadzanie nowoczesnych technologii komputerowych, innowacyjnoĂÊ itp.)? Odpowiedzi na to pytanie zestawiono na
rysunku 7.
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Rys. 7. Norma ISO 9001, a inne sposoby doskonalenia jakoĂci w organizacji. ½ródïo:
wyniki badañ wïasnych.

AnalizujÈc dane zawarte na wykresie, zauwaĝa siÚ, ĝe przedstawiciele
zarzÈdu badanych organizacji prawie jednogïoĂnie uznajÈ (90% wskazañ),
ĝe istniejÈ inne równie skuteczne rozwiÈzania prowadzÈce do doskonalenia
przedsiÚbiorstwa. Podobnego zdania jest wiÚkszoĂÊ pracowników (blisko
65% wskazañ). Respondenci zgodnie twierdzili, ĝe peïne zaangaĝowanie
ib wytrwaïa praca wszystkich czïonków organizacji, odpowiednio dobrana
strategia cenowa i marketingowa, badanie preferencji klienta oraz wdraĝanie systemów informatycznych moĝe przynieĂÊ efekty lepsze od tych proponowanych w normie ISO 9001. Tylko niespeïna 20% pracowników (i nikt
z poĂród przedstawicieli zarzÈdu) uznaïo efekty wynikïe z wdroĝenia znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ za tak nowatorskie, ĝe nie
sposób uzyskaÊ podobnych za pomocÈ innych metod czy narzÚdzi. Jednak
doĂÊ niska liczba wskazañ na te odpowiedzi pozwala je uznaÊ za maïo
reprezentatywne i prawdopodobne.
W dalszej czÚĂci pracy skupiono siÚ na poznaniu opinii pracowników
ib czïonków zarzÈdu organizacji na temat sïusznoĂci ib koniecznoĂci wdraĝania wymagañ normy ISO 9001 w maïych i Ărednich przedsiÚbiorstwach
handlowych. Z uwagi na zarysowanÈ powyĝej problematykÚ badawczÈ poproszono respondentów ob udzielenie odpowiedzi na nastÚpujÈce pytania:
– Czy wprowadzenie w przedsiÚbiorstwie systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ
byïo Pana(i) zdaniem konieczne?
– Czy rekomenduje Pan(i) wdraĝanie systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug
normy ISO 9001 w maïych i Ărednich przedsiÚbiorstwach handlowych?
Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono uzyskane w trakcie badañ wyniki.
vol. 10, nr 2 (37), 2012
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Rys. 8. Opinia na temat sïusznoĂci wdraĝania znormalizowanego systemu zarzÈdzania
jakoĂciÈ. ½ródïo: wyniki badañ wïasnych.

