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Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie poziomu zadowolenia pracowników z systemu 

zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie zajmującym się 

wytwarzaniem produktów budowlanych. Wybór przedsiębiorstwa był powodowany 

nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie budownictwa i konstrukcji płyt wielowarstwowych, 

które w ocenie autorki pracy byłyby trudniejsze do wypracowania bez właściwie 

funkcjonującego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Artykuł składa się 

z dwóch części .Pierwsza ma charakter opisowy i zaprezentowano w niej wybrane pojęcia 

związane z jakością procesów, towarów i usług, definicję oraz zasady zarządzania 

kompleksową jakością TQM, system zarządzania jakością ISO 9001, jego certyfikację oraz 

korzyści płynące z posiadania certyfikatu ISO 9001 dla przedsiębiorstw. Część druga ma 

charakter badawczy zawiera opinie kierownictwa firmy nt. użyteczności i skuteczności 

obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością oraz informacje 

od pracowników na temat wpływu systemu zarządzania jakością na procesy zachodzące 

w przedsiębiorstwie jego efekty, produkty, eliminowanie pojawiających się błędów                                   

i niedociągnięć. W celach badawczych wykorzystano wywiad skierowany do kierownictwa 

przedsiębiorstwa oraz ankietę dla pracowników przedsiębiorstwa. W części teoretycznej 

posłużono się literaturą z zakresu zarządzania jakością, marketingu produkcji i usług, 

wdrażania systemów zarządzania jakością  oraz rozmów z kierownictwem. 

Słowa kluczowe: system zrządzania jakością, ISO 9001, jakość, satysfakcja pracowników. 

 

 



Analiza zadowolenia… 

252                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

 

ANALYSIS OF EMPLOYEE SATISFACTION WITH THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001:2015 ON AN 

EXAMPLE MANUFACTURING COMPANY 
 

Abstract: The aim of the article was to examine the level of employee satisfaction with the 

quality management system according to the requirements of ISO 9001: 2015 in a company 

dealing with the production of construction products. The choice of the company was caused 

by its innovative solutions in the field of construction and multi-layer board construction, 

which, in the opinion of the author of the work, would be more difficult to develop without a 

properly functioning quality management system in the company. The article consists of two 

parts. The first is descriptive and presents selected concepts related to the quality of processes, 

goods and services, the definition and principles of TQM comprehensive quality management, 

the ISO 9001 quality management system, its certification and the benefits of ISO 9001 

certification. for enterprises. The second part is of a research nature and includes opinions of 

the company's management on the usefulness and effectiveness of the company's quality 

management system and information from employees on the impact of the quality management 

system on the company's processes, its effects, products, and elimination of errors and 

shortcomings. For research purposes, an interview addressed to the manufacturing company's 

management and a questionnaire for the manufacturing company's employees were used. In the 

theoretical part, the literature on quality management, production and service marketing, 

implementation of quality management systems and discussions with management were used. 

Keywords: quality management system, ISO 9001, quality, employee satisfaction 
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1. Wprowadzenie 1 

System zarządzania jakością to zbiór zasad i procedur koniecznych do przestrzegania 2 

w przypadku chęci osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wyznaczonych celów związanych 3 

z podnoszeniem poziomu jakości. Wszelkie działania podejmowane w ramach systemu 4 

zarządzania jakością ukierunkowane są na klienta, odbiorcę towarów i usług oraz jego 5 

zadowolenie ze współpracy z daną firmą.   6 

Dążenie do wdrożenia lub utrzymania systemu zarządzania jakością ma na celu 7 

ustanowienie lub wzmocnienie pozycji firmy na rynku gospodarczym-pomocne stają się tu 8 

odpowiednie certyfikaty jakości uzyskiwane na podstawie niezależnych audytów 9 

zewnętrznych, po spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowej normie ISO 9001. 10 

