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Sławomir Zapłata
Wpływ „czynników osobowych” na skuteczność 
systemu zarządzania jakością – wyniki badań 
ankietowych

W niniejszym artykule przedstawiono czynniki wpływające na skuteczność syste-
mu zarządzania jakością. Autor, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, 
zidentyfikował pięć grup czynników wewnętrznych: osobowe, dotyczące dostaw-
ców, klientów, zasobów oraz organizacyjne. Zależności pomiędzy tymi grupami 
czynników oraz wnioski zostały przedstawione na podstawie badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród 164 przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, posia-
dających certyfikowany system zarządzania jakością według ISO 9001:2000.

Skuteczność systemu zarządzania jakością

System zarządzania jakością ukierunkowany jest na zapewnienie powtarzalności dzia-
łań w celu zachowania odpowiedniej jakości wyrobów (produktów i usług). Jednakże 
jakość techniczna wyrobu może być uzyskana poprzez zapewnienie jakości procesów 
wytwórczych. Duże znaczenie systemu zarządzania jakością w działalności gospodar-
czej potwierdza liczba prawie miliona certyfikatów ISO 9001:2000 wydanych przed-
siębiorstwom w 175 krajach na całym świecie [ISO Survey, 2008]. Ważnym elementem 
funkcjonowania tego systemu jest jego skuteczność, definiowana jako stopień, w jakim 
planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte [PN-EN ISO 9000, 
2006, s. 31]. Skuteczność systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000 oznacza 
zatem stopień realizacji zaplanowanych celów dotyczących jakości.
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Komunikaty 89

Cel, metoda i zakres badań oraz hipoteza badawcza

Różnorodność wyników funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymo-
gami normy ISO 9001:2000 w różnych przedsiębiorstwach skłania do poszukiwania 
przyczyn wpływających na te rezultaty. Autor opracowania postawił sobie za cel iden-
tyfikację i ocenę oddziaływania czynników wewnętrznych kształtujących skuteczność 
systemu zarządzania jakością. Identyfikacja czynników wewnętrznych przyjęta została 
za cel „literaturowy”, a „ocena oddziaływania” za empiryczny cel pracy. Na potrzebę 
badań empirycznych dobrano przedsiębiorstwa budowlane posiadające certyfikowany 
system zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Przed-
siębiorstwa te dobrane zostały jako zakres podmiotowy badań z uwagi na liczebność cer-
tyfikatów ISO 9001:2000 w przedsiębiorstwach branży budowlanej – 590 firm w Polsce 
(najliczniejsza branża zarówno w Polsce, jak i na świecie).

Jako dwie ważne cechy działalności przedsiębiorstw budowlanych można wskazać:
istnienie zależności między różnymi podmiotami i konieczność koordynacji wielu  �

działań [Dąbkowski, 2000, s. 42], a jednocześnie każdy z podmiotów realizuje wła-
sne cele, często odmienne bądź sprzeczne z innymi podmiotami [Wong, Fung, 1999, 
s. 200],

występowanie pracy słabo wykwalifikowanych pracowników, co może mieć wpływ  �
na efekt końcowy prac [Konkurencyjność…, 1999, s. 23.], a sektor budowlany wyko-
rzystuje bardzo wiele pracy ludzkiej, szczególnie w końcowym etapie montażu na placu 
budowy, i niskie wykształcenie pracowników może wpływać na nastawienie do systemu 
zarządzania jakością, np. jako nie wspomagającego bieżących prac [Jaafari, 1996].

