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Zarz¹dzanie jakoœci¹ w kopalni g³êbinowej —
moda czy wymóg?

STRESZCZENIE. W kopalniach wêgla kamiennego zaczêto wdra¿aæ systemy zarz¹dzania jakoœci¹

w oparciu o normy serii ISO 9000. Autor zastanawia siê nad przyczynami podejmowania

decyzji o wdro¿eniu systemów zarz¹dzania jakoœci¹, szczególnie czy podejmowane decyzje

wyp³ywaj¹ z wymogów rynku? Czy wdro¿enia systemów maj¹ sens ekonomiczny? Czy to

tylko moda na systemy zarz¹dzania jakoœci¹? W artykule autor przedstawia swoje spostrze-

¿enia na temat obserwowanych zjawisk oraz rozwa¿ania na temat sensu wdra¿ania i utrzy-

mywania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w kopalni g³êbinowej.

S£OWA KLUCZOWE: zarz¹dzanie jakoœci¹, polityka jakoœci, koszty jakoœci

Wprowadzenie

W gospodarce rynkowej warunkiem wzrostu efektywnoœci dzia³ania jest powszechne

stosowanie rachunku ekonomicznego, umo¿liwiaj¹cego porównywanie uzyskiwanych efek-

tów z nak³adami. Wyzwania, przed którymi stoj¹ wspó³czesne przedsiêbiorstwa, mo¿na

sprowadziæ do pytania: w jaki sposób zagwarantowaæ efektywne spe³nianie zmieniaj¹cych

siê w czasie potrzeb klientów? Dotyczy to wszystkich aspektów dzia³alnoœci przedsiê-

biorstwa, a wiêc równie¿ aspektów zwi¹zanych z jakoœci¹ [4].
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Wdro¿ony system musi posiadaæ og³oszon¹ przez kierownictwo kopalni politykê ja-

koœci. Z polityki jakoœci powinny wynikaæ [1]:

� cel istnienia organizacji,

� zobowi¹zanie do spe³nienia wymogów klienta,

� sposób przeprowadzania auditów i przegl¹dów,

� komunikacja zewnêtrzna i wewnêtrzna.

Funkcjonuj¹cy system zarz¹dzania jakoœci¹ powinien okreœlaæ sposób przeprowadzania

przegl¹dów systemu pod wzglêdem przydatnoœci do warunków kopalni g³êbinowej. Jakie-

kolwiek wdra¿anie nowych rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych — a za takie nale¿y

uznaæ system zarz¹dzania jakoœci¹, musi posiadaæ uzasadnienie ekonomiczne. Stwierdzenie

„orientacji na klienta” nie oznacza bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê wymogom kli-

enta, oznacza natomiast podporz¹dkowanie w granicach ekonomicznie uzasadnionych.

Na czym polega zarz¹dzanie jakoœci¹ w kopalni?

Opracowana mapa procesów i procedury, które s¹ czêœci¹ Ksiêgi Jakoœci, umo¿liwiaj¹

ka¿demu kierownikowi komórki organizacyjnej znaleŸæ swoje miejsce w procesie za-

rz¹dzania strategicznego, operacyjnego i produkcyjnego. Procedury okreœlaj¹ algorytm

postêpowania, kompetencje i odpowiedzialnoœæ pracowników, a na podstawie kart pro-

cesów i procedur, pracownicy znaj¹ sposób postêpowania przy ka¿dej podejmowanej

decyzji.

Teoretycznie mo¿na powiedzieæ, ¿e kierownictwo kopalni znaj¹c jakoœæ udostêpnionych

i przygotowanych pok³adów do eksploatacji wybiera eksploatacjê pok³adu w zale¿noœci od

wymogów klienta i zamówienia pod k¹tem jakoœci. W praktyce kopalnia eksploatuje takie

pok³ady, jakie aktualnie ma przygotowane do wydobycia zgodnie z zasadami sztuki gór-

niczej i bezpieczeñstwem pracy, dlatego we wstêpie napisano, ¿e „orientacja na klienta

oznacza podporz¹dkowanie siê wymogom klienta w granicach ekonomicznie uzasadnio-

nych”.