2. Definiowanie jakości 11 

W źródłach literaturowych istnieje wiele zróżnicowanych definicji jakości. Jest to 12 

spowodowane tym, że posiada ona charakter subiektywny, dlatego też pojęcie jakości jest 13 

trudne do jednoznacznego określenia i zdefiniowania. Niespójność ta jest spowodowana 14 

następującymi czynnikami: 15 

− ocena poziomu jakości jest zależna od popytu na dany wyrób oraz od posiadanej na jego 16 

temat wiedzy, 17 

− termin jakość ulega zmianie na skutek postępu technicznego i technologicznego, 18 

− wprowadzenia w przedsiębiorstwie koncepcji jakościowych, świadomości ich 19 

przestrzegania przez pracowników przy produkcji towarów lub usług, 20 

− jakości produktu decydują wymagania stawiane przez klientów (Grudowski, and 21 

Wiśniewska, 2020). 22 

Termin jakość wywodzi się z czasów starożytnych i po raz pierwszy został użyty przez 23 

Platona na przełomie V i VI w. p.n.e. jako określenie pewnego stopnia doskonałości - poiotes. 24 

Według starożytnego filozofa niektóre zjawiska występujące w świecie są trudne do opisania, 25 

zmierzenia lub zdefiniowania. Podobnie sądził uczeń greckiego filozofa, Arystoteles - według 26 

niego jakość tworzą swoiste cechy określające dany przedmiot i odróżniające go od innych. 27 

Współcześni badacze problemu jakości towarów i usług stworzyli wiele jej definicji. Należą 28 

do nich m.in.: 29 
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− E.W.Deming - jakość to przewidywany stopień niezawodności i różnorodności 1 

produktu, dopasowany do wymagań rynku, 2 

− P.B.Crosby - jakość to zgodność ze stawianymi wymaganiami, 3 

− K.Ishikawa - jakość to zgodność z wymaganiami nabywców produktu lub usługi. 4 

Wspólną cechą przytoczonych definicji jest konieczność zaspokojenia potrzeb i oczekiwań 5 

klientów, dopasowanie produktu do ich wymagań- tu pomocne stają się normy PN-EN ISO 6 

9000:2015-10 (PKN, 2015). 7 

3. Wymagania jakościowe dla wybranych wyrobów budowlanych  8 

Wyrobem budowlanym określa się każdy wyrób, którego produkcja ma na celu 9 

wbudowanie go w obiekty budowlane o charakterze naziemnym i podziemnym.  10 

Jednym z wyrobów budowlanych są płyty warstwowe stanowiące kompozyt. Wykorzystuje 11 

się w ich produkcji interakcje zachodzące pomiędzy różnymi materiałami i w ten sposób 12 

zwiększa optymalne właściwości nośne. Płyty warstwowe to złożone konstrukcje: zbudowane 13 

są one z warstwy zewnętrznej, czyli okładziny i wewnętrznej - rdzenia. 14 

Jakość wyrobów budowlanych jest zapewniona poprzez stosowanie do ich produkcji 15 

materiałów posiadających atesty techniczne, badanie jakościowe procesów produkcyjnych i ich 16 

unowocześnianie zgodnie z normami krajowym i europejskimi. Płyty warstwowe dobrej 17 

jakości powinny odznaczać się wysoką trwałością, estetyką wykonania i łatwością montażu. 18 

Dobór materiałów powłokowych musi uwzględniać fakt, montowania ich na zewnątrz 19 

budynku- muszą one być odporne na korozję, ścieranie, drapanie, osady oraz zadrapania.  20 

Ważnym aspektem przy konstrukcji płyt wielowarstwowych jest szczelność i izolacyjność 21 

- im większe ich parametry, tym mniejsze zużycie energii i koszt utrzymania budynku podczas 22 

użytkowania. O efektywności wydajności energetycznej płyty decyduje odpowiedni dobór 23 

materiałów, z których jest wykonana oraz płyty do parametrów technicznych budynku. 24 

