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VPLYV SYSTEMU INFORMACJI NA JAKOŚĆ VYROBU

Jakość výrobu jako oel układu

Cel~organizaoJi służy uzasadnieniu jej społecznej użyteczno-

ści, ponieważ informuje, do ozego zmierza jej dzial'anie, a zatem 

stwarza przesłanki kontroli przez otoozenie. Można stwierdzić, 

że społeozeństwo konfrontując oele układu, konfrontuje nie po-

trzeby i środki (nakłady), leoz społeozną użyteozność określone-

go zbioru dóbr.

Społeczna użyteozność wyraża prawdopodobieństwo - spełnienia 

wymagań społeczeństwa w danym systemie zaspokajania potrzeb i 

na poziomie przedsiębiorstwa może ona wynikać z poziomu aspiraoji 

jednostek gospodarozyoh.

Cel organizacji wyraża jednooześnie określony stan, za pomo- 

oą którego możemy ocenić wyniki działania organizaoji, jej sku-

teczność ozy efektywność.

Przez oel działania - pisze J. Zieleniewski - będziemy rozu-

mieli "dotyozący przyszłości i antyoypowany przez podmiot dzia- 

łająoy stan Jakiohś rzeczy pod pewnym względem, który Jako dla 

podmiotu działająoego pod Jakimś względem oenny (pożądany) wyzna-

cza kierunek i strukturę Jego działania, zmierzaJąoego do spowo-

dowania lub utrzymania tego stanu rzeozy"1. Cel etanowi zatem 

także podstawę weryfikacji poprawności decyzji. «•
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Celem zewnętrznym organizaoji gospodarczej Jeat uozestniczo- 

nie w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Należy jednak zaznaozyć, 

że Imperatyw zaspokajania potrzeb może być naczelną dewizą przy 

formułowaniu zadań prooesu gospodarczego przez oentralnego pla-

nistę. Nie działa Jednak jako nakaz operaoyjny organizujący 

działanie, ponieważ jest informacją zbyt ogólną dla potrzeb po-

dejmowania decyzji w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Do celów, które mogą spełniać taką rolę zaliozyć można Ja-

kość i niezawodność wyrobów, konkurencyjność wyrobów ze względu 

na ioh Jakość na rynku krajowym i zagranioznym.

Określenie celów przedsiębiorstwa nie tylko w kategoriaoh 

ilości, ale także jakośoi, jest istotną przesłanką ooeny efek-

tywności wykorzystania zasobów wytwórczyoh i sprawnośol przebie-

gu prooesów reprodukoji społeoznej. Jakość produkoji determinuje 

także realizację wewnętrznego oelu przedsiębiorstwa. Wewnętrznym 

oelem przedsiębiorstwa i stosowanym kryterium wyboru Jest maksy-

malizacja ekonomioznej efektywności, którą wyrażają wyniki synte-

tyczne zestawiająoe nakłady z efektami w ujęciu wartościowym. Do 

wskaźników takich zaliczono wartość produkoji dodanej i kwotę 

zysku. Jakość produkcji znajduje swój wyraz w miernikaoh synte-

tyzujących działalność przedsiębiorstwa (w mierniku produkoji do-

danej oraz w wyniku finansowym - akumulaoji i zysku).

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania w kierunku poprawy 

jakośoi produkoji mieszozą się głównie w obszarze systemu oeno- 

wo-finansowego oraz systemu zaohęt materialnyoh. Jeśli chodzi o 

instrumenty oenowo-finansowe, to działają one z zamiarem, aby 

wyższy poziom jakośoi wyrobu, poprzez relatywnie wyższą oenę lub 

odpowiednie ukształtowanie instrumentów finansowyoh: dotaoyj- 

nych, podatkowyoh, pozytywnie oddziaływałna wyniki przedsię-

biorstw. Obniżanie poziomu jakośoi produkoji powinno natomiast 

powodować obniżenie, a nawet w skrajnych rozwiązaniaoh eliminować 

możliwośol osiągnięcia przez produoentów korzyśoi finansowych.

Tak określone działania stymulujące do uzyskania wyższej Ja-

kości produktu stwarzają zatem potrzebę określenia oelu przed-

siębiorstwa w kategoriaoh 'Jakośoi. Natomiast dla potrzeb podno-

szenia sprawności przedsiębiorstwa w omawianym zakresie, \ należy 

analizować nie tylko skuteczność działań (to znaozy stopień rea-

lizaoji celu), ale także rozwiązać dwa istotne zagadnienia. Są 

to w kolejności»



O  potrzeba opracowania przez branże, przedsiębiorstwa stra-

tegii rozwoju odpowiednioh do preferenoji ogólnogospodarczych i 

potrzeb rynku oraz swojego poziomu aspiracji;

2) zasilanie systemu w użyteczną informację dla potrzeb po-

dejmowania deoyzji w zakresie nowego produktu i Jego jakośoi.

Strategia! produkt—rynek

Pojęoie strategii rozwoju przedsiębiorstw Jest stosunkowo no-

wym problemem teoretycznym, niedocenianym w praktyce. Sprzyja te-

mu przesadne konoentrowanie się na wynikach krótkoterminowych. 

Vedlug J. Kwejta "strategia zarządzania polega na doprowadzeniu

w sposób najbardziej efektywny do realizaoji oelów określonych
2

długofalowymi planami" ,

V definioji tej wyróżnić możemy następująoe elementy!