Powyżej przedstawione cechy i ich ważność podkreślana w literaturze przedmiotu 
wpłynęły na przypuszczenie naukowe autora, iż dwie grupy czynników dotyczące do-
stawców oraz związane z pracownikami firmy najsilniej wpływają na skuteczność sys-
temu zarządzania jakością. Trudno jednakże dokonać jednoznacznego rozróżnienia, 
która grupa czynników silniej oddziałuje na skuteczność systemu zarządzania jakością, 
bowiem współpraca z dostawcami w dużej mierze uwarunkowana jest kontaktami mię-
dzyludzkimi, a rola zasobów ludzkich w zarządzaniu jakością jest podkreślana w litera-
turze przedmiotu zarówno w początkowym etapie funkcjonowania znormalizowanych 
systemów [Palmer, Saunders, 1992; Beaumont, Hunter, Phayre, 1994], jak i w później-
szych pracach przeglądowych [Fok, Hartman, Patti, Razek, 2000], a także w badaniach 
empirycznych [Govindaraju, Pennathur, Mital, 2001; Ching-Chow, 2006]. Ostatecznie 
do weryfikacji przyjęta została hipoteza w brzmieniu: „Czynniki wewnętrzne dotyczące 
dostawców oraz związane z pracownikami najsilniej wpływają na skuteczność systemu 
zarządzania jakością”. W celu uzyskania danych niezbędnych do weryfikacji postawio-
nej hipotezy badawczej przeprowadzono badanie ankietowe wśród przedsiębiorstw bu-
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dowlanych w Polsce posiadających certyfikowany system zarządzania jakością. Kwestio-
nariusz ankietowy rozesłano do wszystkich 590 firm zakwalifikowanych do populacji 
generalnej. Otrzymano 164 poprawnie wypełnione kwestionariusze ankietowe, które 
stanowiły podstawę analiz i weryfikacji postawionej hipotezy.

Czynniki wpływające na skuteczność systemu zarządzania jakością

W ramach funkcjonowania systemu zarządzania jakością można zidentyfikować czynni-
ki, które wpływają na realizowane działania i tym samym implikują poziom skuteczności 
systemu zarządzania jakością. Czynnik utożsamiany jest z przyczyną wywołującą skutek 
[Kurzowa, 2000, s. 124]. Czynnik definiowany jest jako jedna z rzeczy wpływających na 
jakąś sytuację, zjawisko, działanie [Bańko, 2000, s. 233]. Można wskazać na dwa źródła 
identyfikacji czynników – wewnętrzne i zewnętrzne. Przy czym można na te obszary 
spojrzeć dwojako – od strony podmiotowej i przedmiotowej. W pierwszym ujęciu (pod-
miotowym) można wskazać na różne organizacje oraz uwarunkowania działalności go-
spodarczej z tym związane, występujące w otoczeniu (np. konkurenci, klienci w mikro-
otoczeniu oraz system fiskalny związany z makrootoczeniem). W ujęciu przedmiotowym 
można spojrzeć na to, co jest przedmiotem decyzji podejmowanych w poszczególnych 
organizacjach. Może się bowiem zdarzyć, że decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie 
odnoszą się do zewnętrznych warunków bądź podmiotów funkcjonujących na rynku (np. 
orientacja na klienta bądź kwalifikacja dostawców). Dla poszczególnych przedsiębiorstw 
istotna jest jednakże znajomość czynników, na które mogą one oddziaływać poprzez 
swoje wewnętrzne decyzje. Oznacza to zatem, że za wewnętrzne uznawane są czynniki, 
niezależnie od źródła ich identyfikacji, na które pojedyncza organizacja może bezpo-
średnio oddziaływać własnymi decyzjami i które to czynniki oddziałują na skuteczność 
systemu zarządzania jakością. Zatem za czynniki wewnętrzne uważane są przyczyny, na 
które organizacja ma wpływ poprzez swoje wewnętrznie podejmowane decyzje w toku 
działalności gospodarczej [Montes, Jover, Fernandez; 2003]. Za czynniki wewnętrzne 
uznawane są elementy, które nie są limitowane dla organizacji, czyli firma ma na nie 
pełen wpływ [Gosen, Babbar, Prasad, 2005].

