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1. Wstêp
Wdra¿anie znormalizowanych systemów zarz¹dzania jakoci¹ zarówno w wiatowej, jak i w polskiej gospodarce, jest
bardzo powszechne. Nie zawsze jednak ich implementacja
jest uzasadniona i konieczna, aby z powodzeniem funkcjonowaæ na rynku. Norma ISO 9001, poza atutami, ma równie¿ pewne negatywne aspekty, które mog¹ skutecznie
zniechêciæ kierownictwo organizacji do podjêcia decyzji
dotycz¹cej implementacji znormalizowanego systemu zarz¹dzania jakoci¹.
Punktem wyjcia do oceny funkcjonowania systemów zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug normy ISO 9001 jest g³ówny cel
przywiecaj¹cy jego wdro¿eniu. Wed³ug J. Kowalczyka generalnie istniej¹ trzy zasadnicze cele wdro¿enia systemu [8]:
 wdro¿enie znormalizowanego systemu zarz¹dzania jakoci¹ wynikaj¹ce jedynie z chêci posiadania certyfikatu,
 uzyskanie certyfikatu niejako z przymusu, gdy¿ od jego
posiadania jest uzale¿nione nawi¹zanie kontaktów biznesowych,
 wiadome wdra¿anie systemu w celu doskonalenia organizacji.
Decyzja podjêta na podstawie dwóch pierwszych za³o¿eñ
pozwala przypuszczaæ, ¿e w ten sposób wdra¿any system nie
bêdzie w pe³ni efektywny. Je¿eli g³ównymi przes³ankami do
podjêcia decyzji o wdro¿eniu systemu s¹ wzglêdy presti¿owe lub chêæ nawi¹zania szerszych powi¹zañ biznesowych
oznacza to, ¿e przedsiêbiorstwo nie traktuje systemu z nale¿yt¹ powag¹ i tworzy tylko jego fasadê, nie dokonuj¹c ¿adnych powa¿nych zmian w dotychczasowym sposobie zarz¹dzania. Co wiêcej, tak wdra¿any system bardzo rzadko bywa
skuteczny, a na jego utrzymanie organizacja bêdzie ponosi³a
zbêdne nak³ady. Jest to najprostszy sposób prowadz¹cy do
niepowodzenia i w konsekwencji negatywnej oceny funkcjonowania systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug normy
ISO 9001, przez osoby zwi¹zane z tak¹ organizacj¹. Tylko
trzeci cel gwarantuje poprawne funkcjonowanie wdra¿anego
systemu. Oczywicie kierownicy przedsiêbiorstw, wiadomie decyduj¹c siê na wdra¿anie znormalizowanych systemów zarz¹dzania, nie mog¹ zapominaæ, ¿e ca³y proces budowy oraz póniejszy, obejmuj¹cy proces prawid³owego
ugruntowania siê wdra¿anego systemu zarz¹dzania jakoci¹
w organizacji, jest niezwykle skomplikowany i mo¿e szczególnie w pocz¹tkowym stadium powodowaæ utrudnienia
w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.
2. Wady systemów zarz¹dzania jakoci¹ w wietle
literatury
Dokonuj¹c przegl¹du literatury, mo¿na wyodrêbniæ listê zarzutów stawianych znormalizowanym systemom zarz¹dzania
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jakoci¹ przez ludzi zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. Wed³ug M.
Ligarskiego, do najpowszechniej formu³owanych zarzutów
wobec znormalizowanych systemów zarz¹dzania jakoci¹
mo¿na zaklasyfikowaæ [9]:
 nadmiern¹ biurokracjê,
 narzucanie zewnêtrznego modelu zarz¹dzania,
 spowalnianie rozwoju organizacji,
 marginalizacjê funkcji dzia³ów marketingu i zarz¹dzania
zasobami ludzkimi,
 skomplikowanie kontaktów z dostawcami i odbiorcami,
 wysokie koszty,
 pracoch³onnoæ i czasoch³onnoæ.
