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porównawczej systemów zarządzania jakością dwóch organizacji z branży obróbki metali. 10 
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charakterystyka jest przedstawiona w publikacji. Następnie stosując rachunek zdań rozmytych 12 

dokonano porównania badanych organizacji w zakresie założonych kryteriów. We wnioskach 13 

dokonano analizy różnic występujących w zakresie skuteczności badanych systemów 14 

zarządzania jakością. 15 
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Abstract: The article focuses on the issue of the effectiveness of quality management systems. 21 

The aim of the publication is to use the fuzzy-logic analysis for comparative analysis of quality 22 

management systems of two organizations from the metal processing industry. Two 23 

organizations for research were selected on the basis of purposeful selection – their detailed 24 
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1. Wstęp 1 

Skuteczność jest często utożsamiana z celowością przypadku skuteczności systemu 2 

zarządzania jakością można ja określić jako wynik zakończonych działań realizowanych  3 

w systemie zarządzania jakością w porównaniu do stawianych celów. (Allur et. al, 2014; 4 

Braniecka, and Witkowski, 2005, Cholewicka-Goździk, 2016; Ju et al, 2008, Juszczak-5 

Wisniewska, and Ligarski, 2015, 2016; Krzemień, and Wolniak, 2010, 2011; Kucińska, 2007; 6 

Sułkowski, and Wolniak, 2018; Szkiel, 2016; Wolniak, 2010; Zimoń, 2011; Ciesiewicz, 2011; 7 

Czermiński, 2011; Lemanowicz, 2012; Ligarski, 2007, 2014; Lisiecka, 2008; Łuczak, and 8 

Wolniak, 2016; Pacana, 2014; Pacana, et al, 2014, 2017; Pacana, and Stadnicka, 2006; 9 

Rachwał, and al, 2017; Ścierski, 2011; Sułkowski, 2011; Horodecka, and Wolniak, 2015; 10 

(Wolniak, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018; Wolniak, and Sułkowski, 2015, 2016).  11 

W przypadku skuteczności ocena jest dokonywana po wykonaniu czynności. Norma  12 

PN-EN ISO 9000:2007 definiuje skuteczność, jako stopień, w jakim planowane działania 13 

zostały wykonane, a planowane wyniki osiągnięte. Z tego względu definicja skuteczności jest 14 

przydatna dla weryfikacji skuteczności wdrożonych formalnych systemów zarządzania 15 

jakością zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 (Wolniak, 2016; Wolniak, 16 

and Skotnicka, 2011; Hys, and Wolniak, 2018; Skotnicka-Zasadzień et, al, 2017, 2018; 17 

Wolniak, et al, 2017; Zendla, and Wolniak, 2015; Wolniak, 2013, 2014, 2017).  18 

Celem publikacji jest wykorzystanie rachunku zdań rozmytych do analizy porównawczej 19 

systemów zarządzania jakością dwóch organizacji z branży obróbki metali. 20 

2. Metodyka badań 21 

Podstawę do przeprowadzenia rachunku zdań rozmytych i określenia prawdziwości reguły 22 

dotyczącej skuteczności wdrożonych Systemów Zarzadzania Jakością stanowi badanie 23 

ankietowe, które zostało przeprowadzone przez autora w okresie od stycznia do czerwca 2016 24 

roku na 100 przedsiębiorstwach branży obróbki metali. 25 

Wyniki tych analiz zostaną zaprezentowane w niniejszej pracy. Przeprowadzono także 26 

dobór celowy dwóch przedsiębiorstw, które zdaniem autora wykazywały skrajnie odmienne 27 

motywy decyzji o wdrożeniu i podejście do utrzymania Systemu Zarządzania Jakością, w celu 28 

weryfikacji prawdziwości hipotez: 29 

 Hipotezy H1: Zastosowanie dobranego zbioru wskaźników pozwoli różnicować 30 

systemy zarządzania jakością ze względu na kryterium ich skuteczności, 31 

 H2: że czas istnienia organizacji warunkuje skuteczność Systemu Zarządzania Jakością. 32 
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Zostały one porównane w parze, w celu przeprowadzenia praktycznej weryfikacji 1 

proponowanej metody i próby porównania skuteczności badanych systemów miedzy sobą.  2 

 3 

Przedsiębiorstwo A 4 

Działa od 20 lat w branży obróbki metali w zakresie: 5 

 wytwarzania konstrukcji spawanych dla budownictwa – krótkie serie, produkcja 6 

jednostkowa (wymagania EN 3834, EN 1090), 7 

 kooperacja w branży automobile – obróbka skrawaniem na automatach – długie serie, 8 

wdrożone MSA i SPC w ramach wymagań ISO TS 16949, 9 

 produkcja elementów maszyn i urządzeń z zastosowaniem obróbka skrawaniem  10 

i spawania dla energetyki i kolejnictwa – wysokie wymagania bezpieczeństwa, 11 

wdrożone badania nieniszczące (Dyrektywa PED). 12 

Personel posiada długi staż pracy, charakteryzuje go mała rotacja załogi. Firma posiada 13 

dobrze wyposażoną izbę pomiarową oraz personel posiadający uprawnienia do badań 14 

nieniszczących w zakresie badań penetracyjnych – PT, defektoskopii magnetyczno-proszkowej 15 

– MT, badan wizualnych – VT. Badania Radiograficzne – RT są zlecane na zewnątrz. 16 