Na pewno kopalnia ma wp³yw na:

� uzyskiwanie produktów o odpowiedniej klasyfikacji uziarnienia celem uzyskania od-

powiedniego sortymentu wêgla,

� uzyskiwanie parametrów wêgla wzbogaconego,

� uzyskiwanie wêgla o odpowiedniej wilgotnoœci.

Procesy te wynikaj¹ g³ównie ze stosowanej technologii przeróbki wêgla.

Du¿y wp³yw ma uzyskiwanie produktu finalnego ma jakoœæ wêgla rodzimego, natomiast

jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e na pewne elementy procesu produkcji m.in. na jakoœæ wycho-

dz¹cego z do³u kopalni urobku maj¹ górnicy, gdzie g³ównym problemem jest zawodnienie

urobku, czystoœæ wybierania z³o¿a oraz zanieczyszczenia obce.

Idealnie by³oby gdyby kopalnia mog³a w zale¿noœci od potrzeb klienta i jakoœci pok³a-

dów sortowaæ wêgiel na dole kopalni, a póŸniej w zale¿noœci od potrzeb mieszaæ od-
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powiednie gatunki wêgla do uzyskania koñcowego produktu. Podobn¹ „technologiê uzys-

kania jakoœci” stosuje siê w Australii, z kopalni transportuje siê wêgiel do portu za-

³adunkowego, gdzie wêgiel jest sortowany pod wzglêdem jakoœci, nastêpnie w zale¿noœci od

zamówieñ klienta do strugi wêgla dozowane s¹ wêgle o odpowiednich parametrach do

uzyskania zamówionych parametrów wêgla zamówionych przez klienta, ale odbywa siê to

poza kopalni¹ – kopalnia dostarcza tylko surowiec.

Ekonomiczny sens zarz¹dzania jakoœci¹

Ewidencja kosztów zarz¹dzania jakoœci¹, umo¿liwia stworzenie bazy informacyjnej do

ich obliczania, analizowania, planowania i optymalizacji. Praktycznie stosuje siê dwa

rodzaje ustalania kosztów zarz¹dzania jakoœci¹:

� sporadyczne i incydentalne ustalanie kosztów jakoœci,

� ustalanie procesu kosztów jakoœci w wyniku ci¹g³ego procesu informacyjnego — ra-

chunek kosztów jakoœci.

Do najczêœciej stosowanych modeli okreœlania kosztów zarz¹dzania jakoœci¹ nale¿y:

� model opisowy — polegaj¹cy na identyfikacji kosztów przez zespo³y zadaniowe,

� model normatywny — polegaj¹cy na klasyfikacji wed³ug celów i zadañ wynikaj¹cych

z polityki jakoœci.

Rozró¿niamy trzy podejœcia do kosztów:

� koszty jakoœci,

� koszty procesu,

� straty jakoœci.

Koszty jakoœci dzieli siê na koszty wynikaj¹ce z operacji wewnêtrznych i dzia³alnoœci

zewnêtrznej kopalni. Koszty zapobiegania i oceny, które zwi¹zane s¹ z kosztami operacji

wewnêtrznych to nak³ady w celu usuniêcia szkód. Koszty zwi¹zane ze szkodami wewn¹trz

kopalni to koszty wynikaj¹ce z niespe³nienia przez wêgiel wymagañ jakoœciowych jeszcze

przed dostaw¹.

Koszty zwi¹zane ze szkodami na zewn¹trz organizacji to m.in. transport pracowników do

miejsca gdzie znajduje siê wyrób, ponowne badanie wyrobu. Koszty niewymierne to utrata

presti¿u i zaufania klienta.

