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Streszczenie

Przyjmuje się, że wdrażanie systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest opty-
malną propozycją dla organizacji pragnących doskonalić wewnętrzne procesy zarządzania oraz ce-
chujących się wysoką dbałością o poziom jakości wyrobów oraz potrzeby klienta. Niestety, nie za-
wsze implementacja wymagań systemu zarządzania jakością przynosi oczekiwane rezultaty. Celem 
autorów publikacji jest próba oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i śred-
nich organizacjach handlowych.
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Wstęp

Wysoka jakość oferowanych produktów i usług jest uważana za jeden z podstawowych 
elementów wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dużym zainteresowaniem organiza-
cji w tym kontekście cieszą się znormalizowane systemy zarządzania jakością według normy 
ISO serii 9000. Pomimo faktu, że od pierwszego wydania norm ISO 9000 minęło już ponad 
dwadzieścia lat, to do dzisiaj odgrywają one zasadniczą rolę w podnoszeniu skuteczności  
i efektywności działań oraz kształtowaniu jakości w przedsiębiorstwach. Organizacje, w któ-
rych wdrożono systemy zarządzania jakością według normy ISO 9001 uzyskują wiele wy-
miernych korzyści. Niestety, nie zawsze wdrożenie rozwiązań proponowanych przez znor-
malizowane systemy zarządzania jakością spełnia oczekiwania kierownictwa organizacji. 
Coraz częściej pojawiają się negatywne głosy płynące ze strony zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorców na temat sensu wdrażania wymagań normy ISO 9001. Przedsiębiorcy for-
mułują tezę, że norma ISO 9001 nie jest dostosowana do mniejszych organizacji szczególnie 
o profilu handlowym oraz, że koszty jej wdrażania nie są adekwatne do osiąganych po jej 
wdrożeniu efektów. Słuchając tych opinii należy jednak pamiętać o tym, że przyczyn nie-
prawidłowości w funkcjonowaniu znormalizowanego systemu zarządzania jakością może 
być wiele, począwszy od niezrozumienia podstawowych zasad proponowanych przez normę 
ISO 9001, a skończywszy na kłopotach finansowych lub rażących błędach popełnionych na 
etapie wdrażania wymagań normy ISO 9001 w przedsiębiorstwie. Dodatkowo wdrożenie 
i certyfikowanie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy ISO 9001 
prowadzi często do radykalnej przebudowy istniejącego systemu zarządzania i wprowadze-
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nia do niego nowych elementów1. W związku z powyższym nasuwa się zasadnicze pytanie, 
czy implementacja wymagań systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w ma-
łych i średnich organizacjach handlowych jest potrzebna i jakie z tego tytułu korzyści może 
osiągnąć organizacja? 

 

Prezentacja wyników badań

Przedmiotem badań prowadzonych w latach 2008-2010 było funkcjonowanie systemu 
zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacji handlowych. 
Badaniami objęto 22 organizacje handlowe zrzeszone w ramach jednej grupy zakupowej  
(w skład której wchodzą organizacje zarówno z wdrożonym, jak i nie wdrożonym systemem 
zarządzania jakością według normy ISO 9001).

Tabela 1 
Korzyści dla organizacji (według członków zarządu) wynikające ze stosowania 
wymagań normy ISO 9001

Jakie są według Pana(i) najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu 
zarządzania jakością: (proszę wybrać od 1 do 3 wariantów odpowiedzi)

Odpowiedzi 
(w %)

Lepsza organizacja pracy 31,8
Ujednolicenie dokumentacji 18,2
Zmniejszenie kosztów braków i reklamacji 4,5
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 9,1
Pozyskiwanie nowych klientów 4,5
Lepsze stosunki ze stałymi odbiorcami 4,5
Faktyczna dbałość o klienta 4,5
Uporządkowanie podziału zadań i kompetencji w przedsiębiorstwie 22,7

Źródło: wyniki badań własnych.

