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Praktyczne aspekty wdro¿enia systemu zarz¹dzania
w zak³adach górniczych

STRESZCZENIE. Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ wymaga znacznych przekszta³ceñ w sfe-
rze zarz¹dzania przedsiêbiorstwami. Powodzenie tego procesu w du¿ej mierze zale¿y od
wdro¿enia unijnych standardów sprawdzonych w warunkach gospodarki rynkowej. Jednym
z nich jest system zarz¹dzania jakoœci¹ spe³niaj¹cy wymagania norm ISO serii 9000:2000.

W Polsce od kilku lat trwa dynamiczny proces wdra¿ania takich systemów w zak³adach
górniczych. Wdra¿anie systemu zarz¹dzania jest szczególnym wyzwaniem w przemyœle
górniczym, gdzie jednym z najwa¿niejszych problemów wymagaj¹cych rozwi¹zania jest
podniesienie standardów jakoœciowych oferowanego wêgla. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da grupa
odbiorców ma swoje okreœlone wymagania co do parametrów jakoœciowych paliwa, w tym
wêgla.

Wdra¿anie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w zak³adzie górniczym przynosi wiele kon-
kretnych korzyœci. Przede wszystkim mo¿na zaobserwowaæ usprawnienie procesów decyzyj-
nych zwi¹zanych z zarz¹dzaniem, polepszenie obiegu dokumentów i nadzoru nad aktami
prawnymi. Ponadto system te¿ umo¿liwia zapewnienie terminowych i sta³ych dostaw wêgla
o okreœlonych parametrach.
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Wprowadzenie

Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ wymaga znacznych przekszta³ceñ w sfe-
rze zarz¹dzania przedsiêbiorstwami. Powodzenie tego procesu w du¿ej mierze zale¿y
od wdro¿enia unijnych standardów sprawdzonych w warunkach gospodarki rynkowej.
Jednym z nich jest system zarz¹dzania jakoœci¹ spe³niaj¹cy wymagania norm ISO
serii 9000.

Po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej, Polska sta³a siê czêœci¹ jednolitego europejskiego
rynku, wielkiej przestrzeni ekonomicznej, która jest miejscem agresywnej konkurencji,
w wyœcigu o pozyskanie klienta oczekuj¹cego wyrobów i us³ug o wysokim i stabilnym
poziomie jakoœci. W zwi¹zku z tym istotnym jest skoncentrowanie siê organizacji na jakoœci
zarz¹dzania oraz jakoœci oferowanych klientom produktów (wyrobów). Narzêdziem gwa-
rantuj¹cym i umo¿liwiaj¹cym zadowolenie klientów z pozyskanych wyrobów i us³ug jest
wdro¿enie w organizacji systemu zarz¹dzania jakoœci¹.

W Polsce od kilku lat trwa dynamiczny proces wdra¿ania tego systemu. Certyfikaty
ISO 9000 coraz czêœciej uzyskuj¹ nie tylko fabryki i koncerny budowlane, ale równie¿
firmy us³ugowe, szko³y, urzêdy. Obecnie w kraju funkcjonuje ju¿ ponad 5000 przedsiê-
biorstw posiadaj¹cych certyfikaty ISO 9000 wydane przez jednostki certyfikuj¹ce dzia³aj¹ce
na naszym rynku. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e jest to ju¿ bardzo du¿a liczba, jednak¿e
porównuj¹c j¹ z kilkudziesiêcioma tysi¹cami certyfikatów wydanych w Niemczech czy
Wielkiej Brytanii, wyraŸnie widaæ, ¿e nasz kraj jest w tym zakresie dopiero na pocz¹tku
drogi.

W sytuacji gdy krajowe wyroby konkuruj¹ na wolnym rynku z towarami wyso-
ko rozwiniêtych partnerów z Unii Europejskiej, posiadanie wdro¿onego i certyfiko-
wanego systemu mo¿e oznaczaæ „byæ albo nie byæ” dla niejednego polskiego przed-
siêbiorstwa.

Dotyczy to równie¿ zak³adów górniczych, które w wyniku przekszta³ceñ gospodarczych,
musz¹ byæ obecnie konkurencyjne nie tylko na rynku krajowym, ale równie¿ na rynkach
zagranicznych.

Wdra¿anie systemu zarz¹dzania jest szczególnym wyzwaniem w przemyœle górniczym,
gdzie jednym z najwa¿niejszych problemów wymagaj¹cych rozwi¹zania jest podniesienie
standardów jakoœciowych wydobywanego wêgla.