Obudowa termoizolacyjna musi umożliwiać przepływ powietrza, zabezpieczać wnętrze przed 25 

opadami atmosferycznymi i wiatrem oraz zapewniać utrzymanie poziomu wilgotności 26 

wewnątrz budynku na odpowiednim poziomie (Kowalczyk, 2018).          27 

Płyty warstwowe podczas pożaru budynku muszą we właściwy sposób reagować na wzrost 28 

temperatury i rozprzestrzenianie się ognia. Ich parametry w tym zakresie są określone przez 29 

normy PN-EN 13501-1 oraz normy PN-EN 13501-2 dotyczące odporności ogniowej przegród 30 

pomiędzy płytami (Trafarski, and Jackiewicz, 2019). 31 
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Obiekty budowlane mogą stwarzać zagrożenie, o ile przy ich powstawaniu zastosowano 1 

wadliwe lub niewłaściwe materiały lub wyroby. Dlatego też stosowane procedury wobec 2 

materiałów i wyrobów budowlanych mają na celu ochronę użytkowników budynków. Wyrób 3 

budowlany do obrotu i stosowania w budownictwie jest dopuszczany na podstawie deklaracji 4 

zgodności-oświadczenia producenta, w którym stwierdza on, że wyrób budowlany jest zgodny 5 

z technicznymi ustaleniami, które są zawarte w dokumencie odniesienia lub normie technicznej 6 

(Hamrol, 2020a, 2022b). Ponadto zgodność ta jest potwierdzana przeprowadzeniem procedury 7 

systemu oceny zgodności, czyli procedury atestacyjnej, którą wskazuje dokument odniesienia 8 

(Bugdol, 2018). 9 

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera m.in. : 10 

− system oceny i weryfikacji właściwości wyrobu budowlanego, 11 

− numer referencyjny i datę wydania normy europejskiej lub zharmonizowanej 12 

znajdującej zastosowanie do danego typu wyrobu, 13 

− numer referencyjny specjalnej dokumentacji dla produktów o szczególnym 14 

zastosowaniu. 15 

Wyroby posiadające certyfikaty jakości i spełniające wymagania dyrektyw nowego 16 

podejścia a w szczególe norm europejskich lub zharmonizowanych są oznaczone specjalnym 17 

symbolem CE. Znak jakości CE świadczy o tym, że  wyrób i jego użytkowanie jest zgodne 18 

z prawem państwa, w którym został on dopuszczony do użytku (Szatkowski,2021). 19 

4. Istota zarządzania jakością  20 

Norma ISO 9001:2015 określa, czym jest zarządzanie jakością. Są to skoordynowane 21 

działania związane z kierowaniem zakładem produkcyjnym i nadzorowaniem czynności w nim 22 

podejmowanych. Składają się na nią polityka jakości, jej doskonalenie, zapewnianie, 23 

planowanie i sterowanie.  24 

Zarządzanie jakością jest integralnym elementem procesu zarządzania organizacją, na który 25 

składa się  powiązane ze sobą zarządzanie, planowanie, organizowanie, kontrola, doskonalenie 26 

i kierowanie ludźmi. Najważniejszym elementem jest właściwe planowanie jakości, czyli 27 

sprecyzowanie jej przedmiotu, czasu uzyskania i sposobu oraz możliwości realizacji 28 

założonych zadań. Pomocne w tym zakresie są wszelkie badania i audyty a uzyskiwane w ich 29 

trakcie wyniki stanowią podstawę porównań i dokonywania ocen pozwalających określić, czy 30 

zostały spełnione zakładane normy jakościowe  (Lisiński, and Szarucki, 2021). 31 
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Zarządzanie jakością z uwagi na stosowane metody, zalecenia i normy stanowi obszar 1 

badań i wiedzy, który wpływa na osiąganie lepszych wyników przedsiębiorstw produkcyjnych. 2 