Tabela 2
Wady systemu zarządzania jakością (według członków zarządu)

Jakie są według Pana(i) główne wady systemu zarządzania jakością ISO  
9001: (proszę wybrać od 1 do 3 wariantów odpowiedzi)

Odpowiedzi 
(w %)

Wysokie koszty certyfikacji i utrzymania systemu 26,3
Nadmierna biurokracja i formalizacja czynności, 15,8
Destabilizacja dotychczasowego systemu zarządzania 10,5
Konieczność zatrudnienia/wyszkolenia specjalistów 15,8
Absorbowanie pracowników działaniami nie przynoszącymi korzyści, 15,8
Sztuczne tworzenie celi 10,5
„Oziębłość” normy 5,3

Źródło: jak w tab. 1.

1  J. Łunarski, Zarządzanie jakością – standardy i zasady, WNT, Warszawa 2008, s. 257.
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Pierwszym etapem analizy zgromadzonego w trakcie badań materiału empirycznego 
było określenie pozytywnych i negatywnych stron funkcjonującego w organizacjach sys-
temu zarządzania jakością. W tym celu zadano respondentom kilka pytań, spośród których 
dwa dotyczyły pozytywnych i negatywnych rezultatów, uzyskanych przez organizację de-
cydującą się na wdrożenie wymagań normy ISO 9001. W tabelach 1 i 2 przedstawiono wy-
niki tych analiz bazujące na opinii zarządu organizacji z wdrożonym systemem zarządzania 
jakością według normy ISO 9001. 

Dane zaprezentowane w tabeli 1 pozwalają stwierdzić, że kierownictwo analizowanych 
organizacji za największą korzyść, wynikającą z wdrożenia systemu zarządzania jakością, 
uznaje lepszą organizację pracy (31,8% wskazań). Na drugim miejscu wskazano uporząd-
kowanie podziału zadań i kompetencji, a na trzecim – ujednolicenie dokumentacji. Wybór 
tych korzyści jest zrozumiały, gdyż podczas wdrażania systemu zarządzania jakością do 
podstawowych zadań należy opracowanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa, spo-
rządzenie księgi jakości oraz skrupulatne dokonanie podziału obowiązków i zadań wśród 
pracowników organizacji. Dzięki tym zabiegom przedsiębiorstwo uzyskuje lepszą organi-
zację pracy (poszczególne zadania wykonuje personel posiadający odpowiednie kwalifika-
cje), ograniczony zostaje chaos i niepewność, wzrasta jakość i powtarzalność świadczonych 
usług oraz przyjazna atmosfera pracy. Kwestie te nabierają dodatkowego znaczenia, gdy 
zwróci się uwagę na fakt, że postępowanie z dokumentami w małych i średnich przedsię-
biorstwach pozostawia wiele do życzenia. Jest to istotny problem małych organizacji, które 
w miarę rozszerzania swojej działalności z reguły zapominają o opracowaniu odpowied-
nich procedur wewnętrznych postępowania z dokumentami. O ile zarządzanie dokumentami 
typu finansowego przeważnie nie budzi wątpliwości (sprawy te regulują przepisy prawne 
dotyczące rachunkowości), to postępowanie, np. z zamówieniami, nie jest zorganizowane  
w sposób zapewniający porządek i odpowiedni stopień nadzoru2. Tym bardziej rozwiązania 
proponowane przez normę ISO 9001 przekładają się na wymierne korzyści w tej materii, co 
dobitnie potwierdzają wyniki badań. Podobne zdanie w tej kwestii ma K. Wojtowicz3 powo-
łując się na wyniki prowadzonych badań (na grupie 22 przedsiębiorstw) twierdzi, że wdro-
żenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w głównej mierze prowadzi 
do uporządkowania wewnętrznych działań organizacji oraz usprawnia proces zarządzania 
przedsiębiorstwem. Uznaje ona również, że wdrożenie wymagań normy ISO 9001 prowa-
dzi do większego zaangażowania się organizacji w spełnianie potrzeb klienta. Można tutaj 
zauważyć już pewne różnice, gdyż objęci badaniami przedstawiciele kierownictwa małych 
i średnich organizacji handlowych są odmiennego zdania. Zdecydowanie najmniej pozy-
tywnych wskazań odnosiło się do kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
organizacji na rynku, takich jak: pozyskanie i faktyczna dbałość o klienta, lepsze stosunki 
z dostawcami czy redukcja kosztów złej jakości. Szczególnie niepokojąca jest niska liczba 
wskazań na doskonalenie kontaktów z klientami (klient z punktu widzenia wymagań normy 
ISO 9001 jest najważniejszy i dbałość o jego potrzeby wpływa na procesy doskonalenia 
zarządzania w organizacji, uruchamia poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań, lepszego 
wykorzystania potencjału ludzkiego, informacji, technologii oraz wymusza efektywniejsze 