Regulacje Systemu Zarządzania Jakością są sformalizowane w postaci pisemnych procedur 17 

i instrukcji, często aktualizowane, wdrożone i stosowane w praktyce. Pracownicy ankieto-18 

wanego przedsiębiorstwa pytani o poszczególne regulacje orientują się w ich treści oraz znają 19 

cel ich wprowadzenia. Zaobserwowano wysoki poziom świadomości personelu i zaangażo-20 

wania najwyższego kierownictwa w funkcjonowanie Systemu oraz w realizację celów 21 

dotyczących jakości, których realizacja jest wspierana zasobami. Na uwagę zasługuje także 22 

wprowadzony od 5 lat i ustawicznie doskonalony system motywacyjny oparty na wskaźnikach 23 

błędów w obróbce rejestrowanych dla każdego z pracowników.  24 

Podsumowując, System Zarządzania Jakością w badanym przedsiębiorstwie jest 25 

ugruntowany w kulturze organizacji i posiada znamiona dojrzałości.  26 

 27 

Przedsiębiorstwo B 28 

Przedsiębiorstwo B działa od 17 lat w branży obróbki metali w zakresie: 29 

 Wytwarzania konstrukcji spawanych dla budownictwa – krótkie serie, produkcja 30 

jednostkowa jednak na poziomie niewykraczającym poza konstrukcje dla których 31 

wymaga się Zakładowej Kontroli Produkcji, np. wg EN 1090. 32 

 Produkcja elementów maszyn i urządzeń w procesach obróbki skrawaniem i spawania 33 

dla firm z branży budowlanej według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego. 34 

Personel posiada krótki staż pracy. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysokim 35 

wskaźnikiem rotacji załogi. W większości przypadków stosunek pracy opiera się na umowach 36 

cywilno-prawnych. Członkowie personelu z którymi przeprowadzono wywiady nie deklarują 37 

związania swojej przyszłości z obecną organizacją. Firma posiada tylko podstawowy sprzęt 38 

kontrolno-pomiarowy. Wiele procesów jest zlecanych na zewnętrz – jednak kryteria ich 39 
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przyjęcia są mało precyzyjne. Reklamacje dotyczące wad wykonawczych są na porządku 1 

dziennym a na ich podstawie bardzo rzadko podejmuje się działania korygujące – głównie  2 

w okresie poprzedzającym audit jednostki certyfikującej. Sporadycznie prowadzi się kalkulacje 3 

kosztów jakości – jednak bez uwzględnienia kosztów złej jakości. Brak personelu 4 

posiadającego wysokie kwalifikacje. Spawacze posiadają standardowe kwalifikacje dla 5 

standardowych spoin i grubości blach.  6 

Regulacje Systemu Zarządzania Jakością są sformalizowane w postaci pisemnych procedur 7 

i instrukcji, bardzo rzadko aktualizowane, słabo wdrożone w praktyce. Pracownicy ankieto-8 

wanego przedsiębiorstwa pytani o poszczególne regulacje i zakresy swoich odpowiedzialności 9 

i uprawnień w znikomej mierze orientują się w ich treści oraz znają cel ich wprowadzenia. 10 

Zaobserwowano niski poziom świadomości personelu i zaangażowania najwyższego 11 

kierownictwa w funkcjonowanie Systemu oraz w realizację celów dotyczących jakości –  12 

w rozmowach z kierownictwem dominowała opinia, że gdyby nie wymóg dostarczenia 13 

certyfikatu klientowi, nie wdrażaliby jakiegokolwiek Systemu Zarządzania Jakością. Koszty 14 

złej jakości traktuje się jako immanentną cechę działalności – wyrażając opinię – że trzeba je 15 

„wkalkulować” w cenę dla Klienta. Brak systemu zachęt i motywacji. Podsumowując, System 16 

Zarządzania Jakością w badanym przedsiębiorstwie nie jest zakorzeniony w kulturze 17 

organizacji i posiada znamiona pozornych działań prowadzonych tylko i wyłącznie w celu 18 

uzyskania Certyfikatu. 19 

3. Wyniki badań 20 

Wyniki badania w obydwu przedsiębiorstwach zostały przedstawione w formie 21 

tabelarycznej (Tablice 1 i 2) oraz w postaci krótkiego opisu. Pierwsza kolumna z Tablic określa 22 

przynależność narzędzia lub metody Zarzadzania Jakością do grupy instrumentów zarzadzania 23 

jakością w ujęciu celu ich stosowania w organizacji. Kolumna czwarta zawiera odpowiedź 24 

udzieloną przez przedstawiciela badanej organizacji w skali właściwej dla ankiety, dla której  25 

w kolumnie piątej autor przyporządkował wartości funkcji przynależności do zbioru Poziom 26 

Wdrożenia. Ankietowano przedstawicieli wyższego szczebla służb zarządzania i zapewnienia 27 

jakości przedsiębiorstw branży obróbki metali które posiadają wdrożony SZJ. W dalszej części 28 

Tablicy umieszczono sekcję Rachunek zdań rozmytych, w której wykonano rachunek zdań 29 

rozmytych z zastosowaniem alternatywy w celu określenia wartości funkcji prawdy dla 30 