Planowanie jakości uwzględnia strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, obowiązki 3 

pracownicze, zachodzące w firmie procesy i zasoby niezbędne do wdrożenia zasad zarządzania 4 

jakością (Hamrol, 2020a, 2022b). 5 

Organizacja planowania jakości w przedsiębiorstwie obejmuje: 6 

− jakość procesu zarządzania - uporządkowane czynności zmierzające do realizacji 7 

przyjętych celów, zadań i dokonania oceny ich efektywności, 8 

− jakość usług i wyrobów - zaspokojenie potrzeb odbiorców poprzez dostarczenie im 9 

wymaganych produktów, ich doskonalenie i nowe sposoby realizacji produkcji. 10 

Zarządzanie jakością przynosi wymierne korzyści producentom, organizacjom 11 

biznesowym oraz publicznym, które dostrzegają w nim korzyści społeczne i gospodarcze, 12 

dlatego też poszukują one nowoczesnych rozwiązań zgodnych z przyjętymi standardami 13 

w normach ISO. 14 

Zainteresowanie nowoczesnymi metodami zarządzania jakością jest spowodowane m.in.: 15 

− poszukiwaniem nowych sposobów i metod na zwiększanie bezpieczeństwa i higieny 16 

pracy oraz stosowania w niej zasad ergonomii, 17 

− dążeniem do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni środowiska przyrodniczego 18 

z poszanowaniem jego rozwoju, 19 

− poszukiwaniem nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych 20 

i ekonomicznych w procesie produkcji i dystrybucji towarów. 21 

W niniejszym artykule  szczegółową uwagę zwrócono na wymagania normy ISO 22 

9001:2015. Jest ona podstawą certyfikacji systemu opracowanego w badawczej części artykułu.  23 

Nadrzędnym celem zarządzania jakością jest priorytetowe traktowanie klienta 24 

i podporządkowanie mu działań podejmowanych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. 25 

Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym obejmuje działania kierownicze skoncentrowane 26 

na określeniu polityki i celów jakości, kompetencji, zadań i obowiązków personelu, zakresu 27 

odpowiedzialności, środowiska pracy oraz urzeczywistnieniu realizacji w/w.(Bal-Woźniak, 28 

2019). 29 

Przedsiębiorstwo stosujące wymagania normy ISO 9001:2015 powinno udokumentować 30 

informacje m.in.: 31 

− audyt wewnętrzny - powinien być przeprowadzany w odstępach czasu oraz ma na celu 32 

sprawdzenie, czy system zarządzania jakością jest zgodny z ustalonymi zasadami, 33 

spełnia normy, czy jest odpowiedni wdrożony i utrzymany, 34 
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− nadzór nad dokumentacją - podlegają mu zatwierdzane przed wydaniem lub 1 

nowelizacją wszelkie zmiany i dokumenty obowiązujące w przedsiębiorstwie, muszą 2 

być one prawnie identyfikowane (Knosala,2021), 3 

− podejmowanie działań korygujących i naprawczych - eliminacja przyczyn niezgodności 4 

prowadzi do zapobieganiu ich występowania oraz musi być ona adekwatna do 5 

powstałych skutków i wynikających z nich problemów. 6 

Ponadto każde przedsiębiorstwo, które w procesie zarządzania jakością stosuje normę ISO 7 

9001:2015  spełnia wytyczne normy z zakresu: 8 

− odpowiedzialności kierownictwa - dotyczy ono zaangażowania we wdrażanie  9 

i doskonalenie procedur związanych z zarządzaniem jakością, 10 

− polityki jakości - deklaracja kierownictwa przedsiębiorstwa musi zawierać 11 

zobowiązanie do spełnienia stawianych wymagań i podnoszenia poziomu jakości, jej 12 

celowość i możliwości realizacji,  13 

− procesami związanymi z klientem - określają one sposób badania potrzeb i oczekiwań 14 

nabywców oraz wymogi prawne dotyczące wyrobu (Pająk, 2021), 15 

− pomiarami, analizą i doskonaleniem - dotyczą one poziomu zadowolenia klienta, audytu 16 

wewnętrznego, monitorowania wyrobów i procesów, nadzorowania wyrobów 17 

niezgodnych, działań zapobiegawczych i korygujących. 18 

Spełnienie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 stanowi podstawę przyznania 19 

certyfikatu, następuje ono po przeprowadzeniu audytu certyfikującego, który jest rodzajem 20 

audytu zewnętrznego. Wykonuje go niezależna, zewnętrzna jednostka certyfikująca.  21 