2  A. Wierzbic, Korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 
na przykładzie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, (w:) „Prace Naukowe Katedry Zarządzania” 2003, nr 4, s. 175.
3  K. Wojtowicz, Organizacyjne skutki potwierdzenia zgodności systemów zarządzania jakością z normą ISO 9000, „Problemy 
Jakości” 2003, nr 10, s. 43-44.
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gospodarowanie zasobami materialnymi organizacji4). Na uwagę zasługuje również stosun-
kowo duża liczba istotnych mankamentów systemu zarządzania jakością. Na pierwszy plan 
wyłaniają się wysokie koszty związane z certyfikacją i utrzymaniem systemu zarządzania 
jakością. Następnie, nadmierna biurokracja i formalizacja czynności oraz absorbowanie pra-
cowników nieefektywnymi działaniami. Wynika to stąd, że konsekwencją wdrożenia wy-
magań normy ISO 9001 jest uwzględnienie w odpowiednich mechanizmach systemowych 
działań, których wymaga norma, a które niekoniecznie są typowymi działaniami podejmo-
wanymi przez przedsiębiorstwa, np. działania zapewniające identyfikowalność, audyty we-
wnętrzne czy przeglądy zarządzania5. Zaznaczyć należy, że aby system zarządzania jakością 
był przydatny, należy koncentrować się przede wszystkim na jego skuteczności i efektyw-
ności, a nie tylko na zgodności z normą6. Pomimo negatywnych aspektów związanych  
z wdrożeniem systemu, członkowie zarządu w większości twierdzą (70% wskazań), że ma 
on więcej zalet niż słabych stron. Są to informacje niezmiernie ważne, gdyż w dużym stop-
niu przekonanie zarządu i najwyższego kierownictwa o korzyściach z utrzymania systemu 
zarządzania jakością jest gwarancją jego właściwego funkcjonowania. 

W tabelach 3 i 4 przedstawiono punkt widzenia pracowników na omawiane aspekty 
wdrożonego systemu.

Konfrontując opinie pracowników i przedstawicieli zarządu można dostrzec bardzo po-
dobne przemyślenia na temat korzyści wynikających z wdrożenia systemu. Pracownicy 
w większości twierdzą, że system zarządzania jakością według normy ISO 9001 w głów-
nej mierze wpływa na uporządkowanie dokumentacji oraz usprawnienie organizacji pracy 
(każdy z pracowników wie, co i jak robić, oraz do kogo się zwracać w różnych sprawach7). 
Natomiast na takie czynniki, jak pozyskanie nowych klientów czy wzrost efektywności go-
spodarowania posiadanymi zasobami system zarządzania jakością wpływa w najmniejszym 
stopniu. Załoga organizacji podziela również zdanie kierownictwa na temat głównych wad 
wdrożonego systemu, uzupełniając tę listę o destabilizację dotychczasowego systemu zarzą-
dzania oraz sztuczne tworzenie celów. Wybór tych czynników wskazuje na fakt, że pracow-
nicy nie są do końca przekonani do wdrażania nowego systemu zarządzania, który reorgani-
zuje ich dotychczasową pracę. Jest to związane ze specyfiką małych i średnich organizacji 
handlowych, w których na porządku dziennym jest łączenie przez jednego pracownika wie-
lu funkcji, brak jasno skonkretyzowanych obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności.  
W wielu małych organizacjach taki sposób zarządzania doskonale się sprawdza i wdrażanie 
nowego systemu oraz ustalanie sztywnego schematu organizacyjnego nie zawsze jest za-
sadne. Ponadto, wskazanie tych czynników sugerować może, że decyzja, dotycząca wdra-
żania systemu nie była wystarczająco przedyskutowana z załogą organizacji, która uważa 
wprowadzone zmiany za sztuczne i niepotrzebne. Obawy i niechęć załogi do zmian nie 
jest niczym nowym i jest całkiem zrozumiała, zatem w gestii najwyższego kierownictwa 
jest przekonanie pracowników, co do słuszności podejmowanych działań. W tym miejscu 
należy podkreślić, że bez całkowitego zaangażowania wszystkich członków organizacji 
system zarządzania jakością nigdy nie będzie funkcjonował prawidłowo. Negatywną opi-