Jednak wiêkszoæ z powy¿ej sformu³owanych zarzutów zaobserwowaæ mo¿na g³ównie w organizacjach, w których
system zosta³ wprowadzony w sposób niedba³y, przez niekompetentnych ludzi oraz przy jak najni¿szych kosztach
w³asnych. Organizacje takie maj¹ wiêc jedynie namiastkê
prawdziwego systemu, która dzia³a wadliwie i ma niewiele
wspólnego z profesjonalnie wdro¿onym systemem zarz¹dzania jakoci¹. Pomimo tego w³anie w du¿ej mierze na
podstawie tego typu przedsiêbiorstw wyci¹ga siê zarzuty
wobec funkcjonowania systemów zarz¹dzania jakoci¹ we
wszelkiego typu organizacjach. Odmiennego zdania s¹
A. Baraniecka oraz J. Witkowski [2], którzy uznaj¹ systemy zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug norm ISO 9001 jedynie za
udokumentowan¹ deklaracjê, ¿e przedsiêbiorstwo realizuje
cele, które wczeniej za³o¿y³o. Maj¹ jednak oni daleko id¹ce w¹tpliwoci, czy zadeklarowane cele s¹ zbie¿ne z aktualnymi i przysz³ymi potrzebami rynku. Ponadto uwa¿aj¹,
¿e nie zawsze wdro¿enie systemów jakoci zgodnych
z okrelonymi normami jest przejawem rozwoju organizacji, gwarantuj¹cym poprawê pozycji konkurencyjnej lub
odniesienie sukcesu rynkowego. Co wiêcej, uznaj¹, ¿e
mnogoæ przeszkód na drodze do uzyskania certyfikatów
mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na efektywnoæ funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Zastrze¿enia ma równie¿ R. Saczkowski, który twierdzi, ¿e w normie ISO 9001 [12]:
 zbyt powierzchownie potraktowano wszelkie miêkkie
spo³eczne dzia³ania kszta³tuj¹ce koñcow¹ jakoæ produktu,
 nazbyt rozbudowano stronê formaln¹,
 postrzega siê przedsiêbiorstwo jak maszynê, której doskonalenie oparte jest na zmianie poszczególnych jej
elementów czy procesów, bez zauwa¿ania wielorakich
jej zwi¹zków z innymi jej czêciami,
 wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e kadra nie posiada wymaganych kwalifikacji, co wp³ywa negatywnie na kulturê organizacji.
Dodatkowo uwa¿a on, ¿e mnogoæ dotychczas wykrytych
wad w normie ISO 9001 oraz niewystarczaj¹co czêste nowelizacje pozwalaj¹ j¹ uznaæ za narzêdzie doskonalenia
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organizacji, z którego korzystaæ nale¿y niezwykle rozwa¿nie i umiejêtnie. Doæ sceptycznie na temat normy ISO
9001 wypowiada siê równie¿ K. Lisiecka [10], która twierdzi, ¿e posiadaj¹c wieloletni¹ praktykê, ³atwiej jest zrozumieæ g³osy pesymistów, ¿e certyfikacja systemów zarz¹dzania jakoci¹  poza ³adem i porz¹dkiem w papierach 
ma³o wnosi do biznesu; ¿e jakoæ produktu, w tym standardy us³ug, a standardy ISO, zawieraj¹ce wymagania organizacyjne to nie to samo; ¿e ISO serii 9000 to placebo dla
biznesu; ¿e brak jest argumentów, potwierdzaj¹cych pozytywny wp³yw certyfikowanych systemów zarz¹dzania na
wyniki ekonomiczne.