Ka¿da grupa odbiorców ma swoje okreœlone wymagania co do parametrów jakoœcio-
wych paliwa, w tym wêgla. Mo¿liwoœæ zapewnienia sta³ych dostaw o okreœlonych pa-
rametrach, staje siê jednym z podstawowych wymogów.

Wdro¿enie w zak³adzie górniczym systemu zarz¹dzania jakoœci¹ spe³niaj¹cego wyma-
gania normy PN-EN ISO 9001:2001 jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiêk-
szenia jego konkurencyjnoœci i efektywnoœci dzia³ania. Oprócz typowych dla zak³adów
posiadaj¹cych wdro¿ony system korzyœci, wynikaj¹cych z usprawnienia procesów zarz¹-
dzania, obiegu dokumentów i nadzoru nad aktami prawnymi, umo¿liwia równie¿ zapew-
nienie terminowych i sta³ych dostaw o okreœlonych parametrach.
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Wymagania stawiane przez g³ównych odbiorców

G³ównymi odbiorcami paliw, w tym wêgla kamiennego s¹: elektroenergetyka zawo-
dowa, elektroenergetyka przemys³owa, przemys³, ciep³ownictwo oraz u¿ytkownicy indy-
widualni.

Ka¿de paliwo posiada specyficzne w³aœciwoœci technologiczne. Najwa¿niejszymi para-
metrami decyduj¹cymi np. o zakupie okreœlonego typu wêgla s¹:
� technologie u¿ytkowania,
� stosowane urz¹dzenia ochronne (odpylanie, odsiarczanie),
� cena,
� koszty transportu.

Podstawowymi parametrami wêgla energetycznego okreœlanymi w stanie roboczym
i decyduj¹cymi o jego w³aœciwoœciach i cenie s¹:
� wilgoæ ca³kowita,
� wartoœæ opa³owa,
� zawartoœæ popio³u,
� zawartoœæ siarki ca³kowitej.

Przystêpuj¹c do wdra¿ania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w zak³adzie górniczym, Dzia³y
Marketingu powinny mieæ pe³ne rozeznanie co do kierunku zbytu oraz iloœci i wymagañ
jakoœciowych potencjalnych odbiorców. Pozwoli to, poprzez wykorzystanie mechanizmów
systemu, na ukierunkowanie technologii oraz zapewnienie produkcji okreœlonych sorty-
mentów o zdefiniowanej jakoœci.

Zapewnienie mo¿liwoœci produkcji wêgla

o okreœlonej jakoœci

Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w zak³adach górniczych umo¿liwia produkcjê
konkretnych sortymentów wêgla o wymaganej przez odbiorcê jakoœci na bazie aktualnie
stosowanej lub zmodernizowanej technologii wzbogacania.

Jakoœæ sortymentów handlowych uzale¿niona jest w du¿ym stopniu od w³aœciwoœci
wêgla w pok³adach oraz zastosowanego systemu eksploatacji. W sterowanym przez system
procesie produkcji wêgla, istotne jest prognozowanie jakoœci wêgla surowego na bazie
perspektywicznych planów eksploatacji pok³adów. Prognozy te s¹ równie¿ podstaw¹ do-
boru odpowiedniej technologii wzbogacania wêgla. Zmusza to do w³¹czenia w system
zarz¹dzania jakoœci¹ komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za plany i prowadzenie
eksploatacji wêgla.
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Istota podejœcia procesowego

W znowelizowanych normach zachêca siê do podejœcia procesowego podczas opra-
cowania, wdra¿ania i doskonalenia skutecznoœci systemu zarz¹dzania jakoœci¹.

W celu skutecznego i efektywnego dzia³ania organizacja powinna zidentyfikowaæ
wszystkie powi¹zane ze sob¹ dzia³ania (procesy) i nimi zarz¹dzaæ. W praktyce wyjœcie
z jednego procesu stanowi wejœcie do procesu nastêpnego.

Wykorzystanie systemu procesów organizacji wdra¿aj¹cej system wraz z ich wyty-
powaniem oraz wzajemnymi powi¹zaniami miêdzy tymi procesami i zarz¹dzanie nimi
mo¿na okreœliæ jako „podejœcie procesowe”. Zalet¹ takiego podejœcia jest zapewnienie
bie¿¹cego nadzoru nad powi¹zaniami miêdzy poszczególnymi procesami w ³añcuchu pro-
cesów, jak równie¿ nad ich interakcjami.