Skoncentrowanie w badaniach i niniejszym opracowaniu uwagi na czynnikach we-
wnętrznych, z punktu widzenia pojedynczych firm, wynika z dwóch zagadnień. Po pierw-
sze, na czynniki wewnętrzne można oddziaływać poprzez podejmowane w organizacjach 
decyzje i tym samym można wpływać na skuteczność systemu zarządzania jakością. Po 
drugie, wpływ czynników zewnętrznych jest niezależny od pojedynczych organizacji i tym 
samym niemożliwe jest oddziaływanie na takie czynniki (np. system fiskalny).

W wyniku analizy literatury przedmiotu z obszaru systemowego zarządzania jakością 
zidentyfikowano 18 czynników wewnętrznych wpływających na skuteczność systemu za-
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rządzania jakością [Zapłata, 2006], co stanowi rezultat działań związanych z teoretycz-
nym celem pracy i zawarte zostało w tabeli 1.

Tabela 1. Czynniki wewnętrzne wpływające na 
skuteczność systemu zarządzania jakością

Czynniki wewnętrzne Grupa czynników
Zaangażowanie kierownictwa1. 

Osobowe

Rola przedstawiciela najwyższego kierownictwa2. 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników3. 
Zaangażowanie pracowników4. 
Praca zespołowa5. 
Relacje „pracownicze”6. 
Komunikacja wewnętrzna7. 

Organizacyjne
Polityka jakości i cele dotyczące jakości8. 
Podejście procesowe9. 
Dane dotyczące jakości oraz raportowanie10. 
Orientacja na klienta11. 

KlienciSatysfakcja klientów12. 
Zarządzanie relacjami z klientami13. 
Współpraca z dostawcami14. 

DostawcyWspółpraca z podwykonawcami15. 
Kwalifikacja dostawców i podwykonawców16. 
Zasoby rzeczowe (infrastruktura)17. 

Zasoby
Środowisko pracy (warunki realizacji prac)18. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Karuppusami, Gandhinathan, 2006; Sila, 
 Ebrahimpour, 2003; Zapłata, 2006

Czynniki ujęte w grupach „dostawcy” oraz „klienci” mają swoje źródło w mikrooto-
czeniu organizacji. Czynniki pozostałe związane są z wnętrzem przedsiębiorstwa. Jed-
nakże, z uwagi na możliwość kształtowania poszczególnych czynników wewnętrznymi 
decyzjami w organizacji, wszystkie wskazane w powyższej tabeli czynniki uznane zostały 
za wewnętrzne.

Wyniki badania empirycznego

Siłę oddziaływania poszczególnych czynników wewnętrznych na skuteczność systemu 
zarządzania jakością respondenci wskazywali przy wykorzystaniu 5-stopniowej skali Li-
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kerta, gdzie poszczególne wartości oznaczały 1 – nie, 2 – raczej nie, 3 – ani tak, ani nie, 
4 – raczej tak, 5 – tak. Na podstawie średniej arytmetycznej określono siłę oddziaływania 
poszczególnych czynników2, co ujęte zostało w tabeli 2 (s. 93).

Na osiemnaście wewnętrznych czynników ujętych w kwestionariuszu ankietowym, 
14 z nich znajduje się powyżej wartości 4, a pozostałe niewiele poniżej wskazania „raczej 
tak” w ich oddziaływaniu na skuteczność systemu zarządzania jakością. „Zaangażowanie 
kierownictwa” jest czynnikiem wewnętrznym najsilniej kształtującym skuteczność syste-
mu spełniającego wymagania z normy ISO 9001:2000, co potwierdza wskazania litera-
tury przedmiotu [Karuppusami, Gandhinathan, 2006; Sila, Ebrahimpour, 2003]. Anali-
zując zawartość tabeli 2, warto spojrzeć na ważność poszczególnych czynników według 
respondentów z mikroprzedsiębiorstw. W analizowanej grupie firm tych jest najmniej, 
jedynie cztery. Jednocześnie odpowiedzi z tych przedsiębiorstw są bardzo zróżnicowane. 
Najwięcej jest tutaj ocen maksymalnych (5,00) oraz minimalna (wartość 2) dla czynnika 
„polityka jakości i cele dotyczące jakości”.