Zmiennej 1. 31 

W przypadku zmiennych nr 2, 3 i 4 w celu określenia wartości funkcji prawdy zastosowano 32 

w rachunku koniunkcję zmiennej lingwistycznej Baldwina wartości tych zmiennych, tj.: 33 
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Zmienna 1: Wdrożono co najmniej jedną skuteczną metodę, narzędzie lub technikę 1 

zarządzania jakością dla każdej z ośmiu zasad zarządzania jakością a zmienna przyjmuje 2 

następujące wartości: 3 

 w pełni wdrożony (1), 4 

 w znacznym stopniu wdrożony (P), 5 

 raczej wdrożony (dP). 6 

Zmienna 2: poziom osiągania celów dotyczących jakości – definiująca zmienną 7 

lingwistyczną poziom wdrożenia celów dotyczących jakości przyjmuje następujące wartości: 8 

 wszystkie cele dotyczące jakości są osiągane (1), 9 

 osiągnięto wszystkie cele dotyczące istotnych kwestii, pojedyncze, mniej istotne cele 10 

nie zostały osiągnięte (P), 11 

 osiągnięto większość celów dotyczących jakości (dP). 12 

Zmienna 3: definiująca zmienną lingwistyczną terminowość osiągania celów dotyczących 13 

jakości przyjmuje następujące wartości: 14 

 wszystkie cele dotyczące jakości są osiągane w terminie (1), 15 

 terminowo osiągnięto wszystkie cele dotyczące istotnych kwestii, pojedyncze, mniej 16 

istotne cele nie zostały osiągnięte terminowo (P), 17 

 terminowo osiągnięto większość celów dotyczących jakości (dP). 18 

Zmienna 4: definiująca kompletność formułowanych celów dotyczących jakości przyjmuje 19 

następujące wartości: 20 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w równej mierze do istotnych kwestii w odniesieniu 21 

do doskonalenia SZJ oraz Doskonalenia wyrobu/usługi. Przydzielono wystarczające 22 

zasoby. Cele mierzalne (1), 23 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w sposób asymetryczny do istotnych kwestii, jednak 24 

tylko w odniesieniu do doskonalenia SZJ albo Doskonalenia wyrobu/usługi. 25 

Przydzielono zasoby. Cele mierzalne (P), 26 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w równej mierze do doskonalenia SZJ i doskonalenia 27 

wyrobu/usługi jednak dotyczą mało istotnych kwestii i mają ograniczoną mierzalność 28 

(dP). 29 

Finalnie wykonano rachunek zdań rozmytych w celu określenia wartości funkcji prawdy 30 

dla reguły, że System Zarządzania Jakością jest skuteczny pod warunkiem agregacji 31 

powyższych 4 zmiennych i osiągniecia wartości funkcji prawdy na poziomie co najmniej dP. 32 

Wartość funkcji prawdy będzie stanowić informację o poziomie skuteczności wdrożonego SZJ. 33 

  34 
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Tabela 1. 1 
Zestawienie wyników analizy ankiety na temat wdrożenia metod, narzędzi i technik 2 

zarządzania jakością i skuteczności wdrożonych SZJ w branży obróbki metali – 3 
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A Metody 

ukierunkowane na 

jakość procesu 

projektowania 

IV, VII FMEA – Failure Mode and 

Effects Analysis 

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony , α) 

III Głosowanie wielokrotne – 

Multivoting 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, IV, VI, 

VII 

Model DMADV (Define –

Measure – Analyse – Design –

Verify) 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, II, III, 

VI, VII 

QFD – Quality Function 

Deployment – rozwinięcie 

Funkcji Jakości 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Projektowanie Eksperymentu – 

DoE – Design of Experiments 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

B Metody i narzędzia 

ukierunkowane na 

jakość procesu 

realizacji wyrobów  

VI 5S F (bF – raczej  

nie wdrożony, β)  

IV, VIII Kanban G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI Poka-Yoke – Zabezpieczenia 

przed błędami  

A (1 – w pełni 

wdrożony, Γ) 

II, IV, V, 

VI 

TPM E (dF – w małym 

stopniu wdrożony, β) 

C Metody i narzędzia 

analizy danych,  

w tym statystyczne 

VI, VII Diagram macierzowy - Matrix 

Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Diagram Pareto - Lorentza  G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Diagram Relacji między 

zmiennymi - Scatter Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Drążenie danych, 

Pozyskiwanie wiedzy, 

Wydobywanie danych, 

Ekstrakcja danych - Data 

Minning 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Histogram F (bF – raczej  

nie wdrożony, β) 

VII MSA – Measurement System 

Analysis – Gage R&R, Analiza 

Systemów Pomiarowych 

A (1 – w pełni 

wdrożony, Γ) 

IV, V, VI, 

VII 

SPC Statistical Process Control 

- Statystyczne Sterowanie 

Procesem – Karty kontrolne dla 

cech ocenianych liczbowo  

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony, α) 

IV, V, VI, 

VII 

SPC Statistical Process Control 

– Statystyczne Sterowanie 

Procesem – Karty kontrolne dla 

cech ocenianych alternatywnie 

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony, α) 

 5 

  6 
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cd. tabeli 1. 1 
  VI, VII Stratyfikacja – prezentacja 

danych w układzie 

warstwowym Wykres 

pudełkowy - Box Plot 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Wykres normalnego 

prawdopodobieństwa – Normal 

Probability Plot  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Zdolność Procesu – Wskaźnik 

Cp i Cpk 

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony , α) 

D Metody i narzędzia 

związane ze 

strukturyzowaniem 

i rozwiązywaniem 

problemów  

 

III, VI ABCD Suzuki G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, IV Force-field analysis G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, IV, V, 

VI 

Analiza parametrów 

krytycznych dla jakości – 

Critical to Quality Analysis  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Arkusz Kontrolny – 

Checksheet 

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony , α) 

VI, VII Diagram zależności – relacji - 

Interrelationship Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Is-Is Not Matrix – Macierz 

„występuje – nie występuje”  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, VII Matryca Szeregowania 

Priorytetów – Analytical 

Hierarchy Process – AHP  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Ograniczenie listy – List 

Reduction 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III Scenariusz Rysunkowy – 

Storyboard 

C (dP - raczej  

wdrożony, α) 

II, III, VII Struktura Efektywne – 

Osiągalne – Effective-

Achieveable matrix 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, V Wykres Gantta,  G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, V Schemat działania – Activity 

Chart  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Wykres postępu - Run Chart G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