Dane przedstawione na rysunku 8 wyraěnie wskazujÈ, ĝe czïonkowie
zarzÈdu w wiÚkszoĂci uznajÈ pomysï wdroĝenia znormalizowanego systemu
zarzÈdzania jakoĂciÈ za chybiony. Dokïadnie 70% z nich stwierdziïo, ĝe wdroĝenie systemu raczej nie byïo konieczne, ale przekonali siÚ o tym dopiero
po fakcie. Jest to zwiÈzane ze wzrostem wiedzy i ĂwiadomoĂci osoby zarzÈdzajÈcej na temat wymogów normy ISO 9001. Twierdzili oni, ĝe koszty certyfikacji okazaïy siÚ niewspóïmiernie wysokie do korzyĂci, siïa marketingowa
wynikajÈca z posiadania certyfikatu oraz atuty organizacyjne nie sÈ warte
ponoszonych kosztów. WĂród pracowników odsetek ten wynosiï 74,1%, co
nie stanowiïo znaczÈcej róĝnicy. Pracownicy byli zwolennikami poglÈdu mówiÈcego, ĝe funkcjonowanie certyfikowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ
wb maïych i Ărednich organizacjach handlowych przynosi prawie niedostrzegalne efekty przy znacznych nakïadach pracy. Naleĝy jednak zasygnalizowaÊ,
ĝe istnieje równieĝ nieliczna grupa respondentów (10% czïonków zarzÈdu
ib 16,7% pracowników), która uznaje wdroĝenie znormalizowanego systemu
zarzÈdzania jakoĂciÈ za dziaïanie jak najbardziej korzystne, przyczyniajÈce
siÚ do lepszej organizacji pracy, ujednolicenia dokumentacji, znaczÈcej redukcji liczby reklamacji oraz wzrostu zadowolenia klienta. Ponadto wart odnotowania jest fakt, ĝe w grupie pracowników istnieje wysoce statystycznie istotna
zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy opiniÈ dotyczÈcÈ sïusznoĂci wdraĝania systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug normy ISO 9001, a wpïywem systemu na usprawnienie
procesu zarzÈdzania organizacjÈ. Wyniki przeprowadzonego testu chi-kwadrat
wskazujÈ na brak przesïanek do przyjÚcia hipotezy zerowej o niezaleĝnoĂci
badanych zmiennych. Prawdopodobieñstwo niezaleĝnoĂci tych cech wynosi
p=0,0054, dlatego moĝna uznaÊ, ĝe pomiÚdzy badanymi zmiennymi zachodzi
wysoce istotna zaleĝnoĂÊ. Respondenci, którzy przychylajÈ siÚ do opinii, ĝe
wdroĝenie systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug normy ISO 9001 nie usprawnia wewnÚtrznych procesów w organizacji, zgodnie twierdzÈ, ĝe wdroĝenie
znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ byïo niepotrzebne.
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Na rysunku 9 przedstawiono wyniki dotyczÈce rekomendacji wdroĝenia
znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ w maïych i Ărednich organizacjach handlowych.

%
70

70

60
zdecydowanie tak

48,1

50

raczej tak

40

raczej nie

30
22,2

20

20

10

10
0

zdecydowanie nie
trudno powiedzieć

14,8
9,3
5,6
0

0

zarząd

pracownicy

Rys. 9. Rekomendacja wdraĝania wymagañ normy ISO 9001. ½ródïo: wyniki badañ wïasnych.

Rozkïad wyników uwypukla niechÚtny stosunek respondentów do polecania wdraĝania wymagañ systemowych w maïych i Ărednich organizacjach
handlowych. Ankietowani sugerujÈ, ĝe system zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug
normy ISO 9001 powinien byÊ bardziej elastyczny, a procedury dostosowane
do wielkoĂci organizacji. W przypadku maïych przedsiÚbiorstw wysoka formalizacja, brak swobody budowania normy oraz wysokie koszty certyfikacji
czyniÈ tÚ inwestycjÚ nieopïacalnÈ (szczególnie dla organizacji handlowych).
Nie mniej jednak niektóre rozwiÈzania wynikïe z wdroĝenia wymagañ normy
ISO 9001 warte sÈ poĂwiÚcenia czasu i wydatków finansowych. Dodatkowo
respondenci zgodnie utrzymujÈ, ĝe znormalizowane systemy zarzÈdzania
jakoĂciÈ doskonale sprawdzajÈ siÚ w duĝych przedsiÚbiorstwach produkcyjnych, w których sam dziaï jakoĂci czÚsto liczy wiÚcej osób niĝ caïe maïe
przedsiÚbiorstwo. Przeciwnego zdania byïo zaledwie okoïo 20% badanych,
którzy oĂwiadczyli, ĝe norma ISO 9001 ma pewne pozytywne aspekty przydatne kaĝdej organizacji. PodsumowujÈc uzyskane wyniki, naleĝy uznaÊ, iĝ
wdroĝenie systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ w maïych i Ărednich organizacjach
handlowych nie spotyka siÚ z akceptacjÈ respondentów.
NastÚpne pytanie skierowane byïo tylko do przedstawicieli zarzÈdu,
ab dotyczyïo decyzji zwiÈzanej z przedïuĝeniem certyfikacji systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ (rysunek 10).
Przedstawiciele zarzÈdu w 70% przypadków deklarowali, ĝe system zarzÈdzania jakoĂciÈ nie do koñca speïniï ich oczekiwania i w zwiÈzku z zaistniaïym faktem nie bÚdÈ staraÊ siÚ o przedïuĝenie certyfikacji. Gïównym
powodem takiej decyzji byïy zbyt wysokie koszty w stosunku do efektów,
brak kapitaïu oraz obowiÈzek stosowania siÚ do wymogów normy wymuvol. 10, nr 2 (37), 2012
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szajÈcych na organizacji opracowanie wielu zbytecznych dokumentów. Do
podobnych wniosków (na podstawie przeprowadzonych badañ) doszli
A.b Witala i B. Skotnicka-Zasadzieñ, którzy uznajÈ, ĝe problemy finansowe
sÈ najwaĝniejszym czynnikiem prowadzÈcym do rezygnacji z certyfikowanego
systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ (Skotnicka-Zasadzieñ i Witala 2007: 42).