4  E. Skrzypek, Jakość a doskonalenie organizacji, (w:) T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji,  
Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010, s. 214.
5  P. Miller, Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa 2011, 
s. 25.
6  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007, s. 210.
7  T. Sikora (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2010, s. 63. 
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nię pracowników na temat wdrożonego systemu potwierdzają wyniki prezentowane na  
wykresie 1. 

Tabela 3
Korzyści dla organizacji (według pracowników) wynikające ze stosowania wymagań 
normy ISO 9001

Jakie są według Pana(i) najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu 
zarządzania jakością: (proszę wybrać od 1 do 3 wariantów odpowiedzi)

Odpowiedzi 
(w %)

Lepsza organizacja pracy 22,2
Ujednolicenie dokumentacji 25,6
Zmniejszenie kosztów braków i reklamacji 6,7
Wzrost efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami 2,2
Pozyskiwanie nowych klientów 1,1
Lepsze stosunki ze stałymi odbiorcami 5,6
Uporządkowanie podziału zadań i kompetencji w przedsiębiorstwie 24,4
Faktyczna dbałość o klienta 7,8
Nie ma korzyści 4,4

Źródło: jak w tab. 1.

Tabela 4
Wady systemu zarządzania jakością (według pracowników)

Jakie są według Pana(i) główne wady systemu zarządzania jakością ISO 9001: 
(proszę wybrać od 1 do 3 wariantów odpowiedzi)

Odpowiedzi 
(w %)

Wysokie koszty certyfikacji 24,2
Nadmierna biurokracja i formalizacja czynności 20,8
Destabilizacja dotychczasowego systemu zarządzania 10,0
Konieczność zatrudnienia/wyszkolenia specjalistów 10,8
„Oziębłość” normy 8,3
Absorbowanie pracowników działaniami nie przynoszącymi korzyści 15,0
Sztuczne tworzenie celów 10,8

Źródło: jak w tab. 1.