Koszty procesu oparte na analizie zgodnoœci i niezgodnoœci dla ka¿dego procesu, przy

za³o¿eniu, ¿e obie kategorie mog¹ byæ Ÿród³em oszczêdnoœci. Zdefiniowaæ je mo¿na w na-

stêpuj¹cy sposób:

� koszt zgodnoœci — czyli spe³nienia wszystkich ustalonych i za³o¿onych potrzeb klienta

przy braku wad aktualnego procesu,

� koszt niezgodnoœci — czyli koszty powsta³e wskutek nieprawid³owego przebiegu procesu.

Straty jakoœciowe — koncentruj¹ siê na wewnêtrznych i zewnêtrznych stratach wy-

nikaj¹cych z niew³aœciwej jakoœci oraz wyró¿nia straty wymierne (koszty wad) i nie-

wymierne (niezadowolenie klienta).
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Na rysunku 1 przedstawiono schemat dostarczania, analizowania i ewidencji kosztów

jakoœci, na podstawie tak okreœlanych kosztów jakoœci w dziale finansowym, na dalszym

etapie powinno w³¹czyæ siê pracowników controllingu. Funkcjonuj¹cy w kopalni control-

ling powinien analizowaæ procesy produkcji i pokazywaæ jego s³abe i mocne strony w od-

niesieniu do finansów, tak¿e zarz¹dzania jakoœci¹.

Informacje o kosztach mo¿na czerpaæ z dwóch Ÿróde³:

� ewidencji operatywnej — stosunkowo szybkim, niesformalizowanym sposobem zbie-

rania danych, która opiera siê na dokumentach pozaksiêgowych, takich jak: plany

produkcji, notatki s³u¿bowe, karty dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych, plany

poprawy, raporty kontroli jakoœci, audity wewnêtrzne i zewnêtrzne,

� rachunku kosztów — czyli sformalizowanym systemem ewidencji kosztów, generuj¹ce

systematycznie i szczegó³owo koszty dzia³alnoœci.

Wymogi normy ISO 9001 po wdro¿eniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ spowodowa³y

w stosunku do okresu lat 2004—2005 o 200% wzrost liczby odmowy przyjêcia materia³ów

na magazyn, a prosty system sprawdzania zgodnoœci materia³ów z wymaganiami oferto-

wymi, doprowadzi³ przestrzegania zasad zawartych w umowie handlowej przez producenta.
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Wp³yw dokumentów Ÿród³owych i zestawieñ kosztów do
poszczególnych komórek organizacyjnych

Sprawdzenie poprawnoœci i kompletnoœci dokumentów kosztowych

Analiza, czy dokumenty dotycz¹ kosztów jakoœci

Dekretacja kosztów dotycz¹cych jakoœci

Przekazanie kosztów do komórek ewidencjonuj¹cych koszty jakoœci

Ewidencja kosztów jakoœci

Przygotowanie i przekazanie raportów kosztów jakoœci

Rys. 1. Analiza kosztów jakoœci

Fig. 1. Analysis of quality costs



Przed wdro¿eniem procedur systemu zarz¹dzania jakoœci¹ odmowy przyjêcia dostawy

materia³ów by³y sporadyczne. Obecnie nie wymaga siê wyjaœnieñ i t³umaczenia siê, dla-

czego nie przyjêto materia³u. Zosta³a opracowana procedura, która okreœla sposób postê-

powania, kompetencje i odpowiedzialnoœæ, tak¿e za przyjêty na stan zapasów materia³

nieodpowiadaj¹cy wymogom zawartym w umowie handlowej. Znamiennym przyk³adem s¹

tu odmowy przyjêcia niektórych materia³ów na plac materia³owy, które s¹ niezabezpieczone

przed warunkami atmosferycznymi – w poprzednim okresie raczej zjawisko nie spotykane.