Podczas dokonywanego audytu wykazuje, że system zarządzania jakością  22 

w przedsiębiorstwie spełnia wymagania określone w normie ISO 9001:2015, 23 

a przedsiębiorstwo realizuje politykę systemu, osiąga zamierzone cele a ponadto cały system 24 

jest skutecznie wdrożony. Organizacja certyfikująca nadzoruje system zarządzania jakością 25 

zarejestrowanego przedsiębiorstwa, prowadzi kolejne audyty kontrolne w ustalonym czasie 26 

i zakresie (Urban, 2018). 27 

Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 nie jest obowiązkowe dla 28 

przedsiębiorstw, a posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością niesie za sobą liczne 29 

korzyści m.in.: podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa, usprawnienie jego systemów 30 

zarządzania, lepszy przepływ informacji oraz zapewnienie dobrej obsługi klientów. 31 

Wdrożenie i posiadane certyfikacji ISO 9001:2015 przez firmę zwiększa jej 32 

konkurencyjność względem pozostałych na rynku gospodarczym, usprawnia także współpracę 33 

z zagranicą jak również pozwala na udział w przetargach, umożliwia łączenie z innymi 34 

systemami w przedsiębiorstwie oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy unijnych, dotacji i 35 

dofinansowań (Michalski, 2022). 36 
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5. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 1 

Organizacja jest wytwórcą  ściennych i dachowych systemów płyt warstwowych. 2 

Głównymi  produktami firmy są  warstwowe płyty  ścienne i dachowe z rdzeniem typu IPN, 3 

poliuretanowym, wełna mineralna,  asortyment drzwi i komór chłodniczych oraz akcesoriów 4 

do ich montażu. 5 

Przedsiębiorstwo od 2003 roku znane jest jako producent oraz dostawca płyt warstwowych 6 

znajdujących zastosowanie w różnego rodzaju obiektach, jednocześnie prowadząc badania 7 

naukowe nad najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 8 

Obecnie w przedsiębiorstwie organizacji funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania 9 

Jakością, według ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001: 2018. 10 

 Przedsiębiorstwo wywiązało się z wymaganych warunków i standardów, co zaowocowało 11 

uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymogów wskazanej normy wcześniej 12 

wydanego. Długoletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu SZJ jest potwierdzeniem 13 

jego użyteczności i przydatności w firmie.  14 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością przedsiębiorstwa powstawał na zasadzie 15 

dodawania  kolejnych obszarów zarządzania. Kolejnym celem firmy było zdobycie certyfikatu 16 

na  System Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001 oraz 17 

Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy równoznacznego z normą ISO 45001. 18 

Przedsiębiorstwo pomyślnie ukończyło wszystkie etapy audytu certyfikacyjnego i otrzymała  19 

certyfikaty. 20 

Dokumentacja Systemu zarządzania Jakością zawiera: 21 

− Księgę Jakości, 22 

− udokumentowaną politykę jakości i cele, 23 

− dokumenty niezbędne do skutecznego zapewnienia planowania, nadzorowania 24 

i przebiegu procesów.  25 

Polityka jakości prowadzona przez przedsiębiorstwo jest  podstawowym dokumentem 26 

całego systemu i na jej podstawie zostają określone  potrzeby danego przedsiębiorstwa 27 

i wyznaczone cele, które należy zrealizować. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa 28 

najważniejszym dokumentem jest księga jakości, zawiera ona opis sposobu działania systemu 29 

zarządzania jakością w firmie, ponadto muszą  się w niej znaleźć zapisy dotyczące: mapy 30 

procesów, zakresu zarządzania jakością, oraz procedury niezbędne do udokumentowania 31 

zgodnie z wymogami ISO 9001. 32 

 33 
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6. Metodyka badań 1 

W dniu 1 grudnia 2021 roku przeprowadzony został wywiad z przedstawicielem 2 

kierownictwa organizacji odnośnie postrzegania wpływu systemu zarządzania jakością na 3 

poprawę jakości wyrobów i procesów oraz innowacje wyrobów w firmie. Kwestionariusz był 4 

w pełni anonimowy, a wyniki z niego uzyskane zostały wykorzystane tylko na potrzeby 5 

realizacji artykułu. Poniżej przedstawiono przebieg wywiadu, w którym litera S - oznacza 6 

studenta, a K- przedstawiciela kierownictwa. 7 

S: 1. Jak określiłby/łaby Pan/ i:  Czym jest dla Pana/Pani System Zarządzania Jakością? 8 