Z rozkładu odpowiedzi przedstawionych na wykresie 1 wynika, że prawie 60% ankieto-
wanych zauważa w ocenianym systemie więcej mankamentów niż pozytywnych walorów. 
Dodatkowo okazuje się, że tylko 24,1% respondentów pozytywnie ustosunkowuje się do 
wdrożonego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Dane te potwierdzają 
przypuszczenia, że w większości organizacji zdecydowano się na wdrażanie systemu w celu 
uzyskania certyfikatu, jako celu samego w sobie, nie licząc się z opinią pracowników. Uznać 
więc można, że sam proces wdrażania systemu był działaniem narzuconym w związku  
z tym nie należy oczekiwać pozytywnego odzewu i pełnego zaangażowania załogi. Ponadto 
analizując wyniki badań można stwierdzić, że rozwiązania proponowane przez normę ISO 
9001 nie przekonują pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do stosowania znor-
malizowanego systemu zarządzania jakością. 
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W dalszej części pracy podjęto próbę ustalenia wpływu wprowadzenia systemu zarządza-
nia jakością na koszty funkcjonowania organizacji. Zarówno sama definicja pojęcia kosztów 
jakości, jak i jednoznaczna odpowiedź na temat wielkości kosztów związanych z wdroże-
niem systemu zarządzania jakością jest bardzo trudna do ustalenia. Bez wątpienia wielkość 
ponoszonych kosztów jest zależna od wielkości i specyfiki działania przedsiębiorstwa oraz 
zakresu funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Należy również mieć na względzie, 
że koszty ponoszone na sam proces wdrożenia systemu są tylko niewielką częścią kosz-
tów, które organizacja będzie musiała ponosić na bezustanny proces doskonalenia i poprawę 
funkcjonującego już systemu zarządzania. Niewątpliwie wdrożenie systemu zarządzania 
jakością jest inwestycją, zasadne więc wydaje się pytanie o jej opłacalność pod względem 
finansowym. Na podstawie analizy badań prezentowanych w literaturze nie można wyrazić 
jednoznacznej opinii na ten temat. Właściwym rozwiązaniem wydaje się więc poszukiwanie 
odpowiedzi u samego źródła, czyli członków zarządu przedsiębiorstw posiadających certy-
fikowany system zarządzania jakością. W celu wyjaśnienia omawianego problemu respon-
dentom zadano pytania dotyczące wpływu kosztów związanych z wdrożeniem i funkcjono-
waniem systemu zarządzania jakością na efektywność funkcjonowania organizacji. 

Odpowiedzi uzyskane w trakcie badań wskazują, że zdecydowana większość przedsta-
wicieli kierownictwa negatywnie ocenia wpływ systemu zarządzania jakością na koszty 
funkcjonowania organizacji. Według 50% z nich koszty związane z wdrożeniem i utrzymy-

Wykres 1
Opinie pracowników na temat wad i zalet znormalizowanego systemu  
zarządzania jakością

Źródło: wyniki badań własnych.
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waniem systemu są na tyle wysokie, że naruszają efektywność ekonomiczną organizacji. 
Wyraźnie sugeruje to, że małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, na co dzień borykające 
się z problemami finansowymi związanymi z opóźnieniami płatności, zatorami finansowymi 
i zaległościami wobec dostawców, nie są wystarczająco przygotowane od strony finansowej 
do utrzymywania systemu. Przedstawiciele zarządu małych i średnich organizacji handlo-
wych wprawdzie doceniają pozytywne aspekty normy ISO 9001, jednak na pierwszym miej-
scu muszą stawiać zapewnienie płynności finansowej i względy ekonomiczne. Pojawiają się 
również opinie, iż wymagania normy niejako wymuszają zbyt wysokie standardy jakości 
względem oczekiwań  najwyższego kierownictwa i realizowanej strategii, co ma negatywne 
przełożenie na poziom cen świadczonych usług. W zdecydowanej mniejszości ankietowa-
ni przychylnie wypowiadają się na temat wpływu wdrożonego systemu na koszty jakości. 
Zaledwie 10% z nich podkreśla, że stosowanie się do wymagań normy ISO 9001 wpływa 
na minimalizację braków wewnętrznych w przedsiębiorstwie, co w konsekwencji przynosi 
organizacji profity. 

Analizując odpowiedzi pracowników wyraźnie daje się zauważyć ich zbieżność z od-
powiedziami najwyższego kierownictwa. Zdecydowana większość ankietowanych (43,5%) 
uznaje, że system zarządzania jakością kreuje zbyt wysoką jakość świadczonych usług, a co 
jest z tym związane – wzrost cen. Około 16% twierdzi, że po wdrożeniu znormalizowanego 
systemu zarządzania jakością ceny usług pozostały bez zmian, natomiast nikt z pracowni-
ków nie zauważył obniżenia cen usług z tytułu kilkuletniego funkcjonowania systemu. Dość 
liczne są również opinie, iż wdrożenie znormalizowanego systemu może naruszyć efektyw-
ność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Wydaje się więc, że respondenci wychodzą z założe-
nia, że próba osiągnięcia zbyt wysokiego poziomu jakości usług może wpłynąć negatywnie 
na inne aspekty funkcjonowania organizacji zwłaszcza finansowe.  