Kolejnym elementem normy ISO 9001 doæ czêsto poddawanym krytyce jest jej nazbyt uniwersalny charakter. Autorzy normy zaznaczaj¹, ¿e sprawdza siê ona doskonale w
organizacjach wszelkiego typu. Krytycy natomiast odpowiadaj¹, ¿e wprawdzie norma ISO 9001 zosta³a zaakceptowana przez wiêkszoæ organizacji niezale¿nie od bran¿y
czy wielkoci, to jednak nie do koñca zaspokaja ona szczegó³owe potrzeby bardziej specyficznych przedsiêbiorstw
[1]. Pogl¹d ten rozwija S. Zap³ata [13], pisz¹c, ¿e ze wzglêdu na uniwersalny charakter normy ISO 9001 ka¿da organizacja mo¿e w odmienny sposób interpretowaæ jej wymagania, co w konsekwencji mo¿e przysparzaæ przedsiêbiorstwom pewnych k³opotów. Zauwa¿a on równie¿, ¿e
mnogoæ wymaganej dokumentacji przez normê ISO 9001
mo¿e prowadziæ do dominacji ujêcia technicznego polegaj¹cego na tworzeniu procedur i zapisów nad ujêciem organizacyjnym, skupiaj¹cym siê na realizacji oczekiwañ klientów. Podobnego zdania s¹ A. Dougherty i P. Palmes [4],
którzy zauwa¿aj¹ niebezpieczn¹ tendencjê, jaka ostatnio
pojawia siê wród organizacji decyduj¹cych siê na wdra¿anie systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug normy ISO 9001.
Organizacje te bowiem zbyt restrykcyjnie skupiaj¹ siê na
spe³nianiu pomniejszych wymagañ normy ISO 9001 zapominaj¹c o jej g³ównym celu, czyli stworzeniu wyrobu spe³niaj¹cego oczekiwania klienta. Zdanie to podziela A. Hamrol
[5], który uwa¿a, ¿e organizacje skupiaj¹ siê w nadmiernym
stopniu na spe³nianiu wymagañ normy ISO 9001 opracowuj¹c dokumentacjê czy ucz¹c siê technik audytu wewnêtrznego, zapominaj¹ o prawdziwych problemach zapewnienia jakoci w przedsiêbiorstwie. Z kolei trzej wybitni badacze
i dowiadczeni praktycy J. Dahlgaard, K. Kristensen i G.
Kanji [3] rozwa¿ania na temat s³abych i mocnych stron normy ISO 9001 kwituj¹ stwierdzeniem, ¿e sympatykami normy ISO 9001 s¹ najczêciej osoby, które pozytywnie i bezproblemowo przesz³y proces certyfikacji, oponentami za
osoby, które z procesem certyfikacji nie mia³y za du¿o do
czynienia. Jednak kwesti¹ ³¹cz¹c¹ obie zwanione strony
w ich mniemaniu jest stwierdzenie, ¿e wdro¿enie wymagañ
normy ISO 9001 generuje wysokie koszty i masê papierkowej roboty. Przytaczaj¹ oni równie¿ wypowiedzi L. Printza
[3], z których wynika, ¿e norma ISO 9001:
 jest u¿ywana jako lekarstwo dla menad¿erów, którzy nie
znaj¹ realnych wymagañ przedsiêbiorstw,
 jest w wiêkszoci przypadków przyjmowana bezkrytycznie i nie zwraca siê nale¿ytej uwagi na jej mankamenty,
 jest tylko jednym z elementów prowadz¹cym do osi¹gania zamierzonych celów i musi byæ wspierane dodatkowymi narzêdziami,
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 mo¿e prowadziæ do stworzenia dyscypliny w organizacji
bez odpowiedniego zaanga¿owania najwy¿szego kierownictwa, tworz¹c system opornie rozwijaj¹cy siê.