Uwzglêdniaj¹c podejœcie procesowe przy wdra¿aniu systemu organizacja powinna:
� zidentyfikowaæ procesy potrzebne w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ i ich zastosowanie

w organizacji,
� okreœliæ sekwencjê tych procesów i ich wzajemne oddzia³ywanie,
� okreœliæ kryteria i metody do zapewnienia skutecznoœci zarówno przebiegu, jak i nadzo-

rowania tych procesów,
� zapewniæ dostêpnoœæ zasobów i informacji niezbêdnych do wspomagania i monito-

rowania tych procesów,
� monitorowaæ, mierzyæ i analizowaæ te procesy,
� wdra¿aæ dzia³ania niezbêdne do osi¹gniêcia zaplanowanych wyników i ci¹g³ego dos-

konalenia tych procesów.
Je¿eli w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ zastosowane zostanie podejœcie procesowe to tym

samym podkreœla siê znaczenie :
� zrozumienia i spe³nienia wymagañ,
� potrzeby rozpatrywania procesów w kategoriach wartoœci dodanej tzn. zwiêkszaj¹cej sto-

pieñ osi¹gniêcia pe³nej satysfakcji i zadowolenia klienta wewnêtrznego i zewnêtrznego,
� otrzymywania wyników dotycz¹cych funkcjonowania i skutecznoœci procesów oraz

ci¹g³ego doskonalenia procesów na podstawie ich monitorowania (pomiaru) i obiek-
tywnego analizowania.
W celu ukazania powi¹zañ istniej¹cych miêdzy procesami tworzy siê tzw. mapê pro-

cesów, bêd¹c¹ graficzn¹ ilustracj¹ realizowanych w organizacji procesów. Ka¿dy z proce-
sów realizowany jest w poszczególnych etapach pocz¹wszy od jego identyfikacji poprzez
okreœlenie kolejnoœci dzia³añ, koñcz¹c na poprawie zidentyfikowanych procesów, tzn.
przyk³adowo:
� ustalenie, czy i jak mo¿emy poprawiæ zidentyfikowane procesy,
� ustalenie rodzaju dzia³añ koryguj¹cych,
� ustalenie rodzaju dzia³añ zapobiegawczych,
� ustalenie sposobów wdra¿ania dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych,
� ustalenie skutecznoœci dzia³añ koryguj¹cych i dzia³añ zapobiegawczych.
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Ostatni etap podejœcia procesowego polega na wprowadzeniu udoskonaleñ do istnie-
j¹cych procesów w oparciu o prowadzon¹ analizê mierników wyra¿anych najczêœciej war-
toœciami liczbowymi.

Dla procesu produkcyjnego adekwatnymi miernikami mog¹ byæ nastêpuj¹ce wielkoœci:
� koszty braków (lub liczba braków) do wartoœci produkcji, wartoœci sprzeda¿y,
� wartoœæ reklamacji uznanych do sprzeda¿y, obrotu, zysku netto,
� wartoœæ sprzeda¿y do œredniorocznej liczby zatrudnionych,
� koszt wytworzenia do wartoœci sprzeda¿y,
� wartoœæ sprzeda¿y tegoroczna do wartoœci sprzeda¿y ubieg³orocznej.

Miar¹ sukcesu procesu wzbogacania wêgla mo¿e byæ przyk³adowo iloœæ reklamacji
iloœciowych lub reklamacji jakoœciowych wyliczana w stosunku rocznym. Dla procesu
strategii kopalni mo¿na przyj¹æ wartoœci miernika zwi¹zane z rentownoœci¹ tej organizacji
oraz skutecznoœæ realizowanych celów jakoœciowych i funkcjonuj¹cych procesów na po-
ziomie na przyk³ad 80%.