Kolejne pytanie (skierowane zarówno do przedstawicieli zarządu, jak i pracowników) 
było sformułowane następująco: Czy Pana(i) zdaniem oszczędności wynikające z tytułu 
wprowadzenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 są wyższe niż koszty 
ponoszone na jego wdrożenie i funkcjonowanie? Miało ono na celu pogłębienie analizy 
obejmującej koszty jakości w organizacji. Przykład odpowiedzi zestawiono na wykresie 2.

Większość członków zarządu (co potwierdzają przeprowadzone wywiady bezpośrednie) 
twierdzi, że koszty certyfikacji okazują się niewspółmiernie wysokie do uzyskanych ko-
rzyści. Mając na uwadze powyższe opinie nie dziwi, aż 80% wskazań członków zarządu  
na wzrost ogólnych kosztów funkcjonowania organizacji po wdrożeniu znormalizowane-
go systemu zarządzania jakością. Podobną opinię wyraziło 64,8% przedstawicieli załogi. 
Tylko 10% zarządu i niecałe 15% pracowników uznaje, że wdrożenie systemu zarządzania 
jakością przynosi organizacji więcej oszczędności niż strat. Podsumowując uzyskane wyni-
ki, należy uznać, iż zdecydowana większość respondentów twierdzi, że wdrożenie systemu 
zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest znacznym obciążeniem finansowym dla 
małych i średnich organizacji handlowych. 

Na zakończenie podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób system 
zarządzania jakością według normy ISO 9001 wpływa na proces zarządzania przedsiębior-
stwem. W tym celu zadano respondentom pytanie: Czy znormalizowany system usprawnia 
proces zarządzania organizacją? Rozkład odpowiedzi został przedstawiony na wykresie 3.



28 OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

Zarówno wśród pracowników, jak i członków zarządu zdecydowanie dominują przy-
chylne opinie na temat pozytywnego wpływu systemu zarządzania jakością na usprawnianie 
wewnętrznych procesów zarządzania organizacją. Świadczy to o tym, że zabiegi podjęte 
podczas wdrażania systemu, a związane z ogólnym uporządkowaniem organizacji odnoszą 
pozytywne rezultaty. W małych i średnich przedsiębiorstwach kwestie związane ze skru-
pulatnym przestrzeganiem wymogów dotyczących dokumentacji często są zaniedbywane 
z powodu braku czasu, niedbałości pracowników oraz braku niewystarczającego zaanga-
żowania kierownictwa. Odgórne narzucenie wymagań i procedur związane z wdrożeniem 
systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzane kontrole i audyty znacznie tę sytuację 
poprawiają. Z indywidualnych rozmów z pracownikami wynika, że od momentu wdrożeniu 
znormalizowanego systemu są bardziej świadomi zakresu swoich obowiązków, usprawnił 
się proces komunikacji, ujednolicone zostały procedury oraz wprowadzono porządek w do-
kumentacji. Negatywną opinię w omawianej kwestii wyraziło 20% członków zarządu oraz 
38,9% pracowników (odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”). Liczby te wskazują na 
to, iż nie w każdej organizacji system usprawnił proces zarządzania. 

W następnej kolejności podjęto próbę zidentyfikowania rodzaju wpływu, który sys-
tem zarządzania jakością wywiera na wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa (por.  
tabela 5).

Wykres 2 
Ocena oszczędności i kosztów związanych z wdrożeniem znormalizowanego systemu 
zarządzania jakością

Źródło: jak na rys. 1.
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Tabela 5
Wpływ wymagań normy ISO 9001 na proces zarządzania organizacją  
(opinia zarządu)

Proszę zaznaczyć, w jaki sposób ISO 9001 wpływa na proces zarządzania 
przedsiębiorstwem: (proszę wybrać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi)

Odpowiedzi 
(w %)

Wprowadza niepotrzebną biurokrację 13,3
Poprawia czytelność struktury organizacyjnej (zakres kompetencji i odpowiedzialności) 40,0
Wpływa na ciągłe doskonalenie wewnętrznych procesów w organizacji 33,3
Usprawnia sposób zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie 6,7
Inne 6,7

Źródło: jak w tab. 1.