Dodatkowo istnieje obawa, ¿e po wdro¿eniu i zakorzenieniu siê znormalizowanego systemu zarz¹dzania jakoci¹
organizacje zaprzestan¹ rozwoju, w oczekiwaniu na kolejne nowelizacje normy ISO 9001. Ostatnio w literaturze pojawiaj¹ siê równie¿ g³osy wiadcz¹ce o obni¿eniu siê wiarygodnoci i presti¿u przyznawanych certyfikatów. J. Zymonik [15] twierdzi, ¿e w miarê szybko rosn¹cej liczby
organizacji certyfikowanych, proces przyznawania certyfikatów zacz¹³ budziæ coraz wiêksze kontrowersje, a same
certyfikaty zaczê³y traciæ na znaczeniu. ród³a problemu
doszukuje siê on w czynnikach natury organizacyjnej, takich jak:
 wzmo¿ona konkurencja pomiêdzy jednostkami wiadcz¹cymi us³ugi certyfikuj¹ce wywo³uj¹ca obni¿enie cen
i jakoci us³ug,
 silna presja na jednostki certyfikuj¹ce ze strony organizacji d¹¿¹cych do otrzymania certyfikatu bez dostatecznego spe³nienia wymagañ normy,
 niedostateczna wiedza audytorów,
 niewystarczaj¹cy nadzór nad jednostkami certyfikuj¹cymi ze strony organu akredytuj¹cego.
W podobnym tonie wypowiada siê F. Tabon [11], który
uwa¿a, ¿e niektóre organizacje miêdzynarodowe poddaj¹
krytyce celowoæ certyfikacji, uznaj¹c, ¿e coroczne audyty
ich systemów zarz¹dzania jakoci¹ przeprowadzane przez
zewnêtrzne jednostki staj¹ siê zbyt schematyczne i mijaj¹
siê z celem. Kolejnym niepokoj¹cym zjawiskiem zwi¹zanym z implementacj¹ systemu zarz¹dzania jakoci¹ jest zaistnienie pewnych niepokoj¹cych zmian w hierarchii organizacyjnej. Jak s³usznie zauwa¿aj¹ T. Hermaniuk i T. Sikora [7] istnieje prawdopodobieñstwo podzia³u organizacji na
dwie odrêbne czêci: pierwsz¹, w sk³ad której zalicza siê
pracowników oraz zadania objête znacznym wp³ywem systemu, oraz drug¹, na któr¹ wdro¿ony system ma wp³yw
marginalny. Kolejnym niepokoj¹cym zjawiskiem, jakie zauwa¿yli wymienieni badacze, jest zbyt szeroki zakres
uprawnieñ, jakie posiadaj¹ komórki ds. jakoci co zmienia
ich charakter z komórek wspomagaj¹cych na komórki decyzyjne. Prowadziæ to mo¿e do pojawiania siê kolejnych
w¹skich garde³, utrudniaj¹cych p³ynne dzia³anie naczelnych procesów w organizacji.
3. Motywy decyduj¹ce o braku przes³anek do wdro¿enia
wymagañ normy ISO 9001  analiza wyników badañ
Celem tej czêci pracy jest poznanie czynników decyduj¹cych o braku wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug normy ISO 9001 w badanych organizacjach. Badaniami objêto 22 ma³e i rednie organizacje handlowe, zrzeszone w ramach jednej grupy zakupowej.
W pierwszej kolejnoci zadano respondentom pytanie dotycz¹ce g³ównych powodów braku zainteresowania wdro¿eniem systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug normy ISO