1) oele określone w długookresowych planaoh,

2) dążenie do realizaoji oelów długookresowych,

3) sposoby działania dobierane z uwzględnieniem kryterium e- 

faktywności.

Trzeoi człon definioji mówi, że układ powinien osiągnąć efek-

ty, ożyli wyniki, które są pozytywnymi zawsze ze względu na Ja-

kiś oel, ale niekonieoznie na oel ustalony3.

Zdaniem J. Kortana i V. Piaskowskiego strategia Jest zmienną, 

"dzięki czemu może stworzyć warunki dla różnyoh korekt, w tym 

także wskazać na nowe właśoiwe oele"1*. Powstaje zatem problem, 

ozy cele są elementem planów długookresowyoh, ozy też stanowią 

integralną i zmienną ozęść strategii. ,

Ten problem rozwiązuje definicja sformułowana przez J. Goś- 

oińakiego, która brzmit "Strategią działania systemu ekonomiczne-

go określamy sztukę formułowania zbioru długookresowych oelów

J. ■ К w e j t, Metody i strategia zarządzania przedsiębiorstwom 
przemysłowym, Warszawa 1970, s. 89.
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systemu, modyfikacji tyoh oelów zależnie od przewidywanyoh zmian 

głównie w otoczeniu systemu, określania zasobów niezbędnych do 

realizaoji tych celów oraz polityki pozyskiwania tyoh zasobów i 

ioh racjonalnego rozmieszozania i użytkowania wewnątrz systému"®.

Zdaniem autora, na tle definioji nasuwają się następujące 

konkluzje:

1) oele są integralną częścią strategii,

. 2) działania określa się i modyfikuje odpowiednio do prognoz 

zmian w otoozeniu,

3) wielkość, rodzaje i źródła zasobów muszą być określone w 

ramach strategii,

4) istotnym elementem składowym strategii są te deoyzj? te-

chniczno-organizacyjne, które dotyozą metod użytkowania pozyska-

nych zasobów w sposób najbardziej efektywny..

Opracowywanie strategii nie Jest przewidywaniem przyszłyoh 

deoyzji, lecz określeniem przyszłyoh skutków obeonie podejmowa-

nych deoyzji. Przy przygotowywaniu strategii przyjmuje się za-

łożenie, iż niezbędne Jest, ażeby wybierać takie metody, które 

pozwolą na wprowadzenie dialogu pomiędzy oelami a środkami ich 

realizaoji oraz między sposobami działania a oelami. "Wczorajsze 

cele przekształoają się w dzisiejszo środki,wczorajsze zaś środ-

ki stają się siłą motywującą lub tworzącą dzisiejsze cele. To, 

co wygląda Jak spełnienie określonej sekwenoji, otwiera nową 

sekwencję"^.

Strategia nadaje zatem przedsiębiorstwu ogólny kierunek dzia-

łania i obejmuje następujące sfery tego działania:

1) nowe lub zmienione wyroby i usługi Сioh ceohy i właściwo-

ści - Jakość wyrobu)}

2) marketing;
'Ч- V

3) kierunek i tempo rozwoju przedsiębiorstwa; określa oele,

o ile Jest to jej dane, w następstwie dowolności wyboru typu a- 

daptacJi;

4) problem struktury organizacyjnej;

5) określa ograniczenia teohniki w kontekście potrzeb C O  i

J J. G o ś c i ń s k i ,  Zarys teorii sterowania ekonomiczne®). War-
szawa 19??, s. 211.
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możliwośoi ioh modyfikacji w następstwie zmian w (4) i (6), a 

także (7) J

6) "public relations", powiązanie ze społeczeństwem i wra-

żliwość na deoyzje с entrinn;

7) problem finansowania działalności)

8) sprawy kadrowe.

Najogólniej ujmująo, strategia stymuluje rozwój przedsię-

biorstwa i uzyskanie zmiany właśoiwej Jakości produkoji. Nato-

miast aktywność i możliwośoi układu (przedsiębiorstwa) w posz-

czególnych sferach działania wyznaozone są w następstwie dowol-

ności wyboru typu adaptaoji określonej modelem systemu hierar- 
*7

ohicznego'. Szczególnie istotny Jest tutaj problem siły oddzia-

ływania Jednostki nadrzędnej (Centrum) na Jednostki podległe 

(wOG-i) i stąd wynikająoy także zakres kompetenoji Jednostek gos- 

podarująoyoh.

J. Kwejt wyróżnia w strategii przedsiębiorstwa trzy kolejne 

fazy®i

1) utrzymanie się i stabilizacja; w tej strategii 4dąży się 

do minimalizaoji ryzyka, a zatem do niepodejmowania działań in-

nowacyjnych; znaożna dbałość o subordynaoję;

2) umocnienie; powstają okolioznośoi sprzyjające poszukiwaniu 

możliwośoi podwyższenia efektywnośoi ekonomiozneJ; są to zmiany 

"drobnych kroków*;

3) rozwój i ekspansja; strategię tę charakteryzuje innowa-

cyjność, poszukiwanie nowyoh wyrobów i nowyoh rynków; ekspansja 

przedsiębiorstwa zawiera w sobie duże ryzyko.