Przedstawiony rozkład odpowiedzi członków zarządu wskazuje, iż w największym 
stopniu wdrożenie systemu zarządzania jakością przyczyniło się do poprawy czytelności 
struktury organizacyjnej (40% wskazań) oraz wpływa na ciągłe doskonalenia wewnętrznych 
procesów w organizacji (33,3% wskazań). Negatywną opinię wyraziło 13,3% najwyższego 
kierownictwa sugerując, iż spełnianie wymogów normy ISO 9001 generuje przyrost niepo-

Wykres 3
Ocena wpływu wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001  
na proces zarządzania organizacją

Źródło: jak na rys. 1.
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trzebnej dokumentacji. Zdecydowanie więcej opinii krytycznych zgłaszają pracownicy (por. 
tabela 6). Prawie 39% z nich uważa, że wdrożenie wymagań ISO 9001 spowodowało przy-
rost biurokracji oraz ogólny chaos organizacyjny. Analiza tych danych pozwala uznać, iż na 
niektórych stanowiskach roboczych procedury systemowe zostały opracowane w pośpiechu 
i nieudolnie, co skutkuje przerostem treści nad formą i nadmiernym obciążeniem personelu. 
Sytuacja taka w mniejszym stopniu wpływa na kierownictwo organizacji, które nie ma bez-
pośredniego kontaktu z procedurami obejmujących swym zakresem poszczególnych pra-
cowników. Pomimo tych mankamentów, wśród przedstawicieli załogi również przeważają 
bardzo dobre opinie na temat systemu, o czym świadczy 56,9% wskazań na takie czynniki, 
jak: poprawienie zakresu kompetencji i odpowiedzialności oraz ciągle doskonalenie we-
wnętrznych procesów w organizacji. Przedstawiony rozkład wyników wyraźnie ukazuje, że 
zarówno załoga, jak i zarząd organizacji uznają ISO 9001 za doskonałe narzędzie uspraw-
niające proces zarządzania organizacją, co znajduje również liczne potwierdzenia w litera-
turze przedmiotu. Na uwagę zasługuje bardzo mała liczba wskazań przedstawicieli obydwu 
grup na usprawnienie sposobu gospodarowania zasobami w organizacji, mimo że rozdział 7. 
normy ISO 9001 jest poświęcony realizacji wyrobu lub usługi i proponuje specjalne wytycz-
ne dotyczące planowania i realizacji usług. Wynika stąd, że małe i średnie organizacje han-
dlowe większość działań związanych z realizacją usługi wykonują intuicyjnie i zazwyczaj 
są to proste działania nie wymagające specjalnych procedur i dokumentacji wykonawczej.

Tabela 6 
Wpływ wymagań normy ISO 9001 na proces zarządzania organizacją  
(opinia pracowników)

Proszę zaznaczyć w jaki sposób ISO 9001 wpływa na proces zarządzania 
przedsiębiorstwem: (proszę wybrać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi)

Odpowiedzi 
(w %)

Wprowadza nadmierny chaos 11,1
Wprowadza niepotrzebną biurokrację 27,8
Poprawia czytelność struktury organizacyjnej (zakres kompetencji i odpowiedzialności) 37,5
Wpływa na ciągłe doskonalenie wewnętrznych procesów w organizacji 19,4
Usprawnia sposób zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie 4,2

Źródło: jak w tab. 1.

Przeprowadzone analizy w sposób całościowy obrazują podejście respondentów do oma-
wianej problematyki. Generalnie obraz ten jest pozytywny, jednak można przypuszczać, że 
w części organizacji proces tworzenia dokumentacji systemowej, jak i wyodrębnienia struk-
tury organizacyjnej oraz głównych procesów nie był do końca przemyślany, co skutkuje 
negatywnymi opiniami części respondentów na jego temat. 