Przypadki pobierania materia³ów z magazynu lub maszyn i urz¹dzeñ oraz zabudowy ich

na dole kopalni, zwi¹zane s¹ z nak³adami ze strony kopalni. Kopalnie reklamuj¹c jakoœæ

zakupionego materia³u w przypadku, gdy wadê odkryto przed terminem p³atnoœci wstrzy-

muj¹ p³atnoœæ, a producent lub dystrybutor odbiera towar na w³asny koszt. W przypadku,

gdy wadê wykryto po terminie p³atnoœci obowi¹zuje procedura powo³ania rzeczoznawcy,

a w przypadku potwierdzenia w¹tpliwoœci wszystkie koszty ponosi dostawca lub producent

w zale¿noœci, z kim podpisana jest umowa.

Jednym z elementów systemu zarz¹dzania jakoœci¹ jest wybór dostawcy materia³ów,

maszyn i urz¹dzeñ oraz us³ug. W kwestii procesowego wyboru dostawcy maszyn i urz¹dzeñ

w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ funkcjonuj¹ dwa aspekty, a mianowicie:

1. Bezpieczeñstwo zwi¹zane z bezawaryjn¹ prac¹ remontowanych, wzglêdnie zaku-

pionych urz¹dzeñ.

2. Aspekt ekonomiczny zwi¹zany z niezawodnoœci¹ montowanych wzglêdnie dostar-

czanych maszyn i urz¹dzeñ oraz cena produktu.

Innymi elementami maj¹cymi wp³yw na wybór dostawcy lub producenta s¹:

� mobilnoœæ — szybkoœæ w dostawie najtrudniejszych pozycji, które s¹ trudno dostêpne na

� rynku,

� zamienniki — np. czêœci nieistniej¹cych ju¿ produktów,

� szkolenia w zakresie monta¿u czêœci i konserwacji,

� wielkoœæ firmy — referencje firmy.

Dla kopalni, która og³asza przetarg wygodnie jest wybieraæ nie jednego, lecz kilku

dostawców dlatego, ¿e w przypadku wyboru jednego dostawcy, istnieje zagro¿enie braku

dostaw w gdy on utraci wiarygodnoœæ lub uleganie likwidacji. Forma pewnego podzia³u na

kilku dostawców umo¿liwia ewentualnie zwiêkszenie zamówienia u pozosta³ych dostaw-

ców.

Z analiz awarii maszynowych wynika, ¿e 98% przypadków z³ej pracy zespo³ów na-

pêdowych s¹ skutkiem z³ego monta¿u, a tylko 2% wynik³o, ze z³ej jakoœci materia³u, ale

w ostatnim czasie tendencja siê odwraca. W zwi¹zku z przetargami, aby zmieœciæ siê

w rygorach cenowych przetargu, firmy coraz czêœciej wykonuj¹ urz¹dzenia z materia³ów

gorszej jakoœci lub dostarczaj¹ materia³y gorszej jakoœci. Reakcj¹ na tego typu dzia³ania, jest

podjêta decyzja o zatrudnieniu materia³oznawcy, którego zadaniem jest odbiór technicz-

no-jakoœciowy materia³ów i urz¹dzeñ.

W umowach technicznych dostawców us³ug brak jest respektowania zapisów, które

gwarantuj¹ zwrot nak³adów lub strat, jakie ponosi lub mo¿e ponieœæ kopalnia w przypadku

niezrealizowania umowy. Na przyk³ad firma, która wygrywa przetarg na dr¹¿enie wyrobiska

i nie dotrzymuje terminów lub wycofuje siê z wykonywania robót, nie ponosi ¿adnych
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kosztów zwi¹zanych ze stratami, jakie ponosi kopalnia, rodzi siê wiêc pytanie, czy powinna

ponieœæ koszty zwi¹zane z opóŸnieniem produkcji kopalni? Zdaniem autora na pewno tak.