9001. Wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2.
W badanych organizacjach zdecydowana wiêkszoæ pracowników oraz cz³onków zarz¹du uwa¿a wysokie koszty
wdro¿enia i utrzymania systemu oraz biurokracjê i formaStrona 73
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moc¹ procedur, zapisów oraz instrukcji. Pracownicy oraz zarz¹d
ma³ych i rednich organizacji handlowych zgodnie twierdz¹, ¿e stosowanie cile okrelonej i narzuconej
dokumentacji ogranicza elastycznoæ dzia³ania przedsiêbiorstw, co
przek³ada siê na spowolnienie szybkoci reakcji na sygna³y pochodz¹ce
z rynku oraz sprzyja powstawaniu
niepotrzebnej biurokracji. Wprawdzie mo¿na wdro¿yæ wymagania
normy ISO 9001 i nie doprowaTab. 1. Negatywne strony normy ISO 9001 wed³ug przedstawicieli zarz¹du
dziæ do nadmiernej biurokratyzacji
przedsiêbiorstwa, ale zwi¹zane jest
to z zatrudnieniem wysoce wykwalifikowanych konsultantów, posiadaj¹cych odpowiedni¹ wiedzê i dowiadczenie we wdra¿aniu systemów zarz¹dzania jakoci¹, na co
czêsto nie staæ przedstawicieli kierownictwa mniejszych przedsiêbiorstw. Trzecim w hierarchii i podobnej rangi problemem jest absorbowanie pracowników dzia³aniami
nieprzynosz¹cymi korzyci. Pracownicy ma³ych i rednich organizacji czêsto pe³ni¹ w przedsiêbiorTab. 2. Negatywne strony normy ISO 9001wed³ug pracowników
stwie kilka funkcji i zwi¹zane z tym
lizacjê czynnoci za g³ówne czynniki stoj¹ce na przeszkozadania i kompetencje anga¿uj¹ ich w stu procentach. Anadzie do podjêcia decyzji o wdro¿eniu systemu zarz¹dzania
lizuj¹c dane przedstawione na rysunku 1. mo¿na zauwa¿yæ,
jakoci¹. Uzyskanie i utrzymanie certyfikowanego systemu
¿e tylko oko³o 19% pracowników deklaruje, ¿e by³oby w
zarz¹dzania jakoci¹ nie jest tanie i uzale¿nione jest od
stanie przej¹æ dodatkowe obowi¹zki zwi¹zane z wdro¿ewielkoci organizacji, liczby zatrudnionych pracowników
niem systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug normy ISO
oraz z³o¿onoci realizowanych w niej procesów. S. Zió³9001.
kowski podaje [14], i¿ koszty samej certyfikacji oraz utrzyMaj¹c powy¿sze na uwadze nie dziwi krytyczne podejcie
mania certyfikatu dla ma³ej firmy (zatrudniaj¹cej 45 osób)
pracowników do nowych (nie zawsze potrzebnych) obodzia³aj¹cej na terenie kraju oscyluj¹ w granicach 27 000
wi¹zków wynikaj¹cych z wdro¿enia wymagañ normy ISO
z³otych. Kwoty te szczególnie dla ma³ych i rednich orga9001. Ostatnim doæ istotnym negatywnym czynnikiem
nizacji s¹ znacz¹ce. Zatem zanim przedstawiciele najwy¿jest koniecznoæ zatrudnienia lub wyszkolenia specjalistów
szego kierownictwa zdecyduj¹ siê na wdro¿enie certyfikoz dziedziny zarz¹dzania jakoci¹. Ponad 81% przedstawiwanego systemu powinni ten
krok poprzedziæ rzetelnym bilansem zysków i strat.
Nadmierna biurokracja i formalizacja czynnoci jest kolejn¹ przyczyn¹ studz¹c¹ zapa³ respondentów do pomys³u wprowadzenia
znormalizowanego systemu zarz¹dzania jakoci¹. Jest to problem doæ powszechny, zwi¹zany
z wymaganiami normy. Organizacja stosuj¹ca siê do wymagañ
normy ISO 9001 musi sporz¹dziæ
niezbêdn¹ dokumentacjê, obejmuj¹c¹ wszystkie g³ówne procesy zachodz¹ce w przedsiêbiorstwie oraz ich wzajemne relacje.
Ponadto ka¿dy proces powinien
Rys. 1. Stopieñ otwarcia pracowników na nowe obowi¹zki
zostaæ wnikliwie opisany za poStrona 74
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cieli kierownictwa twierdzi, ¿e pracownicy ma³ych i rednich organizacji nie maj¹ odpowiednich kwalifikacji (rys. 2),
aby nale¿ycie w³¹czyæ siê w proces wdra¿ania i póniejszego doskonalenia systemu zarz¹dzania jakoci¹.