K: System Zarządzania Jakością jest  narzędziem usprawnienia zarządzania jakością. 9 

S: 2. Proszę dokończyć zdanie: System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie moim 10 

zdaniem…  11 

K: Jest  niezbędny dla dobrego funkcjonowania organizacji. 12 

S:  3. Jaki jest wpływ systemu na Państwa przedsiębiorstwo? 13 

K: System zarządzania jakością ma pozytywny wpływ na organizację. 14 

S: 4. Czy zaobserwował/a Pan/i zmiany w organizacji w czasie funkcjonowania systemu 15 

zarządzania jakością? 16 

K: Głównymi zmianami były: uzyskanie certyfikatów, zwiększenie produkcji i nowe rynki 17 

zbytu oraz innowacje technologiczne i produktowe. 18 

S: 5. Czy system wpłynął na poprawę wizerunku firmy na zewnątrz? 19 

K: Tak, wpłynął on na pozytywny wizerunek firmy. 20 

S: 6. Które z korzyści wewnętrznych  wynikających z wdrożenia ISO 9001:2015 miały miejsce 21 

w organizacji? 22 

K: Wdrożenie systemu skutkowało uporządkowaniem struktury organizacyjnej, 23 

przejrzystością procesów, usprawnieniem przepływu dokumentacji, zaangażowanie całej 24 

załogi w system ponadto zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości, obniżeniu kosztów z tytułu 25 

reklamacji, wzrostu efektywności, dzięki wyeliminowaniu niezgodności oraz działań 26 

zapobiegawczych i korygujących, zmniejszenie liczby skarg i reklamacji o 11% w 2020/2021 27 

jak również otwarcie nowych możliwości rynkowych. 28 

S: 7. Które z korzyści zewnętrznych wystąpiły w firmie? 29 

K: W przedsiębiorstwie wystąpił wzrost zaufania i satysfakcji klientów, ustabilizowanie 30 

pozycji na rynku oraz zwiększenie prestiżu organizacji. 31 

Podsumowanie  32 

Z przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielem kierownictwa wynika, że System 33 

Zarządzania Jakością sprawdza się, porządkuje procesy, przynosi korzyści w zakresie poprawy 34 

jakości wyrobów (zmniejszenie ilości reklamacji o 11% w 2020/2021 oraz inspiruje innowacje. 35 
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Tabela 9.  1 
Charakterystyka próby badawczej 2 

 3 

Dane metryczkowe 

Respodenci 

Liczba osób % 

Płeć 

Kobiety 5 16,67 

Mężczyźni 25 83,33 

Wiek 

18-26 3 10 

27-35 16 54 

36-44 10 33 

45-54 0 0 

55-63 1 3 

Miejsce 

zamieszkania 

Miasto 13 43 

Wieś 17 57 

 

Stanowisko 

 

Pracownik 

biurowy 
23 76,66 

Pracownik 

fizyczny 
7 23,34 

 Źródło: opracowanie własne 4 

 5 

W badaniu wzięło udział 30 osób: zdecydowana większość z nich, bo aż 54% stanowią  6 

osoby w przedziale wiekowym 27-35, co świadczyć może o tym, że przedsiębiorstwo stawia 7 

na młodą, kreatywną kadrę, 33% ankietowanych  to osoby w wieku od 36 do 44 roku życia, 8 

posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania swojej pracy. Trzecią 9 

pod względem liczności grupę wiekową (10%) stanowią osoby w przedziale 18-26, najmniej 10 

liczną grupę 3% zatrudnionych reprezentują osoby w wieku 55-63. Mężczyźni stanowią, aż 11 