Oddziaływanie czynników w ujęciu grupowym wskazuje, iż najsilniej na skuteczność 
systemu zarządzania jakością oddziałują czynniki związane z obszarem zasileniowym 
prowadzonej działalności gospodarczej i ujętych w grupie zatytułowanej „dostawcy”. 
Dane te zostały zawarte w tabeli 3.

Tabela 3. Siła oddziaływania czynników wewnętrznych 
według grup oraz liczby zatrudnionych pracowników

Grupa czynników Ogólnie
Przedsiębiorstwo*
MI M Ś D

Dostawcy 4,27 4,75 4,03 3,99 4,32
Osobowe 4,24 4,54 3,96 4,12 4,33
Klienci 4,21 4,42 4,07 4,07 4,30
Zasoby 4,15 4,13 4,04 4,14 4,28
Organizacyjne 3,98 3,56 3,92 4,03 4,40

* Przedsiębiorstwo: MI – mikroprzedsiębiorstwo, MA – małe przedsiębiorstwo, Ś – średnie, 
D – duże; podkreślono najsilniej oddziałujące grupy czynników w poszczególnych kategoriach 
przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne

2 Przeprowadzone testy istotności statystycznej wykazały, że wnioski ze 164 ankiet można 
uogólniać dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych w Polsce posiadających certyfikowany 
system zarządzania jakością według ISO 9001:2000. Wskaźnik precyzji szacunku o najmniejszej 
wartości (3,75) uzyskano dla „zaangażowania kierownictwa”, a najwyższą wartość (5,93) osiągnął 
dla czynnika „współpraca z podwykonawcami”.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management] 1(72)/2010;  ISSN 1641-0874

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości 
bądż części niniejszej publikacji wymaga pisemnej zgody Wydawcy
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Tabela 2. Siła oddziaływania czynników wewnętrznych na skuteczność systemu 
zarządzania jakością według ISO 9001:2000 w badanych przedsiębiorstwach 
budowlanych (w porządku malejącym wg średniej arytmetycznej)

Czynniki wewnętrzne
Kategoria 
czynników* Siła wpływu 

Przedsiębiorstwo**
MI(4) M(34) Ś(87) D(39)

Zaangażowanie kierow-
nictwa

Os 4,45 5,00 4,23 4,45 4,64

Rola przedstawiciela naj-
wyższego kierownictwa

Os 4,33 5,00 4,12 4,09 4,27

Orientacja na klienta K 4,26 5,00 4,29 4,30 4,41
Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników

Os 4,25 4,25 3,97 4,21 4,49

Satysfakcja klientów K 4,22 4,75 4,11 3,86 4,22
Komunikacja wewnętrz-
na

Or 4,18 3,25 3,98 4,08 4,30

Polityka jakości i cele 
dotyczące jakości

Or 4,15 2,00 3,96 4,02 4,39

Zasoby rzeczowe (infra-
struktura)

Z 4,11 5,00 4,05 4,29 4,53

Współpraca z dostaw-
cami

D 4,08 5,00 4,11 4,17 4,43

Zaangażowanie pracow-
ników

Os 4,04 4,00 3,92 4,02 4,35

Zarządzanie relacjami 
z klientami

K 4,04 3,50 3,82 4,04 4,25

Współpraca z podwyko-
nawcami

D 4,03 4,25 3,89 3,75 4,23

Podejście procesowe Or 4,01 4,25 3,98 4,13 4,54
Kwalifikacja dostawców 
i podwykonawców

D 4,01 5,00 4,10 4,03 4,28

Dane dotyczące jakości 
oraz raportowanie

Or 3,98 4,75 3,77 3,88 4,38

Praca zespołowa Os 3,96 5,00 3,56 3,91 4,08
Relacje „pracownicze” Os 3,95 4,00 3,96 4,03 4,16
Środowisko pracy (wa-
runki realizacji prac)

Z 3,92 3,25 4,01 3,99 4,03

* Kategoria czynników: Os – osobowe, Or – organizacyjne, D – dostawcy, K – klienci,  
Z – zasoby;

** Przedsiębiorstwo: MI – mikroprzedsiębiorstwo, MA – małe przedsiębiorstwo, Ś – średnie, 
D – duże; w nawiasach wskazano liczbę respondentów z danej grupy firm. 