Podsumowanie

Zarówno wśród pracowników, jak i członków zarządu zdecydowanie dominują przy-
chylne opinie na temat pozytywnego wpływu systemu zarządzania jakością na usprawnianie 
wewnętrznych procesów zarządzania organizacją. Do najczęściej wymienianych korzyści 
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wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 badani 
zaliczyli: poprawę czytelności struktury organizacyjnej, wzrost efektywności organizacji 
pracy, uporządkowanie zakresu kompetencji oraz ujednolicenie dokumentacji. Uzyskane 
wyniki sugerują, że główną zaletą implementacji znormalizowanego systemu zarządzania 
jakością w małych i średnich organizacjach handlowych jest wzrost poziomu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Nie jest to sytuacja bez znaczenia, gdyż zazwyczaj w mniejszych or-
ganizacjach procesy związane z tworzeniem i postępowaniem z dokumentami nie zawsze 
przebiegają prawidłowo. 

Wśród negatywnych stron funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy 
ISO 9001 dominują znaczne koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu. Ponad 
połowa przedstawicieli zarządu podkreśla, iż koszty te są na tyle wysokie, że w konsekwen-
cji mogą prowadzić do naruszenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. 

Biurokracja oraz zbytnie absorbowanie pracowników dodatkowymi obowiązkami na-
leżą do kolejnych istotnych mankamentów systemu zarządzania jakością według normy 
ISO 9001. Ponad 38% pracowników uznało, że wdrożenie rozwiązań proponowanych przez 
normę ISO 9001 doprowadziło do wzrostu biurokracji lub wywołało chaos organizacyjny. 
Wskazania te umniejszają wymienione wcześniej główne korzyści wynikające z wdrożenia 
wymagań normy ISO 9001 związane z poprawą poziomu zarządzania organizacją. Okazuje 
się bowiem, że wzrost poziomu organizacji pracy nie jest pozbawiony negatywnych skut-
ków w postaci nadmiernej biurokratyzacji oraz dodatkowego obciążenia pracowników. 
Można próbować przeciwdziałać temu zjawisku ograniczając do minimum liczbę wyma-
ganej dokumentacji systemowej, jednak zadanie to nie należy do łatwych i wymaga bar-
dzo dobrej znajomości zarówno organizacji, jak i specyfiki systemu. Jak pokazują badania,  
w praktyce trudno ten cel osiągnąć.

Niestety, w opinii ankietowanych, system zarządzania jakością według normy ISO 9001 
zdecydowanie w najmniejszym stopniu ma pozytywne przełożenie na rozwój kluczowych 
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak: faktyczna dbałość o potrzeby klien-
ta, doskonalenie stosunków z dostawcami czy redukcja kosztów jakości. Po analizie uzyska-
nych wyników uwidacznia się dość negatywny obraz systemu zarządzania jakością według 
normy ISO 9001. Okazuje się bowiem, że poza czynnikami związanymi z poprawą we-
wnętrznych procesów w organizacji system zarządzania jakością według normy ISO 9001 
ma bardzo niewiele do zaoferowania małym i średnim organizacjom handlowym.
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ASSESSMENT OF OPERATION OF THE QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM TRADE ORGANISATIONS

Summary

It’s understood that implementation of the quality management system is an excellent proposition 
for the organisations that want to improve their internal processes and also characterised by a high 
level of attention to a product quality and customer needs. Unfortunately, not always the implementa-
tion of requirements of the quality management system delivers the wanted results. An idea of the 
publication is to try to assess functioning of the quality management system in small and medium 
trade organisations. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ В МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Резюме

Считают, что внедрение систем управления качеством по стандарту ISO 9001 – оптималь-
ное предложение для организаций, которые хотят совершенствовать внутренние процессы 
управления и для которых характерна высокая забота об уровне качества изделий и о потреб-
ностях клиента. Увы, не всегда внедрение требований системы управления качеством прино-
сит ожидаемые результаты. Цель публикации – попытка оценить функционирование системы 
управления качеством в мелких и средних торговых организациях.

Ключевые слова: ISO 9001, система управления качеством, оценка функционирования.
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