 systemy zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug normy ISO 9001
s¹ jednym z wielu narzêdzi stosowanych w zarz¹dzaniu i
w zale¿noci od specyfiki przedsiêbiorstwa (wielkoæ,
bran¿a czy strategia dzia³ania) mo¿na dobraæ inne, czêsto bardziej skuteczne i tañsze
rozwi¹zania,
 stosuj¹c nowoczesne systemy
informatyczne, anga¿uj¹c wykwalifikowan¹ kadrê i prowadz¹c skuteczny marketing stosowanie wymagañ normy ISO
9001 wydaje siê zbyteczne.
Nale¿y wiêc pamiêtaæ, ¿e poza
pozytywnym wp³ywem na organizacje, wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoci¹ mo¿e równie¿
zaburzaæ jej funkcjonowanie.
W zwi¹zku z tym decyzja o implementacji systemu powinna
byæ poprzedzona wnikliw¹ analiz¹ wymagañ normy ISO w odRys. 2. Opinia na temat kwalifikacji personelu
niesieniu do specyfiki przedsiêbiorstwa. Doskona³ym podsuSkutecznie dzia³aj¹cy system wymaga jednak doskonale
mowaniem mo¿e byæ wypowied A. Hamrola, który
przygotowanej pod wzglêdem merytorycznym kadry. Pouwa¿a, ¿e system zarz¹dzania jakoci¹ powinien byæ skuzostaje wiêc skupiæ siê na szkoleniach lub zatrudniæ zeteczny, czyli powinien generowaæ zyski oraz prowadziæ do
wnêtrznych konsultantów, jednak zarówno pierwsze, jak
minimalizacji kosztów, poprzez m.in. ograniczenie marnoi drugie rozwi¹zanie generuje koszty doæ skutecznie znietrawstwa, czy wzrost poziomu obs³ugi klienta. Jest to jedychêcaj¹ce ma³ych i rednich przedsiêbiorców do prób
na metoda prowadz¹ca do zwrotu nak³adów ponoszonych
wdra¿ania systemu.
na funkcjonowanie systemu [6]. Je¿eli za system nie jest
Liczba wskazañ na pozosta³e mankamenty pozwala uznaæ
skuteczny, dzia³a w sposób wadliwy, staje siê on dla organije za mniej istotne i drugorzêdne, wynikaj¹ce g³ównie
zacji tylko ród³em problemów negatywnie oddzia³ywuj¹z braku specjalistycznej wiedzy na temat systemu zarz¹cych na poziom cen, zadowolenie klienta, wewnêtrzn¹
dzania jakoci¹.
spójnoæ przedsiêbiorstwa oraz morale personelu.
4. Podsumowanie
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THE RESEARCH OF REASONS OF NOT IMPLEMENTING IN COMPANIES THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001

Abstract:
It is assumed, that implementation of the requirements of
the ISO 9001 norm lead to the development of a organizations in all levels of its activity. Unfortunately, standardized
quality management systems have also both negative and
weak sides that can affect the effectiveness of the organization. The number of problematic situations that the organization may find in a process of implementing and functioning of a system intensify with increasing popularity of
standardized quality management system. The idea of the
publication was an attempt to point out main disadvantages
of quality management system and to assess the functioning
of quality management system in small and medium trade
organizations. The realization of that goal took place in two
stages. The first one included the review and analysis of the
literature. The second one was a stage of research, whose
main objective was to determinate the reasons deciding of
non-implementation of quality management system according to ISO 9001 in the organizations. The study included
22 small and medium size trade organizations associated in
one single purchasing group. Analysis of the results allowed the management of organizations indicate the areas in
which they should pay particular attention while implementing requirements of ISO 9001.
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