Omawiaj¹c skutecznoœæ i doskonalenie realizowanych procesów nie sposób nie wspom-
nieæ o cyklu PDCA (cyklu Deminga), któremu omawiana norma poœwiêca szczególn¹
uwagê. Cykl PDCA rozumiany jest jako zbiór cyklicznie nastêpuj¹cych po sobie zale¿nych
od siebie zadañ:
� P — Plan — Planuj, czyli okreœl cele i procesy niezbêdne do osi¹gniêcia wyników

zgodnych z wymaganiami klienta oraz polityk¹ jakoœci,
� D — Do — Wykonaj , czyli wdra¿aj procesy,
� C — Check — Sprawdzaj, czyli dokonuj monitoringu i pomiaru procesów (czego

przyk³ady podano powy¿ej) i produktów w odniesieniu do polityki, celów i wymagañ
oraz zapisuj wyniki monitorowania pomiarów,

� A — Act — Dzia³aj, czyli podejmuj dzia³ania na rzecz ci¹g³ej poprawy funkcjonowania
procesów.
Reasumuj¹c powy¿sze, g³ównym celem podejœcia procesowego jest d¹¿enie do uzys-

kania jak najwiêkszej skutecznoœci wdra¿anego i funkcjonuj¹cego systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ oraz jego sta³e doskonalenie miêdzy innymi poprzez ci¹g³e monitorowanie re-
alizowanych procesów.

Wdro¿enie i dokumentowanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹

w zak³adzie górniczym

Funkcjonowanie zak³adu górniczego ró¿ni siê od typowego zak³adu produkcyjnego
gdzie w oparciu o znany, sta³y surowiec mo¿na w miarê dok³adnie zdefiniowaæ jakoœæ
produktu finalnego. W wiêkszoœci krajowych zak³adów górniczych, wêgiel surowy kiero-
wany do wzbogacania jest niejednorodny pod wzglêdem jakoœci. Wymaga to specyficznego
podejœcia do metodologii wdra¿ania systemu zarz¹dzania jakoœci¹. W zdecydowanej wiêk-
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szoœci przypadków, podejmuj¹ce decyzjê o wdra¿aniu systemów zarz¹dzania jakoœci¹
zak³ady, decyduj¹ siê na pomoc konsultantów. Najwiêksze doœwiadczenie w tym zakresie,
w krajowej bran¿y górniczej, posiada G³ówny Instytut Górnictwa, wdra¿aj¹cy systemy
w kopalniach, spó³kach wêglowych, zak³adach przeróbczych oraz w przedsiêbiorstwach
produkuj¹cych na rzecz górnictwa.

Procedury wdra¿ania systemu s¹ zale¿ne od specyfiki zak³adu, mo¿na jednak wyró¿niæ
pewne elementy, które nale¿y uwzglêdniæ w ka¿dym przypadku. Rodzaj i zakres doku-
mentów zale¿y od :
� wielkoœci organizacji,
� charakteru i rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci,
� stopnia skomplikowania i rodzaju realizowanych procesów,
� umiejêtnoœci i kompetencji pracowników oraz przydzielonych im uprawnieñ,
� istniej¹cych w danej organizacji zwyczajów i norm postêpowania,
� sposobów dotychczasowego komunikowania siê i skutecznoœci tych sposobów.

Przyjêty zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 sposób wdra¿ania
systemu zarz¹dzania jakoœci¹ uwzglêdniaj¹cy podejœcie procesowe charakteryzuje siê nas-
têpuj¹cymi cechami:
� w sposób znacz¹cy redukuje liczbê obowi¹zkowych udokumentowanych procedur,

niezbêdnych do zademonstrowania zgodnoœci z wymaganiami powy¿szej normy,
� daje organizacji wiêksz¹ swobodê przy dokumentowaniu swojego systemu jakoœci

(pozwala na samodzielne i zgodne ze zdrowym rozs¹dkiem decyzje dotycz¹ce tego, które
dokumenty i gdzie bêd¹ wymagane),

� tam, gdzie uznamy, ¿e nie ma potrzeby opracowywania procedur punktem odniesienia
przy dokonywaniu oceny zgodnoœci z wymaganiami (np. podczas auditów wewnêtrz-
nych lub zewnêtrznych), s¹ konkretne postanowienia normy.
Uwzglêdniaj¹c doœwiadczenia konsultantów G³ównego Instytutu Górnictwa przy wdra-

¿aniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w zak³adach górniczych przedstawiono w tabeli 1
zidentyfikowane w przyk³adowej kopalni procesy, sklasyfikowane w trzech kategoriach:
� procesy zarz¹dcze,
� procesy podstawowe,
� procesy wspomagaj¹ce.