Wykonawca robót górniczych powinien ubezpieczyæ siê na wypadek niezrealizowania

umowy, gdy¿ opóŸnienie w oddawaniu do eksploatacji przodków œcianowych powoduje

straty kopalni i kierownictwo musi podejmowaæ szybkie dzia³ania np. uruchamianie krót-

szych wybiegów przodków œcianowych [2]. Podobnie wygl¹da sprawa z uzbrajaniem

frontów œcianowych, kopalnia ma wydobywaæ wêgiel, a nie martwiæ siê awariami maszyn

i urz¹dzeñ.

W Australii czy USA sprawa jest rozwi¹zana stosunkowo prosto, firma np. JOY uzbraja

przodek œcianowy daje gwarancjê na ruch zabudowanych maszyn i urz¹dzeñ i odpowiada za

straty powsta³e z przestojów wynik³ych z awarii zabudowanych i nadzorowanej pracy

maszyn i urz¹dzeñ — to te¿ jest jakoœæ.

Proces zrozumienia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ przez

pracowników wszystkich szczebli zarz¹dzania

Niektóre kopalnie wprowadzi³y trzy systemy tzn. zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskowego

i bezpieczeñstwa pracy, tworz¹c dzia³ zintegrowanego systemu zarz¹dzania. Takie roz-

wi¹zanie pozwala na synergiê dzia³añ i przynosi lepsze efekty ni¿ istnienie ka¿dego systemu

z osobna. Pó³ roku po szkoleniach pracowników przeprowadzonych przed uzyskaniem

certyfikatu jakoœci, przeprowadzono badanie za³ogi na temat zrozumienia istotnych ele-

mentów systemu zarz¹dzania jakoœci¹, wyniki badañ nie by³y zadowalaj¹ce. W kwestii

polityki zarz¹dzania jakoœci¹ praktycznie w 100% pracownicy wykazali swoj¹ aprobatê oraz

znajomoœæ polityki (pytania ogólne), jednak w kwestiach rozwi¹zañ systemowych za-

wartych w polityce jakoœci tylko 10% za³ogi udzieli³o poprawnych odpowiedzi. Wyniki

badañ nie zaskoczy³y, dlatego ¿e maj¹c doœwiadczenia z wdra¿ania innych systemów np.

systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy wiadomo by³o, ¿e bêdzie istnia³ opór przed

zmianami. Inteligentne informowanie pracowników, aktywne w³¹czenie ich w zachodz¹ce

procesy, uwzglêdnianie ich uwag, publiczne informowanie o zmianach zachodz¹cych w po-

szczególnych komórkach organizacyjnych ponadto narzêdzia motywacyjne, z pewnoœci¹

doprowadz¹ do z³amania oporu lub odrzucenia.

Pojawiaj¹ siê ju¿ symptomy zrozumienia przez pracowników dla systemu zarz¹dzania

jakoœci¹, poniewa¿ pracownicy zg³aszaj¹ uwagi do opracowanej dokumentacji, pog³êbiaj¹

swoj¹ wiedzê z literatury, g³ównie z norm (czêstotliwoœæ korzystania) — na które siê

powo³uj¹. W ostatnim okresie pracownicy sami zwracaj¹ siê z proœb¹ o wysy³anie ich na

dodatkowe specjalistyczne szkolenia z zakresu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ i nie tylko, to

rokuje pozytywne efekty w rozwoju i doskonaleniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹, gdy¿ im

bardziej doœwiadczona i wyszkolona kadra zarz¹dzaj¹ca tym system sprawniej i efektywniej

funkcjonuje.
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Autor uwa¿a, ¿e system potrzebuje okresu stabilizacji, aby ka¿dy pracownik móg³ siê

odnaleŸæ w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ — ten okres to oko³o 2 do 3 lat, dlatego prze-

prowadzane audity maj¹ charakter raczej pogl¹dowy, aby pracownicy mogli do pewnych

dzia³añ siê przyzwyczaiæ i je zrozumieæ.