Naturalnie, że nie muszą to być trzy fazy Jednej strategii, 

ale mogą to być trzy typy różnyoh strategii. Wymienione rodzaje 

strategii są bowiem następstwem trzech różnyoh typów adaptacji.

Znakomitym opisem strategii rozwoju jest model J. Ansoffa®, 

Założenia modelu opisane są przez dwa zbiory danyoh charaktery- 

zująoyoh:

7
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1) właściwości (cechy) poszczególnyoh produktów, które okre-

ślają produkt, a są wystarczające do określenia procesu produk-

cyjnego (operacji produkcyjnych);

2) właściwości (cechy) wyrobów związane z funkcjami użytkowy-

mi wyrobu, kreujące cykl życia produktu, wyznaozająoe walor kon-

kurencyjności produktu.

Na jego podstawie i z uwzględnieniem konoępoji J. Gośoiń- 

skiego, H. Bethge10, J. Poesoho11 i M. Timmerraann’a'^ opracowano 

zarys koncepcji możliwych wariantów strategii rozwoju. Strategię 

tę uważa się za strategię "pełnych szans" układu do pokonywania 

ograniczeń możliwości techniki. Jest to strateg'ia produkt-rynek, 

ponieważ z jednej strony oparta jest na zbiorze cech określonyoh 

z punktu widzenia rynku, a z drugiej natomiast uwzględnia możli-

wości rozwojowe produktu.

Każda z wymienionyoh strategii wymusza różną aktywność służb 

funkcjonalnych, zdeterminowaną alternatywą modeli organizaoji.

V tak sformułowanej strategii rozwoju istnieje siedem możli-

wych rozwiązań strategicznych, oharakterystyoznyoh dla systemów 

samoorganizujących się, ale o różnej sile stymulacji rozwoju or-

ganizacji.

Strategia penetracji rynku zmierza do zwiększenia rozmiarów 

sprzedaży obecnym klientom, albo nowym klientom, którzy zgłasza-

ją popyt na produkty spełniająoe daną funkoJę. Przy zastosowaniu 

tej strategii uzyskujemy wzrost produkoji wykorzystująo dotych-

czasowy aparat wytwórczy.

Strategię rozwoju rynku można określić Jako strategię, przy 

zastosowaniu której* wprowadzając niewielkie zmiany w zbiorze 

właśoiwoścl, przystosowujemy wyrób do nowej funkcji (nowyoh za-

potrzebowań, nowych zastosowań). Vzrost produkoji uzyskujemy bez 

zmian aparatu wytwórczego.

Strategia rozwoju produkoji dąży do rozwoju wyrobów o nowe 

właśoiwoścl użytkowe, które polepszyłyby spełnianie dotychczaso-

wej funkcji wyrobu. Strategia ta wymaga rozwlnięola nowyoh zdol-

10
~  H. B e t h g e ,  D iv e r s i f ik a t io n  -  ein Schlagvort und was dahinter 
steckt, "Rationalisierung» 1972, nr 9 ,  s .  210-211.

11
J .  P o e s  c h e ,  Motive, Z ie le  und Grenzen der D iv e r s i f ik a t io n ,  

"Die In d u str ie "  1972, nr 50, s .  14-20.
12

T. T i n m e r m a n n ,  S tra te g ien  der D iv e r s i f ik a t io n ,  "P lu s"  
1972, nr 5 ,  s .  17-22.



nośoi produkoyJnyoh, aozkolwi ok wykorzystanie ioh możliwośoi nie 

Jest pełne. Zwiększenie możliwośoi wykorzystania wymaga przej-

ścia do następnego rodzaju strategii.

Strategia innowaoji, pozwala na uzyskanie produktów o nowyoh 

oeohaoh użytkowych, znaoznej zawartości elementu kreatywnego; 

większy element kreatywny - dłuższy oykl życia wyrobu, oo ma zna-

czenie dla efektywnośoi układu.

Strategia dywersyfikacji - pozioma; do programu działalnośoi 

przedsiębiorstwa włącza się wyroby i usługi, będące w śolsłej 

łączności z produkowanymi dotychczas (komplementarne).

Strategia dywersyfikaoJi - pionowa, charakteryzuje się roz-

szerzeniem działalnośoi przedsiębiorstwa na dziedziny .zbliżone. 

Obejmuje ona głównie stopień przetwarzania (obróbki), np. połą- 

ozenle włókna i odzieży. DywersyfikaoJa pionowa przynosi tę ko-

rzyść, że przez wykorzystanie potenojału w dziedzinie В + R mo-

żna zmniejszyć suboptymalizację techniczną i teohnologiozną (po-

zwala modyfikować ograniczenia).

Strategia dywersyfikaoji bocznej; przy tej strategii dotyoh- 

ozasowe zadania przedsiębiorstwa zostają "rozbite" 1 tworzy się 

■odnogę" w innej branży (o ile Już utrzymujemy ujęcie branżowe). 

Dywersyfikacja boozna może mieć na oelu np. niwelowanie skutków 

sezonowośoi, wynalzki otwieraJąoe nowe możliwośoi itp.

Przy rozróżnianiu rodzajów dywersyfikaoji punktem wyjśoia 

Jest związek pomiędzy dotychczasowym a nowym programem produk-

cji.