E Metody i narzędzia 

związane z 

podejmowaniem 

działań 

korygujących 

VI, VII 5PPJ – Pięciostopniowy proces 

poprawy jakości  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII 5 WHY B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony, α) 

V, VI, VII, 

VIII 

8D – 8 Disciplines  B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony, α) 

III, VII Diagram Drzewa – Tree 

Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, VI, VII Diagram przyczynowo 

skutkowy Ishikawy – Fishbone 

Diagram  

E (dF – w małym 

stopniu wdrożony, β) 

VI Diagram WHY-WHY G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

 2 

  3 
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cd. tabeli 3. 1 
F Metody i narzędzia 

służące do 

wyznaczania  

i strukturyzowania 

polityk i celów 

dotyczących jakości 

II, III, VI Ciągłość celów zespołowych – 

Continuum of Team Goals 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI, 

VII 

Cykl Doskonalenia Procesu 

(Define – Measure – Analyze – 

Improve – Control) DMAIC  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Hoshin Kanri  G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Kształtowanie misji – Mision 

statement wordsmithing 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Matryca Plan-Rezultaty – Plan-

Results Matrix 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Metoda SMART G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

G Metody 

opomiarowania  

i oceny 

skuteczności  

i efektywności 

procesów  

VII Analiza kosztów jakości - 

Cost-of-Quality Analysis 

Indeks Wydajności 

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony, α) 

IV, V, VII Benchmarking G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, II, VI, 

VII 

BSC – Balanced Score Card – 

Strategiczna Karta Wyników  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI, 

VII 

Servqual G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

H Metody i narzędzia 

notacji procesów  

i mapowania ich 

sekwencji 

IV, V, VI, 

VII, VIII 

Mapowanie Strumienia 

wartości – VSM – Value  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI Diagram Przepływu Pracy – 

Workflow 

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony, α) 

I, IV, V, 

VI 

Diagram, Flowchart Diagram 

SIPOC (Supplier, Input, 

Process, Output, Customer) – 

dostawca, wejście, proces, 

wyjście, klient 

B (P – w znacznym 

stopniu wdrożony, α) 

H  IV, V Diagram strzałkowy – Arrow 

Diagram 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

V, VII Karta Planowania Procesu - 

Wykres programowy procesu 

decyzji – Process Decision 

Programme Chart – PDPC 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I Metody i Narzędzia 

wspomagające 

skuteczność pracy 

grupowej  

i komunikacji 

III Burza mózgów – 

Brainstorming  

A (1 – w pełni 

wdrożony, Γ) 

III Burza mózgów niewerbalna – 

Brainwriting  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, VI, VII Ćwiczenia EBBS – Exercise of 

Benefits and Barriers – 

Dostrzegania barier i korzyści 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI Diagram możliwych 

wypadków – Contingency 

Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III PMI – Plus, Minus and 

Interesting 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Technika Grupy Nominalnej – 

NGT – Nominal Group 

Technique 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

Źródło: Opracowanie własne. 2 
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Tabela 2. 1 
Rachunek zdań rozmytych – Przedsiębiorstwo A 2 

Zmienne i reguła 
Wynik  

(wartość prawdy) 

Zmienna 1: wdrożono co najmniej jedną skuteczną (na podstawie Tab. 31) metodę, 

narzędzie lub technikę zarządzania jakością dla każdej z ośmiu zasad zarządzania 

jakością a zmienna przyjmuje następujące wartości: 

 w pełni wdrożony (1), 

 w znacznym stopniu wdrożony (P), 

 raczej wdrożony (dP), 

Alternatywa Logiczna: 

Zasada I: 0∪0∪dF∪0∪0∪P = P 

Zasada II: 0∪dF∪0∪0∪0∪dP∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0= dP 

Zasada III: 0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪dF∪0∪0∪0∪0∪1∪0∪0∪0∪0= 1 
Zasada IV: 

P∪0∪0∪1∪dF∪P∪P∪0∪0∪P∪0=1 

Zasada V: 0∪1∪dF∪P∪P∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪P∪P∪0∪0=1 

Zasada VI: 

0∪0∪0∪bF∪1∪0∪0∪bF∪P∪P∪0∪P∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪P∪dF∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪
0∪0∪0∪P∪P∪0∪0∪0=1 

Zasada VII: 

P∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪bF∪1∪P∪P∪0∪0∪P∪P∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪P∪P∪0∪dF∪0∪0∪
P∪0∪0∪0∪0∪0= 1 

Zasada VIII: 

0∪P∪0=P 

Zatem dla każdej z zasad uzyskano wartość większą niż dP włącznie. 

Koniunkcja Logiczna: 

P∧dP∧1∧1∧1∧1∧1∧P= dP  

Koniunkcja 

Logiczna: 

P∧dP∧1∧1∧1∧1∧1

∧P = dP Wartość 

funkcji prawdy 

dla Zmiennej 1 = 

dP  

Zmienna 2: poziom osiągania celów dotyczących jakości – definiująca zmienną 

lingwistyczną poziom wdrożenia celów dotyczących jakości przyjmuje następujące 

wartości: 

 wszystkie cele dotyczące jakości są osiągane (1), 

 osiągnięto wszystkie cele dotyczące istotnych kwestii, pojedyncze, mniej istotne 

cele nie zostały osiągnięte (P), 

 osiągnięto większość celów dotyczących jakości (dP). 