Ka¿dy z procesów powinien byæ opisany. Opis mo¿e byæ s³owny, graficzny lub ta-
belaryczny. Najbardziej wyczerpuj¹c¹ form¹ opisu procesu wydaje siê byæ postaæ tabela-
ryczna ujmuj¹ca wszystkie elementy niezbêdne do prawid³owego zdefiniowania procesu,
a w szczególnoœci:
� dane wejœciowe,
� dane wyjœciowe,
� w³aœciciel (lider procesu),
� cel procesu,
� czynnoœci (kroki/etapy) z przypisaniem odpowiedzialnoœci i niezbêdnej podstawy dzia-

³añ (dokumentacji),
� miernik (miara) procesu ze wskazaniem sukcesu — s³u¿¹ce do monitorowania procesu

i oceny jego skutecznoœci.
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Graficzna forma realizowanych procesów w KWK w postaci mapy zosta³a przed-
stawiona na rysunku 1. Istota oceny skutecznoœci systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w oparciu
o osi¹gane miary procesów zosta³a omówiona w rozdziale poœwiêconym istocie podejœcia
procesowego

Podstawowymi dokumentami sk³adaj¹cymi siê na opisy procesów s¹ procedury. Pro-
cedura (systemowa, ogólna, organizacyjna) wed³ug definicji podanej w normie PN-EN ISO
9000:2001 jest to „ustalony sposób przeprowadzenia dzia³ania lub procesu”. Jej zadaniem
jest umo¿liwienie wykonania dzia³ania zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami. Ka¿da pro-
cedura udokumentowana zawiera:
� cel i zakres stosowania,
� co powinno byæ zrobione przez kogo,
� kiedy, gdzie i w jaki sposób powinno to byæ wykonane,

417

TABELA 1. Przyk³adowy wykaz procesów realizowanych w KWK

TABLE 1. Exemplary specification of processes realised in hard coal mines

Rodzaj procesu Nazwa procesu

PROCESY ZARZ¥DCZE

Strategia Kopalni

Planowanie techniczno-ekonomiczne

Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi

Komunikacja wewnêtrzna i zewnêtrzna

Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarz¹dzania

PROCESY PODSTAWOWE

Identyfikacja wymagañ dotycz¹cych wyrobu

Planowanie

Projektowanie dzia³añ produkcyjnych

Roboty przygotowawcze

Roboty zbrojeniowe

Eksploatacja z³o¿a i transport urobku

Roboty likwidacyjne

Transport pionowy

Wzbogacanie wêgla

Ekspedycja

PROCESY WSPOMAGAJ¥CE

Zakupy

Nadzór nad œrodkami chemicznymi

Monitorowanie i pomiary

Analiza danych

Transport poziomy

Infrastruktura i œrodowisko pracy

Nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej



� jakie materia³y, wyposa¿enie i dokumenty powinny byæ u¿yte oraz
� w jaki sposób powinno to byæ kontrolowane i zapisane.

Dla potrzeb kopalni oprócz obligatoryjnych procedur wymaganych norm¹ dotycz¹cych:
nadzoru nad dokumentacj¹, nad zapisami, nadzorowania wyrobu niezgodnego z wymaga-
niami, realizacji auditów, prowadzenia dzia³añ koryguj¹cych zapobiegawczych proponuje
siê opracowanie nastêpuj¹cych procedur (tab. 2).

Podstawowym i najwa¿niejszym dokumentem w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ jest
Ksiêga Jakoœci. Stanowi ona Ÿród³o informacji do wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia
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Rys. 1. Mapa procesów realizowanych w KWK

Fig. 1. Map of processes reralised in hard coal mines



systemu. Ksiêga Jakoœci wed³ug definicji podanej w normie PN-EN ISO 9000:2001 jest
to dokument, w którym okreœlono system zarz¹dzania jakoœci¹ organizacji. Termin ten
u¿ywany jest wówczas, gdy Ksiêga Jakoœci stosowana jest na potrzeby zarz¹dzania jakoœci¹
i stosowana jest zarówno wewn¹trz jak na zewn¹trz organizacji.