Uwarunkowania podjęcia strategii rozwoju z punktu widzenia 

ogólnej gospodarki występują wówozas, gdy:

- przez długotrwałe subwenojonowanie mało wydajnych przed-

siębiorstw środki produkoji są ile wykorzystywane i Jest uniemo-

żliwione wprowadzenie potrzebnej raojonalizaoJi;

- prowadzona Jest polityka produkcyjna nie odpowiadająca po-

trzebom i gustom konsumentów, prowadząca tym samym do marnotraw-

stwa;

- osiągnięty stopień zabezpieczenia od ryzyka i uniezależ-

nienia od rynku hamuje wprowadzenie postępu teohnioznego;

- tworzą się struktury monopolistyczne uniemożliwiające 

współzawodniotwo i hamujące wybór alternatyw przez dostawoów,od- 

bioroów i użytkowników.

Strategia nie tylko stymuluje rozwój przedsiębiorstwa, ale
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także decyduje o wykorzystaniu wyników prao badawozyoh, ponieważ 

wyniki badań są informacją, która jest wykorzystana przy opraoo- 

wywaniu strategii, a nowe rozwiązania znajdują wdrożeniową akcep-

tację kierowniotwa.

Opracowanie strategii rozwoju wymaga nie tylko identyfikaoji 

zmian otoczenia i własnych możliwości, ale także obserwacji fun-

kcjonowania układu, ponieważ źródeł niepowodzeń (nietrafności o- 

pracowanej strategii) należy szukać w niewłaśoiwym jej przygoto-

waniu. Najozęśoiej popełnianymi błędami sąj

- niedokładne ustalenie celów przedsiębiorstwa i celów stra-

tegii j

- brak wyraźnej polityki w zakresie produkoji;

- brak wyobraźni przy poszukiwaniu nowych wyrobów;

- niesystematyczne i nieelastyczne metody badania i wyboru 

wyrobu; ,

- niedostateozna ocena rynku i zbytu;

- mylne planowanie ozasu dla rozwoju wyrobów i wprowadzenia 

ich na rynek, błędna ocena zmian właśoiwyoh jakośoi wyrobu;

- brak kontroli i niedocenianie problemów personalnych i or-

ganizacyjnych.

V rzeczywistości problem sprowadza się do zastosowania ta-

kich systemów informaoyjnyoh, które zwiększyłyby trafność podej-

mowanych decyzji. , '

V tyra celu należy poddać obaerwaoji system informaoji pod 

kątem zaspokojenia potrzeb informaoyjnyoh w zakresie nowego pro-

duktu, zarówno w fazio powstawania jakośoi wzoru (typu, modelu), 

Jak i uzyskania zamierzonej jakośoi wykonania.

Funkcjonalna charakterystyka informaoji 

dla potrzeb nowego produktu

Przedsiębiorstwo musi przystosować się do zmian zachodzących 

w otoczeniu, a także oddziaływać na źródła wymuszeń zewnętrznych 

i wewnętrznych. Możemy zbliżać konkretny system informaoji do 

spełnienia tyoh funkcji z dwóoh punktów widzenia, a mianowioiet

i) stosując różnicowanie przez oele, zadania rozwojowe (tj. 

wpływająo na tendencje zmian danego systemu);



2) wykorzystując przystosowanie przez przebieg prooesu pracy 

(tj. być zgodnym z tendenojami przeszłości).

Dominacja pierwszego, bądź drugiego rozwiązania w konkretnym 

systemie Jest uzależniona od relaoji pomiędzy wzmacnianiem pla-

nowania oentralnego i rozszerzaniem samodzielności podmiotów gos-

podarczych, a szczególnie ograniczeniem uprawnień daoyzyjnyoh 

przedsiębiorstw.

W systemie zorientowanym na różnicowanie przez oele i zadania 

rozwojowe możemy wyróżnić oztery obszary, które system informa-

cji obsługuje:

1. Planowanie. W odniesieniu do finalnych produktów (okreś- 

lonyoh przedsięwzięć) potrzebne są informaoje prognostyczne, wy- 

rażająoe przyszłe preforenoje (tendencje), odbiorców krajowych i 

afagranicznych. Aby wykryć modę trzeba również obserwować Joj pra-

wdziwy przebieg przez pryzmat przyszłości.Natomiast w odniesieniu 

do środków produkoji potrzebne są informacje oparte na kalkula-

cjach stymulujących prawdopodobne zmiany (tendenoje i możliwośoi)

w relaojaoh społecznych kosztów podaży odpowiednioh środków w

1 3
przyszłośoi , ponieważ większość przełomów technioznyoh ściele 

informaoje przed sohą. W konkretnym systemie wyróżnić tutaj na-

leży informację niezbędną do opracowywania strategii produkt-ry- 

nek, programu rozwoju przedsiębiorstwa,■planów strategicznych 1 

operacyjnych, a także bieżąoych decyzji sterująoych procesem pro-

dukcji.

2. Logika struktury. Znajduje tutaj zastosowanie informaoja 

niezbędna do powiązania poszozególnyoh działań organizaojl dla 

realizaoji zamierzonych oelów, bądź niezbędna do realizacji spe- 

cyfioznyoh przedsięwzięć, ustalonej akoji, czy zatrzymania Ja-

kichś wydarzeń. Kwartalna ooena efektywnośoi ekonomicznej syste-

mu, w kategoriach nakładów i efektów albo kosztów i korzyści, 

Jest przykładem informaoji "mówiącej", ozy obrany model organiza- 

oji prowadzi do sukoesu.