W ankiecie 

wybrano B  

co odpowiada 

wartości funkcji 

prawdy dla 

zmiennej 2 = P 

Zmienna 3: definiująca zmienną lingwistyczną terminowość osiągania celów 

dotyczących jakości przyjmuje następujące wartości: 

 wszystkie cele dotyczące jakości są osiągane w terminie (1), 

 terminowo osiągnięto wszystkie cele dotyczące istotnych kwestii, pojedyncze, 

mniej istotne cele nie zostały osiągnięte terminowo (P), 

 terminowo osiągnięto większość celów dotyczących jakości (dP). 

W ankiecie 

wybrano B co 

odpowiada 

wartości funkcji 

prawdy dla 

zmiennej 3 = P 
kształt funkcji 

przynależności – α 

Zmienna 4: definiująca kompletność formułowanych celów dotyczących jakości 

przyjmuje następujące wartości: 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w równej mierze do istotnych kwestii  

w odniesieniu do doskonalenia SZJ oraz doskonalenia wyrobu/usługi. 

Przydzielono wystarczające zasoby. Cele mierzalne (1), 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w sposób asymetryczny do istotnych kwestii, 

jednak tylko w odniesieniu do doskonalenia SZJ albo doskonalenia 

wyrobu/usługi. Przydzielono Zasoby. Cele mierzalne (P), 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w równej mierze do doskonalenia SZJ  

i doskonalenia wyrobu/usługi jednak dotyczą mało istotnych kwestii i mają 

ograniczoną mierzalność (dP). 

W ankiecie 

wybrano B  

co odpowiada 

wartość funkcji 

prawdy dla 

zmiennej 4 = P 
 

 3 
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cd. tabeli 2. 1 
Reguła: system zarządzania jakością jest skuteczny wystąpi pod warunkiem agregacji 

powyższych 4 zmiennych i osiągniecia wartości funkcji prawdy na poziomie co najmniej 

dP. Wartość funkcji prawdy będzie stanowić informację o poziomie skuteczności 

wdrożonego SZJ. 

Rachunek zdań – 

koniunkcja: 

Wartość funkcji 

prawdy dla 

Zmiennej 1 = dP  

wartość funkcji 

prawdy dla 

zmiennej 2 = P 

wartość funkcji 

prawdy dla 

zmiennej 3 = P 

wartość funkcji 

prawdy dla 

zmiennej 4 = P 

 

dP∧P∧P∧P = dP 

Reguła, że 

wdrożony SZJ  

jest skuteczny – 

jest prawdziwa  

w stopniu : raczej 

skuteczny, 

(Wartość funkcji 

prawdy dP – 

raczej prawdziwy)  

Źródło: opracowanie własne. 2 

4. Dyskusja wyników 3 

Przedsiębiorstwo A – omówienie wyników 4 

 Wdrożono co najmniej jeden instrument ZJ dla każdej z Ośmiu Zasad Zarzadzania 5 

Jakością w stopniu znacznym lub pełnym. Zatem wartość prawdy dla zmiennej nr 1 6 

wyznaczono na drodze koniunkcji na poziomie dP. 7 

 Stosuje się łącznie 18 instrumentów ZJ, z czego 13 instrumentów zarządzania spełniało 8 

warunki określonej dla Zmiennej nr 1. tj. 10 było wdrożonych w znacznym stopniu  9 

a 3 wdrożone w pełni. 10 

 Wszystkie cele dotyczące jakości zdefiniowane w istotnych kwestii są osiągane 11 

terminowo. Cele dotyczące jakości były mierzalne, przydzielano zasoby dla ich 12 

realizacji. Cele odnosiły się do istotnych kwestii, zarówno do doskonalenia SZJ jak i do 13 

doskonalenia realizowanych wyrobów. Na tej podstawie wartość prawdy dla zmiennych 14 

nr 2, 3 i 4 wyznaczono na poziomie P. 15 

 Powyższe stanowiło podstawę dla przeprowadzenia rachunku zdań rozmytych 16 

(koniunkcji wartości prawdy dla zmiennych nr 1, 2, 3 i 4), którego wynik określił 17 

wartość funkcji prawdy, dla reguły rozmytej, że wdrożony system jest skuteczny na 18 

poziomie dP – raczej prawdziwy.  19 
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Tabela 3. 1 
Zestawienie wyników analizy ankiety na temat wdrożenia metod, narzędzi i technik 2 

zarządzania jakością i skuteczności wdrożonych SZJ w branży obróbki metali – 3 

Przedsiębiorstwo B 4 
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w
d
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że
n
ia
, 

k
sz
ta
łt

 f
u

n
k

cj
i 

p
rz
y
n
a
le
żn
o
śc
i 

A Metody 

ukierunkowane  

na jakość procesu 

projektowania 

IV, VII FMEA – Failure Mode and 

Effects Analysis 

G 0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β 

III Głosowanie wielokrotne – 

Multivoting 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, IV, VI, 

VII 

Model DMADV (Define –

Measure – Analyse – Design –

Verify) 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, II, III, 

VI, VII 

QFD – Quality Function 

Deployment – rozwinięcie 

Funkcji Jakości 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Projektowanie Eksperymentu – 

DoE – Design of Experiments 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

B Metody  

i narzędzia 

ukierunkowane  

na jakość procesu 

realizacji 

wyrobów  

VI 5S F (bF – raczej  

nie wdrożony, β)  

IV, VIII Kanban G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI Poka-Yoke – Zabezpieczenia 

przed błędami  

E (dF - w małym stopniu 

wdrożony, β) 

II, IV, V, 

VI 

TPM E (dF - w małym stopniu 

wdrożony, β) 

C Metody  

i narzędzia 

analizy danych,  

w tym 

statystyczne 

VI, VII Diagram macierzowy – Matrix 

Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Diagram Pareto-Lorentza  G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Diagram Relacji między 

zmiennymi – Scatter Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Drążenie danych, 