Ksiêga Jakoœci powinna zawieraæ:
� politykê jakoœci,
� mierzalne cele jakoœci (strategiczne, operacyjne),
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TABELA 2. Przyk³adowy wykaz procedur

TABLE 2. Exemplary specification of procedures

Kod procedury Nazwa procedury

PZJ-4.01 Obieg dokumentacji dotycz¹cej Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania

PZJ-4.02 Opracowanie, modyfikacja i rozpowszechnianie procedur

PZJ-4.03 Opracowanie, modyfikacja i rozpowszechnianie instrukcji systemowych

PZJ-4.04 Nadzorowanie zapisów

PZJ-5.01 Przegl¹dy systemu zarz¹dzania

PZJ-6.01 Zarz¹dzanie kadrami

PZJ-6.02 Zarz¹dzanie maj¹tkiem

PZJ-6.03 Opracowanie planu techniczno-ekonomicznego

PZJ-7.01 Opracowanie Planu Ruchu

PZJ-7.02 Opracowanie projektów technicznych

PZJ-7.03 Opracowanie planów inwestycyjnych i planu us³ug remontowych

PZJ-7.04 Zarz¹dzanie zasobami materia³owo-sprzêtowymi

PZJ-7.05 Zakupy

PZJ-7.06 Roboty przygotowawcze

PZJ-7.07 Roboty zbrojeniowo-likwidacyjne

PZJ-7.08 Eksploatacja œcian i transport urobku

PZJ-7.09 Transport poziomy

PZJ-7.10 Transport pionowy

PZJ-7.11 Wzbogacanie wêgla

PZJ-7.12 Kontrola wyrobu gotowego i jego ekspedycja

PZJ-7.13 Postêpowanie reklamacyjne

PZJ-7.14 Nadzorowanie przyrz¹dów kontrolno-pomiarowych

PZJ-8.01 Audity wewnêtrzne

PZJ-8.02 Metody statystyczne

PZJ-8.03 Postêpowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami

PZJ-8.04 Dzia³ania koryguj¹ce i zapobiegawcze

PZJ-8.05 Monitorowanie cyklu produkcyjnego



� opisy procesów i ich wzajemne powi¹zania,
� strukturê organizacji, w tym zakresy odpowiedzialnoœci i uprawnieñ,
� opis systemu jakoœci, w tym wszystkie elementy i ustalenia bêd¹ce czêœci¹ tego systemu,
� dzia³ania jakoœciowe w organizacji,
� strukturê i zasady dystrybucji dokumentacji systemu jakoœci.

Uzupe³nieniem Ksiêgi Jakoœci mog¹ byæ:
� mapa procesów, wraz z kartami opisuj¹cymi procesy,
� cele strategiczne i operacyjne wynikaj¹ce z polityki jakoœci,
� schemat organizacyjny,
� wykaz procedur (instrukcji) procesów.

Korzyœci z funkcjonowania systemu zarz¹dzania jakoœci¹

w organizacji

Wœród wielu korzyœci wynikaj¹cych z wdro¿onego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ mo¿na
wyró¿niæ korzyœci wewnêtrzne i zewnêtrzne. Do typowych i widocznych nieomal po
wdro¿eniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ korzyœci wewnêtrznych zaliczyæ nale¿y:
� uporz¹dkowanie, usystematyzowanie organizacji objawiaj¹ce siê w racjonalizacji i przej-

rzystoœci procesów w niej zachodz¹cych,
� wczesne rozpoznawanie wad, s³abych ogniw i niedoskona³oœci,
� wzrost efektywnoœci i produktywnoœci,
� polepszenie jakoœci wyrobów,
� wzrost nastawienia na klienta,
� uproszczona metoda wdra¿ania pracowników nowozatrudnionych,
� usprawnienie obiegu informacji w organizacji,
� jasny podzia³ kompetencji, odpowiedzialnoœci i uprawnieñ osób i dzia³ów,
� zapewnienie terminowych dostaw,
� przystosowanie systemu organizacyjnego do lepszego zarz¹dzania np. kopalni¹,
� zmniejszenie kosztów z³ej jakoœci i ujawnienie Ÿróde³ ich powstania, zmniejszenie liczby

pope³nianych b³êdów.
Jako korzyœci zewnêtrzne mo¿na wymieniæ:

� dobre postrzeganie jakoœci wyrobów przez klientów i wzrost satysfakcji klientów,
� poprawa renomy organizacji i podniesienie jej pozycji wœród firm konkurencyjnych,
� korzyœci marketingowe,
� poprawa wspó³pracy z dostawcami,
� redukcja reklamacji jakoœciowych i iloœciowych,
� spe³nienie wymagañ klienta i wzrost wiarygodnoœci organizacji, osi¹gniêcie pewniejszej

pozycji na rynku,
� zwiêkszenie sprzeda¿y, przy mniejszych kosztach w³asnych,
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� miêdzynarodowe uznanie systemu i zwi¹zane z tym korzystniejsze warunki zawierania
umów i negocjowania cen,

� zmniejszenie lub zaprzestanie auditów drugiej strony,
� lepszy image organizacji.