3. Kontrola. Informaoja, którą uzyskujemy w wyniku konfron- 

taoji wyniku danego działania z zamierzonym ozy pożądanym celem 

(żądaniem), służy doskonaleniu funkcjonowania danej organizaojl. 

Warianty analizy, które wykorzystuje się podczas okresowych 

przeglądów praoy, przeprowadzanych ze względu na realizację oe~ 

_____
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lów w "zarządzaniu przez cele", eą także przykładami tej informa-

cji, Kontrola ta Jest użyteozna w sensie "kontroli zarządczej", 

w odróżnieniu od "kontroli o charakterze regulaoyjnym".

k. Motywacja. Informacja ta służy do indywidualnej lub grupo-

wej motywacji. Podstawową kategorią tej informaoji e ą cele i za-

dania, co wynika z aktywnej roli miernika syntetyoznego. Obok 

motywacji ekonomioznej na rzeoz uzyskiwania właściwej Jakośoi, 

występuje motywacja prawna (sankoje przewidziane "Kodeksem Pra-

oy") i motywaoja socjopsychologiczna (motywacja praoowników do 

dobrej roboty stosowana w metodzie Do-Ro).

V podejściu zorientowanym na zróżnicowanie przez przebieg 

prooesu praoy niezbędna jest informaoja uzyskiwana w wyniku 

sprawowania kontroli o charakterze regulaoyJnym. Zadanie tego ro-

dzaju kontroli sprowadza się do poznawania ograniozeń, wykrywa-

nia odohyleń pomiędzy zadanymi a uzyskiwanymi wartośoiami para-

metrów. V odniesieniu do zagadnień jakośoi funkcję tę realizuje 

podsystem kontroli jakośoi produkoji (tzw. kontrola teohniozna), 

którego zadanie sprowadza się do badania niezawodnośoi prooesu 

produkoyjnego. Gromadzone informacje są sygnałami zakłóceń, któ-

re zasilają sprzężenia zwrotne. System "йогу się", a zmiany są

zgodne z tendenojami przeszłości. L. Gerardin taką ewoluoję sys-

1 h
testu w czasie nazywa naturalną .

Informaoja o jakośoi projektu (wzoru)

Najogólniej ujmując informaoję dla potrzeb nowego produktu 

można ująć w dwóch kategoriaoh!

1) technika,

2) człowiek.

Informaoję tę można podzielić podług następujących zasto-

sowań!

la) surowiec i metody produkoji) są to zmienne operacyjne 

podstawowe—modyfikowane, określająoe właściwości strukturalne;

1b) surowiec i metody produkoji; właściwości oharakteryzująoe

A /1
Patrz! L, G e r a r d i n ,  Analiza wariantowej przyszłości. Meto- 

ga pisania scenariusza, [W:] Prognozowanie w technice, Warszawa 1976, s. 334.
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zmienne wyjśoiowe techniczne, nazwane także etanami natury,ogra-

niczeniami (ograniozonia wynikająoe ze struktury systemu);

1o) fizyczna zasada relaoji do struktury, środków produkoji, 

energii, kosztów, wydajności, mechanizmu ekonomioznego itp.;

2a) zdefiniowanie problemu wzoruj ustalenie speoyfikaojl,oze- 

go naprawdę potrzebuje konsument i określenie kierunków poten- 

ojalnego oddziaływania produktu na podstawowe sfery żyoia społe-

cznego (zdrowie, środowisko ekologiczne itp.);

2b) ergonomia;

2o) estetyka.

Prooes podejmowania decyzji w zakresie nowego produktu może-

my potraktować jako prooes1 sprowadzania hipotez dotyoząoyoh fun-

koji, które ma realizować dany produkt. Założenie to pozwala eks-

perymentować z alternatywnymi celami, gdy weźmiemy pod uwagę 

zmienność kryteriów oo.eny wartośoi użytkowej wyrobów, powodowaną 

postępem technicznym, wynikami badań,strategią produkt-rynek, ce-

chami charakteryzującymi prooes produkoyjny 1 cechami określonymi 

z punktu widzenia konsumenta oraz zmiennością środowiska eks-

ploataoji (użytkowania, funkojonowania).

W ostateoznym ujęolu Jakość produktu Jest zróżnioowana 00 do 

stopnia zaspokojenia zróżnioowanyoh poziomów aspiracji dooydenta 

(kierownictwa układu - przedsiębiorstwa), wykonawoy-projektanta, 

konstruktora, teohnologa (badaoza) i użytkownika (także decy-

denta).

Kierowniotwo przedsiębiorstwa (deoydent) posiada rozeznanie w 

kontekście organizacji! marka, model ekonomiozno-flnansowy, oto-

czenie gospodarcze, połltyozne, naukowe, ekologiczne.

Wykonawoa-projektant, konstruktor, teohnolog (badaoz) podej-

muje decyzje wykorzystując informaoje charakteryzujące pełny cykl 

powstawania i realizaoji produktu.