Źródło: opracowanie własne
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W żadnej grupie przedsiębiorstw (według wielkości zatrudnienia) czynniki „osobo-
we” nie są wskazywane przez respondentów jako najsilniej wpływające na skuteczność 
systemu zarządzania jakością. W mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających maksymal-
nie 9 osób, czynniki wewnętrzne związane z działaniami ukierunkowanymi na dostaw-
ców najsilniej kształtują skuteczność systemu według ISO 9001:2000. W firmach małych 
czynniki ujęte w grupie „klienci” najsilniej oddziałują na stopień realizacji celów dotyczą-
cych jakości. W kolejnej kategorii przedsiębiorstw (średnie organizacje) to „zasoby” naj-
istotniej wpływają na osiągane rezultaty w ramach systemu zarządzania jakością. Z kolei 
ważność czynników „organizacyjnych” jest najwyższa w przedsiębiorstwach zatrudniają-
cych powyżej 250 pracowników.

Weryfikacja hipotezy badawczej

Czynniki wewnętrzne ujęte w grupie „dostawcy” najsilniej oddziałują na skuteczność 
systemu zarządzania jakością spośród pięciu zidentyfikowanych grup. Jednocześnie ana-
lizując zmiany oddziaływania czynników w grupie „osobowe”, w zależności od liczby 
zatrudnionych pracowników, należy zauważyć brak regularnej zależności. Aczkolwiek 
po usunięciu z analizy wskazań respondentów z mikroprzedsiębiorstw (z uwagi na ich 
liczebność i związaną z tym również „skrajność” odpowiedzi) można wskazać na za-
leżność wzrostową. Znaczenie czynników „osobowych” w kształtowaniu skuteczności 
systemu zarządzania wzrasta wraz ze wzrostem wielkości firmy mierzonej liczbą pracow-
ników.

Założona jednakże w postawionej hipotezie badawczej zależność dotyczyła wszyst-
kich kategorii przedsiębiorstw oraz ogólnej ważności dwóch grup czynników – „oso-
bowe” oraz dotyczące „dostawców”. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego 
potwierdzają zależności wskazane w hipotezie badawczej, co oznacza pozytywną jej we-
ryfikację.

Podsumowanie

Wyniki różnych badań w obszarze systemu zarządzania jakością w kontekście liczby za-
trudnionych pracowników są zróżnicowane i uzależnione od charakterystyki próby ba-
dawczej (wielkości, rodzaju firm, zakresu terytorialnego oraz czasowego badań). Liczba 
zatrudnionych pracowników nie ma wpływu na zarządzanie jakością, niezależnie od po-
siadania bądź nie „certyfikatu ISO 9001” [Quazi, Hong, Meng, 2002], gdzie w próbie 
badawczej 93 firmy posiadały wdrożony system zarządzania jakością według ISO 9001 
oraz 34 bez takiego systemu. W innych badaniach [Ahire, Golhar, 1996; Sjoblom, 1995] 
wskazano na brak jakichkolwiek zależności pomiędzy wielkością firmy a zagadnienia-
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mi zarządzania jakością. W literaturze przedmiotu wskazywane są również negatywne 
zależności pomiędzy dwiema zmiennymi – stopniem wdrożenia zarządzania jakością 
a wielkością firmy [Powell, 1995] oraz pozytywne korelacje, że im więcej pracowników, 
tym większe jest stosowanie praktyk zarządzania jakością [Gustafsson, Nilsson, Johnson, 
2003; Lawler, Mohrman, Bedford, 1998; Martinez-Lorente, Gallego-Rodriquez, Dale, 
1998]. Można również wskazać, że mniejsze firmy osiągają większe korzyści z wdrożenia 
systemu zarządzania jakością i spełniania wymagań ze standardu ISO 9001 [Fengueih, 
1998; McAdam, McKeown, 1999]. Związane to jest z klientami, bowiem mniejsze or-
ganizacje są bardziej nastawione na klienta, ponieważ współpraca z każdym klientem 
generuje znaczne przychody dla danej firmy [Ahire, Golhar, 1996].

W przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce, posiadających certyfikowany system 
zarządzania jakością według ISO 9001:2000, czynniki „osobowe” nie oddziałują naj-
silniej, spośród zidentyfikowanych pięciu grup, na skuteczność systemu zarządzania 
jakością. Aczkolwiek czynniki te odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu systemu za-
rządzania jakością, z uwagi na ich charakterystykę i wieloaspektowy obszar zarządza-
nia kadrami w przedsiębiorstwie. Uwaga na te czynniki powinna być dostosowana do 
etapu rozwoju firmy i fluktuacji w liczbie zatrudnionych osób. Większe znaczenie od 
czynników „osobowych” mają czynniki sklasyfikowane w grupie „dostawcy”. Różnica 
w oddziaływaniu na skuteczność systemu zarządzania jakością pomiędzy dwiema wska-
zanymi grupami jest jednakże niewielka (0,03). Co więcej, różnice ważności pomiędzy 
poszczególnymi grupami czynników są relatywnie niewielkie. Oznacza to, że w ramach 
systemu zarządzania jakością nie można koncentrować uwagi na wybranych grupach 
czynników, pozostawiając inne swojemu biegowi. Trudno jest zatem jednoznacznie hie-
rarchizować czynniki w ich oddziaływaniu na skuteczność systemu zarządzania jakością. 
Siła oddziaływania poszczególnych czynników na stopień realizacji celów dotyczących ja-
kości uzależniona jest od specyfiki branży, jak również otoczenia bezpośredniego i samej 
charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Konkludując, można wskazać, iż system zarzą-
dzania jakością jest zbiorem m.in. różnych działań, zasobów, i konieczne jest uwzględ-
nianie wielu czynników składających się na skuteczność systemu zarządzania jakością. 
W kształtowaniu poszczególnych czynników warto również zwrócić uwagę, iż działania 
takie generują tzw. koszty jakości. Koszty te mają związek z efektywnością zarządzania 
na wszystkich szczeblach i oddziałują na efektywność strategicznego zarządzania zaso-
bami ludzkimi poprzez wpływ zarówno na efekty, jak i nakłady [Lipka, 2008, s. 20].

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność systemu zarządzania ja-
kością okazało się „zaangażowanie kierownictwa”. Drugim w kolejności jest „rola przed-
stawiciela najwyższego kierownictwa”, czyli przedstawiciela firmy, który odpowiada 
za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością. Najważniejsze dwa czynniki 
wewnętrzne kształtujące skuteczność systemu zarządzania jakością dotyczą zatem kwe-
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stii zarządzania kadrami. Można tutaj wskazać na dwa zagadnienia z tymi czynnikami 
związane – bieżące zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz przywódczą rolę kierownictwa. 
Zarządzanie a przywództwo to nie tylko dwie różne, ale i komplementarne role [Olek-
syn, Oleksyn, 2008, s. 25-26]. W celu zapewnienia skuteczności systemu zarządzania 
jakością konieczne jest zwrócenie uwagi na rolę kierownictwa w funkcjonowaniu tego 
systemu, a w szczególności zwrócenie uwagi, że menedżer przede wszystkim zarządza, 
a lider przede wszystkim przewodzi [Oleksyn, Oleksyn, 2008, s. 33].
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Sławomir  Zapłata – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Znormalizo-
wanych Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zainteresowania 
naukowe autora koncentrują się wokół funkcjonowania systemów zarządzania jakością, 
ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na skuteczność i efektywność 
tego systemu. Doradca w zakresie wdrażania i utrzymania znormalizowanych systemów 
zarządzania, autor licznych publikacji z tego obszaru.
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