Wdra¿aj¹c system zgodnie z oœmioma zasadami zarz¹dzania jakoœci¹ korzyœci odnios¹
wszystkie zainteresowane strony:
� klienci i u¿ytkownicy poprzez otrzymanie wyrobów zgodnych z wymaganiami,
� dostawcy i partnerzy dziêki stabilnoœci i mo¿liwoœci rozwoju oraz partnerstwa i wza-

jemnego zrozumienia,
� w³aœciciele i inwestorzy poprzez zwiêkszenie zwrotów z inwestycji i poprawê wyników

operacyjnych,
� personel organizacji poprzez poprawê warunków pracy, zwiêkszon¹ satysfakcjê z pracy

oraz ustabilizowane zatrudnienie.

Podsumowanie

Korzystaj¹c z doœwiadczeñ konsultantów G³ównego Instytutu Górnictwa przy wdra-
¿aniu systemów zarz¹dzania jakoœci¹ w podmiotach zewnêtrznych mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹ce wnioski:
1. Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ wymaga znacznych przekszta³ceñ w sferze

zarz¹dzania przedsiêbiorstwami. Dotyczy to równie¿ zak³adów górniczych, które w wy-
niku przemian gospodarczych musz¹ byæ konkurencyjne nie tylko na rynku krajowym,
ale równie¿ na rynkach zagranicznych

2. Zrozumienie potrzeb klientów i mo¿liwoœæ ich zaspokojenia, powinny staæ siê priory-
tetami dzia³alnoœci zak³adów górniczych.

3. Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ jest skuteczn¹ metod¹ poprawy funkcjono-
wania zak³adu górniczego w warunkach gospodarki rynkowej i silnej konkurencji.

4. Bior¹c pod uwagê specyfikê dzia³alnoœci zak³adów górniczych, opracowanie systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ w ujêciu procesowym wynikaj¹cym z normy PNEN ISO 9001:2001
jest rozwi¹zaniem najbardziej optymalnym, gwarantuj¹cym du¿¹ elastycznoœæ i efek-
tywnoœæ systemu.

5. Warunkiem powodzenia procesu wdra¿ania jest gruntowne przeszkolenie pracowników,
poczynaj¹c od Zarz¹du, poprzez auditorów wewnêtrznych, cz³onków grup roboczych,
na szeregowych pracownikach koñcz¹c.

6. Wdro¿ony system zarz¹dzania jakoœci¹ powinien obejmowaæ wszystkie podstawowe
elementy procesu produkcyjnego w zak³adzie górniczym, decyduj¹ce o poziomie jakoœci
produkcji.

7. Podejœcie procesowe w systemach zarz¹dzania jakoœci¹ s³u¿y skutecznemu zarz¹dzaniu
organizacj¹ oraz pozwala na ustalenie jednoznacznej odpowiedzialnoœci za ustanowienie
i weryfikacjê mierzalnych celów jakoœci na wszystkich szczeblach organizacji.
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8. Zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2001 do wdra¿ania systemu zarz¹dzania jakoœci¹
w organizacjach u³atwia integracjê tego systemu z pozosta³ymi systemami jak system
zarz¹dzania œrodowiskowego lub system zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy.
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Dariusz STEFANIAK, Wies³awa PARYSIEWICZ

Practical aspects of implementing the management system
in mining plants

Abstract

The process of Poland’s integration with the European Union entails many transformations in
the sphere of enterprise management. The success of this process depends, to a great extent, on
implementing the EU standards verified in the market-oriented economy. One of them is a quality
management system meeting the requirements of ISO series 9000:2000 standards.

In Poland, for several years, a dynamic process of implementing such systems in mining plants has
taken place. Such implementation of the management system is a special challenge in relation to
mining plants, where increasing the quality standards of the offered coal is one of the most important
problems to be solved. It is to be kept in mind that each group of customers have their own specific
requirements in relation to the quality parameters of fuel, including coal.

The implementation of the quality management system in the mining plant bring many defined
benefits. First of all, one can observe improvements in the decision-taking processes relating to mana-
gement process, improvement in the circulation of documents and supervision of legal acts. Besides, the
system makes it possible to ensure prompt and continual supplies of coal with required parameters.

KEY WORDS: mining plants, quality management system, process approach, process, process map