Pozyskiwanie wiedzy, 

Wydobywanie danych, 

Ekstrakcja danych – Data 

Minning 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Histogram F (bF – raczej  

nie wdrożony, β) 

VII MSA – Measurement System 

Analysis – Gage R&R, Analiza 

Systemów Pomiarowych 

E (dF - w małym stopniu 

wdrożony , β) 

IV, V, VI, 

VII 

SPC Statistical Process Control 

– Statystyczne Sterowanie 

Procesem – Karty kontrolne 

dla cech ocenianych liczbowo  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI, 

VII 

SPC Statistical Process Control 

– Statystyczne Sterowanie 

Procesem – Karty kontrolne 

dla cech ocenianych 

alternatywnie 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

  5 
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cd. tabeli 3. 1 
  VI, VII Stratyfikacja – prezentacja 

danych w układzie 

warstwowym Wykres 

pudełkowy – Box Plot 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Wykres normalnego 

prawdopodobieństwa – Normal 

Probability Plot  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Zdolność Procesu – Wskaźnik 

Cp i Cpk 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

D Metody  

i narzędzia 

związane ze 

strukturyzo-

waniem  

i rozwiązywaniem 

problemów  

 

III, VI ABCD Suzuki G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, IV Force-field analysis G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, IV, V, 

VI 

Analiza parametrów 

krytycznych dla jakości – 

Critical to Quality Analysis  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Arkusz Kontrolny – 

Checksheet 

C (dP – raczej 

wdrożony, α) 

VI, VII Diagram zależności – relacji – 

Interrelationship Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VII Is-Is Not Matrix – Macierz 

„występuje – nie występuje”  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, VII Matryca Szeregowania 

Priorytetów – Analytical 

Hierarchy Process – AHP  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Ograniczenie listy – List 

Reduction 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III Scenariusz Rysunkowy – 

Storyboard 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VII Struktura Efektywne – 

Osiągalne – Effective-

Achieveable matrix 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, V Wykres Gantta,  G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, V Schemat działania – Activity 

Chart  

 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Wykres postępu – Run Chart G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

E Metody  

i narzędzia 

związane  

z podejmowaniem 

działań 

korygujących 

VI, VII 5PPJ – Pięciostopniowy proces 

poprawy jakości  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII 5 WHY G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

V, VI, VII, 

VIII 

8D – 8 Disciplines  G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, VII Diagram Drzewa – Tree 

Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, VI, VII Diagram przyczynowo 

skutkowy Ishikawy – Fishbone 

Diagram  

E (dF - w małym stopniu 

wdrożony, β) 

VI Diagram WHY-WHY G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

 2 

  3 
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cd. tabeli 3. 1 
F Metody  

i narzędzia 

służące do 

wyznaczania  

i strukturyzo-

wania polityk  

i celów 

dotyczących 

jakości 

 

II, III, VI Ciągłość celów zespołowych - 

Continuum of Team Goals 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI, 

VII 

Cykl Doskonalenia Procesu 

(Define – Measure – Analyze – 

Improve – Control) DMAIC  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Hoshin Kanri  G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Kształtowanie misji – Mision 

statement wordsmithing 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI, VII Matryca Plan-Rezultaty – Plan-

Results Matrix 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Metoda SMART G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

G Metody 

opomiarowania  

i oceny 

skuteczności  

i efektywności 

procesów  

 

VII Analiza kosztów jakości – 

Cost-of-Quality Analysis 

Indeks Wydajności 

C (dP – raczej 

wdrożony, α) 

IV, V, VII Benchmarking G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I, II, VI, 

VII 

BSC – Balanced Score Card – 

Strategiczna Karta Wyników  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI, 

VII 

Servqual G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

H Metody  

i narzędzia notacji 

procesów  

i mapowania ich 

sekwencji 

 

IV, V, VI, 

VII, VIII 

Mapowanie Strumienia 

wartości – VSM – Value  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V, VI Diagram Przepływu Pracy – 

Workflow 

E (dF - w małym stopniu 

wdrożony , β) 

I, IV, V, 

VI 

Diagram, Flowchart Diagram 

SIPOC (Supplier, Input, 

Process, Output, Customer) – 

dostawca, wejście, proces, 

wyjście, klient 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

IV, V Diagram strzałkowy – Arrow 

Diagram 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

V, VII Karta Planowania Procesu – 

Wykres programowy procesu 

decyzji – Process Decision 

Programme Chart – PDPC 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

I Metody  

i Narzędzia 

wspomagające 

skuteczność pracy 

grupowej  

i komunikacji 

 

III Burza mózgów - Brainstorming  A (1 – w pełni 

wdrożony, Γ) 

III Burza mózgów niewerbalna – 

Brainwriting  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

III, VI, VII Ćwiczenia EBBS - Exercise of 

Benefits and Barriers – 

Dostrzegania barier i korzyści 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

VI Diagram możliwych 

wypadków – Contingency 

Diagram  

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III PMI – Plus, Minus and 

Interesting 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

II, III, VI Technika Grupy Nominalnej – 

NGT – Nominal Group 

Technique 

G (0 – zdecydowanie  

nie wdrożony, β) 

Źródło: Opracowanie własne. 2 
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Tabela 4. 1 
Rachunek zdań rozmytych – Przedsiębiorstwo B 2 

Zmienne i reguła 
Wynik  

(wartość prawdy) 

Zmienna 1: Wdrożono co najmniej jedną skuteczną (na podstawie Tab. 31) metodę, 

narzędzie lub technikę zarządzania jakością dla każdej z ośmiu zasad zarządzania 

jakością a zmienna przyjmuje następujące wartości : 

 w pełni wdrożony (1), 

 w znacznym stopniu wdrożony (P), 

 raczej wdrożony (dP). 