83,33% badanych co może być spowodowane specyfiką pracy. 12 

Ponadto z badania wynikało, że 13 osób mieszka w mieście, pozostałe 17 stanowią grupę 13 

mieszkańców wsi. Pracownicy biurowi to 76,66% (23osoby), pozostali to pracownicy fizyczni 14 

(23,34%). 15 

 16 

 17 

 18 
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7.4 Analiza  wyników badań 1 

Pierwsze pytanie brzmiało: 2 

Czy znane  jest Pani/Panu pojęcie systemu zarządzania jakością? 3 

Wyniki badań wskazywały, iż wszystkie osoby (100%)  biorące  udział w ankiecie znają 4 

pojęcie systemu zarządzania jakością. 5 

Kolejne pytanie brzmiało:  6 

Czy zdaniem Pani/ Pana  w firmie  funkcjonuje system zarządzania jakością? 7 

100% respondentów jest pewnych, że w przedsiębiorstwie działa system zarządzania 8 

jakością. Sytuacja ta jest wynikiem poinformowania pracowników o systemie  zarządzania 9 

jakością wg ISO 9001:2015 wdrożonego i funkcjonującego w firmie za pomocą polityki jakości 10 

dostępnej dla wszystkich pracowników. Odpowiedzi pozytywne w 100% na dwa pytania 11 

świadczą o tym, iż wstępne i regularne szkolenia dotyczące systemu zarządzania jakością 12 

prowadzone w organizacji przynoszą pozytywne w zakresie świadomości pracowników. 13 

Pytanie kwestionariusza ankiety to: 14 

Czy zdaniem Pani/ Pana  system zarządzania jakością wpływa na wszystkie procesy 15 

zachodzące  w przedsiębiorstwie? 16 

 17 

Rysunek 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zdaniem Pani/ Pana system zarządzania jakością 18 
wpływa na wszystkie procesy zachodzące  w przedsiębiorstwie?”. Źródło: opracowanie własne 19 

  20 

Z badań wynika, iż decydowana większość ankietowanych 93% uważa, że funkcjonujący 21 

system zarządzania jakością ma wpływ na wszystkie procesy realizowane  22 

w organizacji. Istnienie odpowiedzi przeczących (7%) wynikać może z braku wyobrażenia 23 

przekładania się procesów zarządczych bezpośrednio na procesy produkcyjne jako całość 24 

systemu zarządzania. 25 

Kolejne pytanie dotyczyło  doskonalenia systemu : 26 

Czy według Pani/ Pana  doskonalenie systemu zarządzania jakością wpływa na 27 

doskonalenie wyrobów? 28 

93%

7%

TAK

NIE
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 1 

Rysunek 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy według Pani/ Pana  doskonalenie systemu 2 
zarządzania jakością wpływa na doskonalenie wyrobów?”. Źródło: opracowanie własne 3 

97% respondentów uważa, że działający w organizacji system zarządzania jakością 4 

zwiększa doskonałość wyrobów wytwarzanych w przedsiębiorstwie, natomiast 3% ma 5 

przeciwne zdanie. Sytuacja ta prawdopodobnie jest spowodowana brakiem wiedzy niektórych 6 

spośród ankietowanych o wpływie systemu zarządzania jakością na organizację jako całość. 7 

Następne  pytanie dotyczyło realizowanych  w firmie procesów: 8 

Procesy przebiegające w przedsiębiorstwie ocenia Pani/Pan  jako -  uwzględniając wybór 9 

odpowiedzi… 10 

 11 

Rysunek 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Procesy przebiegające w przedsiębiorstwie ocenia 12 
Pani/Pan jako”. Źródło: opracowanie własne 13 

 14 

Badania dowiodły, że (83%) spośród ankietowanych respondentów uznaje, że procesy 15 

zachodzące w organizacji są  skuteczne, ale wymagają ciągłego doskonalenia. Efektem tego 16 