Użytkownik natomiast zachowuje się zmiennie w kolejnych eta- 

paoh różniąoyoh się stopniem akceptacji wyrobu:

^ - wprowadzenie wyrobu na rynek; oharakteryzuje się ono nie-

wielką popularnośoią i pewną nieufnością użytkowników, brakiem , 

znajomości techniki użytkowania;

- wzrost wartośoi użytkowej produktu w ocenie użytkownika 

spowodowany działalnością reklamy informaoyjno-dydaktyoznoj;

- dojrzałość produktu oharakteryzowarta pełną akoeptaoją jego 

oeoh użytkowych przez użytkownika;



- starzenie się produktu w odozuoiu użytkownika, stanowiące 

konsekwencje pojawienia się wyrobów konkurenoyjnyoh;

- zanik wartośoi użytkowej w kontekście oeoh nowych wyrobów 

pojawiających siíp na rynku.

Przedstawiona charakterystyka deoyzyjnyoh obszarów tworzy 

złożony układ wejść i wyjść informaoyjnyoh, które można podzie-

lić na zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa, 

któremu dany podsystem informaoyjny służy. Ogólną konoepoję sys-

tému informaoji o produkcie dla przedsiębiorstwa przedstawia 

*T*. 1.

Źródła Informacji zewnętrznej

Rynki krajowe 

Rynki zagraniczne 

Sprawozdania z targów 
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Rys. 1, System informaoji o produkcie dla przedsiębiorstwa

V przedstawionym modelu informaoję ze względu na źródła 

dzieli się na informaoję zewnętrzną - poohodząoą z otoczenia i



informaoję wewnętrzną - pochodzącą z przedsiębiorstwa. Uwzględ-

niając rodzaj Informacji wyróżnia się informaoję oharakteryzują- 

oą tendenoję postępu teohnioznego i zmiany otoczenia - rynłru, 

oraz informaoję z zaszłości, obejmującą dane ekonomiozne i tech-

niczne, dotyoząoe produkowanych wyrobów. Ze względu na potrzeby 

odbioroów informaoje można ująć przede wszystkim w naatępująoe 

grupyt

- informaoje dla oelów studialnyoh, badawozyoh i planowania 

produktu oraz programowania asortymentowego;

- informaoje dla potrzeb właśoiwego projektowania - kształ-

towania produktu;

- informaoje dla potrzeb weryfikaoji i ooeny wykorzystywane 

przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Światowy poziom jakoáoi wyrobów nie Jest wielkością stałą, 

zmienia eię stale. Pojawiają się nowe potrzeby u konsumentów i 

nowe możliwośoi u produoentów. Są one ozęsto związane ze zmiana-

mi pojedynczych oeoh w danym okresie czasu, tworzeniem się no-

wyoh kombinaoji oeoh układu kompozyoyjnego, łąoząoego środki wy-

razu plastyoznego z funkcją i oeoh ' oharakteryzująoyoh ' linię 

produkoyjną.

Nieprawidłowe decyzje w tym zakresie, oparte na informaoji 

niepełnej bądź nie odpowiadającej etanowi faktycznemu, są powodem 

znaoznyoh strat materlalnyoh, tworzenia artykułów trudno zbywa1- 

'nyoh,tworzenia sytuaoji "wymuszonej konsumpoji", a także mają 

wpływ na efektywność prooesu produkoji.

Przyczyn nieodpowiedniej jakośoi wzorów, nieodpowiedniej 

struktury asortymentowej oraz pozornego bogaotwa należy zatem 

szukać w spóźnionej informaoji zwrotnej lub w ogóle braku możli-, 

wośoi uzyskania Informaoji potrzebnych do podejmowania decyzji, 

które zmierzałyby do wyrównania poziomów aspiraoji producenta i 

konsumenta.

Poziom aspiraoji konsumenta nie jest wielkością niezmienną, 

może być kształtowany. Suwerenność konsumenta polega na tym, że 

może on towaru nie kupić, gdy będą mu oferowane produkty o nieod-

powiedniej jakośoi. Natomiast w dłuższym okresie ozasu produoent 

przyozynia się do społeoznie oelowego kształtowania przyszłej 

podaży i struktury popytu. W dłuższym okresie na potrzeby konsu-

menta wpływa postęp teohniozny i pojawiająoe się na rynku nowe 

wyroby. Konsument traci walory "suwerennośoin. Natomiast w krót-



kim okresie producent, oferująo noivy produkt, nie podlega dyrek-

tywom rynku, lecz stwarza rynek, o ile produkuje towary, które 

konsument może i chce kupić. Ten moment rozważań ma swoje impli-

kacje. Produoent w krótkim okresie czasu musi wiedzieć, oo kon-

sument może i chce kupić, aby wytworzone produkty znalazły na-

bywców. Oznacza to, że towary wyprodukowane muszą mieć taką 

"wartość użytkową", jakiej poszukują nabywoy ze względu na cha-

rakter swoioh potrzeb, wymagań.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest odpowiednio woześnie roz-

poznać zmiany otoczenia i reagować na rozwijająoe się nowe sy-

tuacje, a także je kształtować. Do tego oelu potrzebne są zarów-

no informaoje zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Informacja wewnę-

trzna, Jest to lnformaoja pochodząca z terenu przedsiębiorstwa, 

od praoowników zatrudnionych w sferze przedprodukcyjnej, produk-

cyjnej i poprodukcyjnej. Informacja zewnętrzna - to informaoja 

napływająoa systematycznie i sporadycznie,o oharakterze nauko-

wym, technicznym, ekonomioznym, polityoznym i soojologicznym.