Korzyœci z funkcjonowania systemu zarz¹dzania jakoœci¹

w kopalni g³êbinowej

System zarz¹dzania jakoœci¹ porz¹dkuje ca³¹ sferê dokumentacyjn¹ i proceduraln¹,

która mo¿e, ale nie musi wp³ywaæ na jakoœæ produktu koñcowego. Wœród korzyœci, jakie

mo¿na wyró¿niæ to korzyœci wewnêtrzne i zewnêtrzne. Do korzyœci wewnêtrznych mo¿na

zaliczyæ:

� uporz¹dkowanie, usystematyzowanie i przejrzystoœæ procesów,

� wczesne rozpoznanie wad, s³abych ogniw i niedoskona³oœci,

� usprawnienie obiegu informacji, co jest niezbêdne dla podejmowania szybkich i trafnych

decyzji,

� jasny podzia³ kompetencji i odpowiedzialnoœci,

� zapewnienie terminowych i sta³ych dostaw,

� przystosowanie systemu organizacyjnego do lepszego zarz¹dzania kopalni¹,

� zmniejszenie kosztów z³ej jakoœci i ujawnianie Ÿróde³ ich powstawania, zmniejszenie

liczby pope³nionych b³êdów.

Do korzyœci zewnêtrznych mo¿na zaliczyæ:

� dobre postrzeganie jakoœci wyrobu przez klientów,

� podniesienie pozycji wœród firm konkurencyjnych,

� korzyœci marketingowe,

� poprawa wspó³pracy z dostawcami,

� redukcja reklamacji gwarancyjnych,

� spe³nienie wymagañ klienta,

� miêdzynarodowe uznanie systemu i zwi¹zane z tym korzystniejsze warunki zawierania

umów i negocjacji.

Z korzyœci ogólnych z systemu zarz¹dzania jakoœci¹ mo¿na wyró¿niæ:

1. Klienci otrzymuj¹ wyrób zgodny z wymaganiami.

2. Dostawcy korzystaj¹ z partnerstwa i wzajemnego zrozumienia.

3. Spo³eczeñstwo dziêki spe³nieniu wymagañ ustawowych i przepisów, poprawie zdro-

wia i bezpieczeñstwa oraz ograniczenia negatywnego wp³ywu na œrodowisko.

4. Pracownicy kopalni poprzez poprawê warunków pracy.

Na podstawie rocznego okresu obserwacji kosztów jakoœci, mo¿na stwierdziæ, ¿e sku-

teczne pe³ne wdro¿enie rachunku kosztów jakoœci wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych wa-

runków:

407



� zaanga¿owanie kierownictwa w proces identyfikacji i analizy kosztów,

� traktowanie jakoœci jako narzêdzia skutecznego pomiaru i poszukiwania wskaŸników

finansowych, w tym mo¿liwoœci obni¿enia kosztów,

� zaprojektowania kompleksowego rachunku kosztów jakoœci w kopalni, który u³atwi

uzyskanie informacji o ich rzeczywistych rozmiarach,

� prowadzenia w sposób zaplanowany pracy zespo³ów zajmuj¹cych siê redukcj¹ kosztów jakoœci.

Moda — tak, sukces po czasie

Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w kopalni oprócz wy¿ej wymienionych korzyœci,

staje siê bardzo modne. Kopalnie wdra¿aj¹ zintegrowane systemy zarz¹dzania lub jeden z pod-

systemów, czy zmienia siê w zwi¹zku z tym dzia³alnoœæ kopalni? Kopalnia wdra¿aj¹c system

zarz¹dzania jakoœci¹ nie zmienia charakteru, jakoœci i iloœci produkcji, mo¿e natomiast upo-

rz¹dkowaæ pewne procesy np. komunikacji, szkolenia, nadzoru nad dokumentacj¹.

Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ mo¿e byæ sposobem na uporz¹dkowanie lub

doskonalenie istniej¹cych elementów zarz¹dzania, wiêc ryzyko niepowodzenia jest sto-

sunkowo ma³e. Kopalnia nie prowadzi sprzeda¿y bezpoœredniej, wiêc (oprócz sprzeda¿y

drobnicowej) certyfikat klientowi indywidualnemu nic nie daje. W przypadku odbiorcy

du¿ych iloœci wêgla, to klient przedstawia parametry wêgla jaki chce kupiæ, a w przypadku

niedotrzymania parametrów wêgla, to producent ponosi odpowiedzialnoœæ zgodnie z umo-

w¹ — wiêc certyfikat nie ma tu znaczenia. Czy s¹ ró¿nice w cenach tony wêgla miêdzy

kopalniami, które posiadaj¹ certyfikat i tymi, które nie posiadaj¹ certyfikatu? Otó¿ nie, bo to

rynek decyduje o cenach wêgla, to popyt i poda¿ decyduje ile i za jak¹ cenê kopalnia mo¿e

sprzedaæ swój produkt. Zgodnie z definicj¹, ¿e „ System jest zbiorem uporz¹dkowanych

elementów, które wspó³pracuj¹c ze sob¹ stanowi¹ pewn¹ ca³oœæ”, mo¿na powiedzieæ, i¿

kierunek rozwoju jest s³uszny tylko na efekty nale¿y poczekaæ, czy ekonomiczne — nale¿y

mieæ nadziejê, ¿e tak.

Podsumowanie

Wiele firm wystêpuje o certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z ISO 9001 lub ju¿ go

posiada, poniewa¿ istnieje tendencja uzyskiwania gwarancji jakoœci dostarczanych pro-

duktów. Fakt posiadania certyfikatu jakoœci zwiêksza wiarygodnoœæ kopalni w kontaktach

krajowych, a zw³aszcza miêdzynarodowych, informuj¹c potencjalnych partnerów o tym, ¿e

stosowane w kopalni zasady spe³niaj¹ normy miêdzynarodowe. Certyfikowany system

zarz¹dzania jakoœci¹ jest dla kopalni w Unii Europejskiej swoistym dyplomem potwier-

dzaj¹cym dobr¹ jakoœæ zarz¹dzania i stosowania powszechnie uznanych za racjonalne, zasad
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traktowania klientów, partnerów w biznesie i pracowników. W sferze handlu w pewnym

sensie wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ przez kopalniê jest mod¹, gdy¿ kopalnia nie

handluje wêglem tylko go wydobywa. W sferze produkcji system zarz¹dzania jakoœci¹

porz¹dkuje obszary zarz¹dzania procesowego, a w aspekcie ekonomii, koszty jakoœci raczej

s¹ niewymierne lub trudne do okreœlenia (pomijaj¹c infrastrukturê produktu). Kopalnia nie

otrzymuje lepszej ceny za to, ¿e posiada certyfikat, choæ s¹ udokumentowane przypadki, ¿e

klient wskazuje kopalnie, z której chce wêgiel. Wyj¹tkiem mo¿e byæ sytuacja, gdy klient ma

do wyboru oferty kilku producentów np. w przypadku wêgli energetycznych to w takim

przypadku mo¿e certyfikat jakoœci mieæ wp³yw na wybór dostawcy wêgla. Jednak w przy-

padku jedynego producenta np. wêgli ortokoksowych ten certyfikat jakoœci mo¿e mieæ

mniejsze znaczenie i w tym przypadku mo¿emy mówiæ o modzie na certyfikat systemu

zarz¹dzania jakoœci¹ lub tylko presti¿u.
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Quality management in coal mines — fashion or
requirement?

Abstract

In coal mines was started the system management of quality based on ISO 9000. The author thinks

about the reasons of taking decisions connected with starting such a system management of quality,

espacially if these decisions are influenced by the market. Is it true, that starting the system

management of quality is beneficial? It can also be only a fashion. In the article the author introduces

his observations and deliberations connected with aim of starting and maintaing mentioned system

management ot quality in coal mines.
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