Alternatywa Logiczna: 

Zasada I: 0∪0∪0∪0∪0∪0 = 0 

Zasada II: 0∪dF∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0=dF 

Zasada III: 0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪1∪0∪0∪0∪0= 1 
Zasada IV: 

0∪0∪0∪dF∪dF∪0∪0∪0∪0∪dF∪0=dF 

Zasada V: dF∪dF∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪P∪0∪0=P 

Zasada VI: 

0∪0∪0∪bF∪dF∪dF∪0∪0∪bF∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0
∪0∪0∪0∪0∪0∪dF∪0∪0∪0=dF 

Zasada VII: 0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪bF∪dF∪0∪0∪ 
∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪dP∪0∪0∪dP∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0∪0= P 

Zasada VIII: 

0∪0∪0=0 

Zatem dla każdej z zasad uzyskano wartość większą niż dP włącznie. 

Koniunkcja Logiczna: 

0∧dF∧1∧dF∧P∧dF∧P∧0= 0  

Koniunkcja 

Logiczna: 

0∧dF∧1∧dF∧P∧dF∧P

∧0= 0  

Wartość funkcji 

prawdy dla Zmiennej 

1 = 0  

Zmienna 2: poziom osiągania celów dotyczących jakości – definiująca zmienną 

lingwistyczną poziom wdrożenia celów dotyczących jakości przyjmuje następujące 

wartości: 

 wszystkie cele dotyczące jakości są osiągane (1), 

 osiągnięto wszystkie cele dotyczące istotnych kwestii, pojedyncze, mniej 

istotne cele nie zostały osiągnięte (P), 

 osiągnięto większość celów dotyczących jakości (dP). 

W ankiecie wybrano F 

co odpowiada wartość 

funkcji prawdy dla 

zmiennej 2 = bF 

Zmienna 3: definiująca zmienną lingwistyczną terminowość osiągania celów 

dotyczących jakości przyjmuje następujące wartości: 

 wszystkie cele dotyczące jakości są osiągane w terminie (1), 

 terminowo osiągnięto wszystkie cele dotyczące istotnych kwestii, pojedyncze, 

mniej istotne cele nie zostały osiągnięte terminowo (P), 

 terminowo osiągnięto większość celów dotyczących jakości (dP). 

W ankiecie wybrano E 

co odpowiada wartość 

funkcji prawdy dla 

zmiennej 3 = dF 
 

 

Zmienna 4: definiująca kompletność formułowanych celów dotyczących jakości 

przyjmuje następujące wartości: 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w równej mierze do istotnych kwestii  

w odniesieniu do doskonalenia SZJ oraz doskonalenia wyrobu/usługi. 

Przydzielono wystarczające zasoby. Cele mierzalne (1), 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w sposób asymetryczny do istotnych 

kwestii, jednak tylko w odniesieniu do doskonalenia SZJ albo doskonalenia 

wyrobu/usługi. Przydzielono Zasoby. Cele mierzalne (P), 

 cele dotyczące jakości odnoszą się w równej mierze do doskonalenia SZJ  

i doskonalenia wyrobu/usługi jednak dotyczą mało istotnych kwestii i mają 

ograniczoną mierzalność (dP). 

W ankiecie wybrano E 

co odpowiada wartość 

funkcji prawdy dla 

zmiennej 4 = dF 
 

 3 

  4 
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cd. tabeli 4. 1 
Reguła: system zarządzania jakością jest skuteczny wystąpi pod warunkiem 

agregacji powyższych 4 zmiennych i osiągniecia wartości funkcji prawdy na 

poziomie co najmniej dP. Wartość funkcji prawdy będzie stanowić informację  

o poziomie skuteczności wdrożonego SZJ. 

Rachunek zdań – 

koniunkcja: Wartość 

funkcji prawdy dla 

Zmiennej 1 = 0 

wartość funkcji 

prawdy dla zmiennej  

2 = bF 

wartość funkcji 

prawdy dla zmiennej  

3 = dF 

wartość funkcji 

prawdy dla zmiennej  

4 = dF 

 

0∧bF∧dF∧dF= 0 

 

Reguła, że wdrożony 

SZJ jest skuteczny – 

jest prawdziwa w 

stopniu: 

zdecydowanie fałsz 

Źródło: opracowanie własne. 2 

Przedsiębiorstwo B – omówienie wyników 3 

 W odniesieniu do Ośmiu Zasad Zarzadzania Jakością skutecznie wdrożono instrumenty 4 

tylko w odniesieniu do Zasad nr III (2 w stopniu dP) i VII (w stopniu P). Zatem wartość 5 

prawdy zmiennej nr 1 wyznaczono na drodze koniunkcji na poziomie 0. 6 

 Stosuje się łącznie 9 instrumentów ZJ, z czego 3 instrumenty zarządzania jakością 7 

spełniały warunki określone dla Zmiennej nr 1, tj. dwa były wdrożone w stopniu „raczej 8 

wdrożono” a jeden wdrożono w pełni. 9 

 Cele dotyczące jakości zdefiniowane w istotnych kwestii nie są osiągane terminowo. 10 

Ponadto, cele te nie były mierzalne oraz nie przydzielano zasobów dla ich realizacji. 11 