V poszczególnych fazach powstawania jakości wzoru: planowa-

nie, badanie i rozwój, projektowanie, kształtowanie produktu - 

niezbędne są wszystkie wymieniono rodzaje informaoji.

Zakres informaoji niezbędnej jest zdeterminowany obiektywnym 

zapotrzebowaniem danej fazy powstawania produktu, oo przedstawia 

rys. 2.

Zakres
informacji

Faza
powstawania
produktu

Informacja z

techniki ekonomii nauki polityki socjologii

Planowanie produktu X X X X X

Badanie i rozwój X X X X

Projektowanie kształtowanie 

produktu
X X -

Rys. 2. Zapotrzebowanie na informaoje w poszozególnyoh fazach 

powstawania jakośoi wzoru

Socjologiczna przemiana struktury musi być uwzględniona tyl-

ko przy długoterminowym wyborze pól funkcji nowego produktu.Prze* 

badania i rozwój precyzujemy natomiast charakterystyki teohnioz-



ne, eksploataoyjne i zróżnicowanie innowaoyjne przy znanyoh 

strukturaob, V fazie projektovania - kształtowania produktu 

szozególnie przydatne są informacje techniozne i ekonomiczne.

Udział informaoji zewnętrznej i wewnętrznej jest różny w po-

szczególnych fazach powstawania produktu, oo przedstawia rys. 3.

e
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Ry®» 3. Udział informacji zewnętrznej i wewnętrznej 

w poszczególnych fazach powstawania Jakośoi wzoru

W fazie planowania produktu przeważa udział informaoji zew-

nętrznej dla określenia perspektywicznych zakresów pól funkcji 

produktu. Przy określaniu śródnioterminowyoh oelów w. rozwoju pro-

duktu należy w znaoznie większym stopniu uwzględniać aktualne 

sytuaoje przedsiębiorstwa. Adaptacyjność przedsiębiorstwa deter-

minowana możliwościami surowcowymi i dostępnymi technikami wy-

twarzania ..w średnim okresie ozasu jest ograniozona i nie pozwala 

na rozwijanie pól produktu, które leżą poza zakresem doświadczeń

i -możliwości przedsiębiorstwa. W miarę konkretyzacji produktu in-

formacje zewnętrzne mają mniejsze znaczenie, natomiast infonna- 

oje wewnętrzne są podstawowymi czynnikami ograniozająoymi i o- 

kreślająoymi w krótkini czasie Jakość produktu.

W rozważaniaoh nad problemem uzyskania zmiany właściwej jako-

ści produktu nie można zapomnieć, że występują także zewnętrzne 

warunki ograniozająoe działalność przedsiębiorstwa, które przy 

danych rozwiązanlaoh organizacyjnych wymagają koordynaoji cen-

tralnej poszczególnych branż czy koordynaoji działań w tyoh bran- 

żaoh szczególnie w zakresie Innowaoji technologicznej, teohnioz- 

nej i organizacyjnej. Wynika to niewątpliwie stąd, że Jakość 

wzorniotwa przemysłowego Jest funkoją posiadanyoh zdolności pro- 

dukoyjnyoh zasobów materiałowych, możliwośoi inwestycyjnych, kwa-

lifikacji kadr, organizaoJi i zarządzania^ zaplecza naukowo-ba-

dawczego i w każdym przypadku użytecznej informaoji.



Charakterystyczną oeohą zdefiniowanej większości prooesów 

projektowyoh w dotychczasowej praktyoe gospodarczej Jest niedos-

tateczne uwzględnienie przez zespól projektantów-konstruktorów 

wymogów użytkowników w poszozególnyoh środowiskaoh eksploataoji. 

Mimo oozywistej potrzeby posiadania informaoji z, badań użytko-

wych, z analizy funkoji, jakie pełnić ma projektowany wyrób, z 

analizy speoyficznyoh ceoh odzwierciedlających warunki użytkowa-

nia wyrobu przez grupy odbioroów, projektanoi dysponują niewys-

tarczającym na ogół zbiorem informaoji. Odnosi się to również do 

informaoji o warunkach wytwarzania przyszłego wyrobu w prooesie 

technologicznym. Występuje także niedostateczne nasycenie proce-

su projektowania informacją o wyrobaoh użytkowyoh i warunkach 

produkoji dóbr komplementarnych, tj, wyrobów uzupełniaJąoyoh dany 

produkt i tworżąoyoh wspólne układy użytkowe.

Informaoja o jakośoi produkoji

Badania jakośoi produktu w czasie trwania prooesu technolo-

gicznego nie mają wpływu na podniesienie poziomu ^jakościowego 

wyrobów, mogą natomiast skutecznie zapobiegać wprowadzaniu złej 

jakości na rynek. Wyniki kontroli jakośoi produkoji są natomiast 

.źródłem informaoji do uzasadnienia potrzeby wprowadzenia dal-

szych usprawnień zmierzająoyoh do podniesienia poziomu jakośoi 

wyrobów. Informacje te są dwojakiego rodzaju1®. Jeden typ infor-

macji sytuacyjnej (meldunki), które podają do wiadomości pewne 

obiektywne sytuaoje. Drugi typ to nakazy, a więo polecenia wyko-

nania jakiejś ozynnośoi, która ma sytuaoję obiektywną. Informaoje 

pierwszego rodzaju są uzyskane w wyniku obserwacji prooesu i 

charakteryzują wybrane wygnały diagnostyczne, a także wyrażają w 

jakimś stopniu skutki zakłóoeń danego prooesu produkoyjnego.