Czy zdecydują się państwo na przedłużenie
certyﬁkacji systemu zarządzania jakością?

tak 30%

nie 70%

Rys. 10. Decyzja o przedïuĝeniu certyfikacji. ½ródïo: wyniki badañ wïasnych.

Dodatkowo respondenci uznali, ĝe o wiele korzystniejszym rozwiÈzaniem
dla maïych i Ărednich organizacji jest stosowanie tylko wybranych rozwiÈzañ
proponowanych przez normÚ ISO 9001, bez potrzeby posiadania certyfikatu.
Rezultaty badañ w zestawieniu z wczeĂniejszymi analizami jasno wskazuje na
niskÈ przydatnoĂÊ certyfikowanego systemu zarzÈdzania w badanych organizacjach. Sytuacji tej znaczÈco nie zmieni nawet fakt 30% wskazañ na chÚÊ
przedïuĝenia certyfikacji systemu, gdyĝ gïównÈ przesïankÈ do podjÚcia tej
decyzji (w omawianych przypadkach) byïy naciski ze strony kontrahentów.

3. Wnioski
Ocena wdraĝania znormalizowanych systemów zarzÈdzania jakoĂciÈ
wb maïych i Ărednich organizacjach jest sprawÈ niezwykle zïoĝonÈ. Wynika
to z faktu, ĝe efektywnoĂÊ systemów zarzÈdzania jakoĂciÈ w kaĝdej organizacji naleĝy rozpatrywaÊ indywidualnie – przez pryzmat realizacji celów,
które zostaïy zaïoĝone na etapie wdraĝania systemu. Po przeanalizowaniu
wyników badañ sformuïowano nastÚpujÈce wnioski dotyczÈce wdraĝania
wymagañ normy ISO 9001 w badanych organizacjach:
– Wdroĝenie wymagañ normy ISO 9001 ma nieznaczny wpïyw na wzrost
zaangaĝowania personelu w realizacjÚ polityki jakoĂci oraz zawartych
wb niej celów.
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– Implementacja systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ wedïug normy ISO 9001
nie wpïywa w zadowalajÈcym stopniu na wzrost satysfakcji klienta.
– Kontrahenci wspóïpracujÈcy z badanymi organizacjami nie zwracajÈ
uwagi na fakt posiadania certyfikowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ.
– Wdroĝenie znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ nie ma jednoznacznego przeïoĝenia na wzrost efektywnoĂci pracy zaïogi.
– Pracownicy organizacji w wiÚkszoĂci przypadków majÈ krytyczny stosunek
do wymagañ systemowych.
– WiÚkszoĂÊ respondentów uznaje, ĝe istniejÈ bardziej skuteczne metody
(niĝ implementacja wymagañ normy ISO 9001) prowadzÈce do doskonalenia i rozwoju mniejszych organizacji.
– Utrzymanie znormalizowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ czÚsto
wykracza poza moĝliwoĂci finansowe analizowanych przedsiÚbiorstw.
Wb zwiÈzku z tym jej implementacja nie jest rekomendowana przez
respondentów.
– Norma ISO 9001 zawiera zbyt maïo elementów, które sÈ uwaĝane za
naprawdÚ potrzebne z punktu widzenia doskonalenia badanych organizacji.
– Norma ISO 9001 nie uwzglÚdnia w wystarczajÈcym stopniu specyfiki
mniejszych przedsiÚbiorstw.
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