97%

3%

TAK

NIE

17% 0%

83%

SKUTECZNE

NIESKUTECZNE

SKUTECZNE,ALE

WYMAGAJĄCE

CIĄGŁEGO

DOSKONALENIA
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zjawiska jest deklaracja konieczności ciągłego doskonalenia, mająca odzwierciedlenie 1 

w wymaganych normy ISO 9001:2015. 2 

8. WNIOSKI  3 

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach funkcjonujących we współczesnych 4 

realiach gospodarczych zwiększa ich konkurencyjność względem tych, które systemu takiego 5 

nie posiadają i nie mają  międzynarodowego certyfikatu ISO. Umożliwia on łatwiejsze 6 

zaistnienie na rynkach zagranicznych, pozyskanie większej liczby klientów, zbudowanie 7 

swojego wizerunku na rynku gospodarczym. 8 

Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest przytoczone w artykule przedsiębiorstwo 9 

budowlane. Badania przeprowadzone w nim na potrzeby niniejszego artykułu potwierdziły 10 

zakładaną hipotezę główną. Poziom zadowolenia pracowników z funkcjonowania Systemu 11 

Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015 wpływa na jakość powstających w firmie 12 

produktów, które zyskuję uznanie krajowe oraz międzynarodowe. Potwierdzenie znalazły 13 

również hipotezy szczegółowe. Na System Zarządzania Jakością w badanej firmie ma wpływ 14 

poziom zadowolenia pracowników ze środowiska i warunków pracy. Jest on nakierowany na 15 

wysoką jakość wytwarzanych produktów i innowacyjne rozwiązania, które maja na celu 16 

dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów przy jednoczesnej dbałości 17 

o środowisko przyrodnicze i bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych.  18 

Szczegółowa analiza uzyskanych w pracy wyników badań pozwala sformułować wnioski: 19 

− Systemu Zarządzania Jakością stanowi narzędzie funkcjonowania firmy i ma realny 20 

wpływ na każdy proces w niej realizowany. 21 

− usprawnianie Systemu Zarządzania Jakością powoduje doskonalenie produkowanych 22 

wyrobów. 23 

− deklaracja doskonalenia procesów zachodzących w organizacji stanowi nieodzowne 24 

wymaganie normy ISO 9001:2015. 25 

− Systemu Zarządzania Jakością zwiększa prawidłowość przeprowadzania procesów 26 

mających miejsce w firmie. 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 



D. Wulczyńska 

265                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

Bibliografia 1 

1. Bal-Woźniak, T.(2019). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 2 

PWN. 3 
2. Bugdol, M.(2018). System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015. Gliwice: 4 

Helion. 5 
3. Grudowski, P., and Wiśniewska, M. (2020). Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa 6 

w organizacji. Warszawa: CeDeWu. 7 
4. Hamrol, A.(2020). Zarządzanie i inżynieria jakości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 8 

PWN. 9 
5. Hamrol, A.(2022). Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne. 10 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 11 

6. Knosala, R.(2021). Inżynieria zarządzania Cyfryzacja produkcji Aktualności badawcze 3. 12 
Warszawa: PWE. 13 

7. Kowalczyk, J.(2018). Konsultant zarządzania jakością. Warszawa: CeDeWu. 14 
8. Michalski, E.(2022). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 15 

PWN. 16 
9. Norma PN-EN ISO 9001:2015, Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania; PKN, 17 

Warszawa 2015. 18 
10. Lisiński, M., and Szarucki, M.(2021). Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości. 19 

Warszawa: PWE. 20 
11. Urban, W.(2018). Zarządzanie jakością usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 21 

12. Pająk, E.(2021). Zarządzanie produkcją. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 22 
13. Szatkowski, K.(2021). Przygotowanie produkcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 23 

PWN. 24 
14. Trafarski, A., and Jackiewicz, J.(2019). Wybrane metody badawcze wyrobów 25 

przemysłowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 26 
w Bydgoszczy. 27 

 28 
 29 

 30 

 31 

 32 