Nie odnosiły się one do istotnych kwestii, a tylko do doskonalenia wyrobu w bardzo 12 

powierzchownym zakresie. Na tej podstawie wartość prawdy dla zmiennych nr 2, 3 i 4 13 

wyznaczono na poziomie: dla zmienne nr 2 - bF, natomiast dla zmiennych nr 3 i 4 na 14 

poziomie dF. 15 

 Powyższe stanowiło podstawę dla przeprowadzenia rachunku zdań rozmytych 16 

(koniunkcji wartości prawdy dla zmiennych nr 1, 2, 3 i 4), którego wynik określił 17 

wartość funkcji prawdy dla reguły rozmytej, że wdrożony system jest skuteczny na 18 

poziomie 0 - zdecydowanie fałsz.  19 

 20 

Porównanie badanych przedsiębiorstw 21 

Na Rysunku 1, w postaci wykresu radarowego przedstawiono porównanie wyników 22 

rachunku zdań rozmytych przeprowadzonego w przedsiębiorstwach A i B. Rachunek 23 

przeprowadzono w celu wskazania wartości zmiennej 1, która odnosiła się do wdrożenia co 24 

najmniej jednego instrumentu zarządzania jakością uprzednio zdefiniowanego w ankiecie 25 
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eksperckiej jako skuteczny – dla każdej z Ośmiu Zasad Zarzadzania Jakością w obydwu 1 

badanych organizacjach.  2 

 3 
Legenda: 4 
(1) - w pełni wdrożony,  5 
(P) - w znacznym stopniu wdrożony,  6 
(dP) - raczej wdrożony, 7 
(N) - ciężko powiedzieć,  8 
(dF) - w małym stopniu wdrożony,  9 
(bF) - raczej nie wdrożony,  10 
(O) - zdecydowanie nie wdrożony. 11 

Rysunek 1. Wartości funkcji prawdy dla zmiennej 1 – dla organizacji A i organizacji B. Źródło: 12 
opracowanie własne. 13 

Ponadto w trakcie weryfikacji prawdziwości reguły, że system jest skuteczny, uzyskano 14 

rozbieżne wyniki, tj. w organizacji A, reguła, że wdrożony SZJ jest skuteczny jest prawdziwa 15 

w stopniu: raczej skuteczny, (wartość funkcji prawdy dP – raczej prawdziwy), natomiast  16 

w organizacji B, reguła, że wdrożony SZJ jest skuteczny – jest prawdziwa w stopniu: 17 

zdecydowanie fałsz, (wartość funkcji prawdy 0 – Zdecydowanie fałsz). Na obecnym etapie 18 

niniejszej pracy stanowi to przesłankę do uznania prawdziwości Hipotezy H1: Zastosowanie 19 

dobranego zbioru wskaźników pozwoli różnicować systemy zarządzania jakością ze względu 20 
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na kryterium ich skuteczności. Stanowi to przesłankę dla nieprawdziwości hipotezy H2: że czas 1 

istnienia organizacji warunkuje skuteczność Systemu Zarządzania Jakością – gdyż obydwie 2 

badane organizacje stosują go przez okres 9 lat.  3 

5. Wnioski 4 

Różnice w skuteczności wdrożonych systemów zarzadzania jakością w badanych przedsię-5 

biorstwach mogą wynikać z przesłanek zidentyfikowanych w trakcie badania takich jak: 6 

 Rodzaj motywacji decyzji o wdrożeniu SZJ. Zaobserwowano zdecydowane różnice 7 

w podejściu najwyższego kierownictwa do decyzji o wdrożeniu SZJ . Prezes organizacji 8 

A – deklarował motywy wewnątrzorganizacyjne jako przesłankę do podjęcia decyzji  9 

o wdrożeniu i finansowaniu utrzymania SZJ. Sam fakt wdrożenia SZJ oceniał jako 10 

warunkujący przetrwanie organizacji na rynku w długim okresie. Natomiast właściciel 11 

Przedsiębiorstwa B – wprost deklarował, że uważa SZJ za tzw. „zło konieczne”, którego 12 

obowiązek stosowania spoczywa na nim tylko, ze względu na żądanie kluczowego 13 

klienta. Na szczególną uwagę zwraca sformułowanie, cytat: „ nie będę robił niczego, 14 

czego nie zażąda ode mnie jednostka certyfikująca”. 15 

 Różnice w wymaganiach klienta. Obydwie organizacje różnicuje poziom wymagań 16 

klienta . W przypadku organizacji A, są to wysokie wymagania z zakresu tolerancji 17 

wymiarowych spawalnictwa wynikające z Dyrektywy PED i CPD. Stanowi to także  18 

o konieczności dogłębnego zrozumienia stosowanej technologii, uwarunkowań 19 

materiałowych, a co za tym idzie takiej organizacji procesów SZJ, aby spełniać te 20 

wysokie wymagania. W przypadku Przedsiębiorstwa B – wymagania Klienta są 21 

relatywnie nieznaczne i sprowadzają się do dochowania tolerancji wymiarowych  22 

w podstawowym zakresie (0,1 mm) a wobec samych wyrobów nie ma większych 23 

regulacji prawnych tak jak np. klasy EXC dla konstrukcji określone w normie  24 

EN 1090-2. 25 

 Kompetencja techniczna i technologiczna oraz doświadczenie najwyższego 26 

kierownictwa. W przypadku przedsiębiorstwa A, praktycznie wszyscy przedstawiciele 27 

najwyższego kierownictwa posiadają wykształcenie techniczne, kierunkowe dla 28 

badanej branży i posiadają co najmniej 10 lat doświadczenia przed przejściem do 29 

badanej organizacji (głownie hutnictwo i metalurgia oraz obróbka skrawaniem).  30 

W przypadku organizacji B, najwyższe kierownictwo reprezentuje tylko w jednym 31 

przypadku osobę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Pozostałe osoby 32 

rekrutują się z innych branż co może w znacznej mierze wyjaśniać brak zrozumienia 33 

dla tzw. dobrej praktyki w branży obróbki metali, z której pośrednio wywodzą się 34 

właśnie Systemy Zarządzania Jakością. 35 
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