W przebiegu każdego prooesu gosppdarozego, ze względu na czas 

ustalenia zakłóoeń, można wyróżnićt

1) natychmiastowe wyohwyoenie zakłóoeń przed rozwinięciem 

aię ioh pełnego oddziaływania - jako zadanie operatywnej sprawo- 

pdawozośoi i analizy;

— — — — —  1 ' 
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2) wyohwyo enie zakłóoeń na podstawie występowania ioh przeja-

wów w produkoji;

3) późniejsze ustalenie zakłóoeń na podstawie informaoji u- 

żytkownika, które w swoim wyrazie ekonomicznym wiąże się z 

pierwszym rodzajem możliwośoi obserwaoji zakłóoeń;

4) pierwotne ustalenie zakłóoeń na podstawie ooeny posiada-

nej informaoji przy realizacją określonego zadania.

Istnieją dwa rodzaje przyozyn zakłóoeń, a mianowioiet 

. - przyozyny przypadkowe; nieregulowane odchylenia występujące 

we wzajemnym oddziaływaniu ludzi, surowoa, maszyn i środowiska, 

np* zmienność temperatury, wllgotnośoi, różnice w strukturze 

włókna itp.;

- przyozyny wyznaozalne; dotyczą odohyleń dająoyoh aię regu-

lować; są to przyozyny, które można identyfikować 1 mogą one wy-

I. nikać ze zmlennośoi prooesu produkoyjnego, np. ustawienia praoy 

maszyn, niewłaściwe surowce, niewłaśoiwe warunki teohniozne itp.; 

wyszczególnić tu można wszystkie te czynniki, na które mogą od-

działywać decyzje ozłowieka.

Jeżeli odchylenia w produkoji wynikają z przyczyn przypadko-

wych, to próby ich kontroli i wydatkowanie na ten oel środków 

Jest stratą. V takich sytuaojaoh prooes produkoyjny należy trak-

tować Jako przebiegający w warunkach kontróll statystycznej.

Natomiast, gdy występują odohylenia powodowane przyozynami 

dającymi się regulować, to taki proces uważa aię za prooes nie 

kontrolowany i należy pdjąć działanie w celu zidentyfikowania i 

wyeliminowania przyozyn odohyleń.

Rozróżnienie tyoh przyczyn jest bardzo Istotne, ponieważ po-

szukiwanie przyozyny wyznaozalnej, gdy ona nie istnieje lub ssa- 

nieohanle poszukiwania, gdy taka przyczyna istnieje, może być ko-

sztowną pomyłką. Błędów tyoh można uniknąć przez skuteczną ana-

lizę kart statystycznej kontroli jakośoi.

Podstawą metody statystyoznej kontroli jakośoi Jest badanie 

zgodnośoi loaowych próbek z ustalonym uprzednio atandardem Ja-

kośoi. V tym przypadku pojęoie jakośoi nie respektuje określeń 

dobry lub lepszy. Jakość Jest przestrzeganiem ustalonego stan-

dardu.

System informaoyjny w tym zakresie sprzężony ściśle z syste-

mem zarządzania przedsiębiorstwem umożliwia wykrywanie wszelkich 

nieprawidłowośoi w przebiegu prooesu produkcyJnego, sygnalizuje
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natomiast objawy niewłaśoiwego wykorzystania praoy ludzi i po-

szczególnych urządzeń produkcyjnyoh, wskazuje na błędy prooesu 

technologicznego w przedsiębiorstwie, na nieprawidłowe użyoie ma-

szyn, zastosowanie niewłaśoiwyoh surowców, teohnologii, materia-

łów pomooniozyoh itp.

Jakkolwiek zakres informacji, potrzebny kierowniotwu, wynika 

ze speoyfiki przedsiębiorstwa i rozwiązań modelowyoh, to jednak 

uwzględniająo kryterium problemu možná przyjąć, że będą to in- 

formaoje charakteryzującej

- wyniki badań produktu i zalecenia usprawniające;

- wyniki badań prooesu i zaleoenia usprawniaJąoe;

_ nakazy i meldunki wykorzystywane w bieżącej działalnośoi;

- rozwój produkcji wyrobów oznaozonyoh znakami Jakośoi i kon-

trolnymi, z uwzględnieniem zgłoszeń wyrobów do przyznania znaku, 

wyniki ooeny i sukcesu rynkowego wyrobów oznaozonyoh znakami ja-

kości;

- rozwój poziomu jakościowego produkoji, ooeny porównawoze;

- wyniki klasyfikacji wyrobów, gatunkowośó, znak Jakośoi,no-

we i zmodernizowane produkty;

- udział znaku jakośoi nowyoh i zmodernizowanych produktów w 

ogólnych dostawach rynkowyoh;

- straty wynikające z braków wewnętrznych i zewnętrznych, 

straty z tytułu przekłasyfikowania wyrobów, bonifikaty, opusty, 

kary konwencjonalne uzyskiwane od dostawców i płaoone odbioroom;

- uznane reklamacje odbioroów z tytułu nieodpowiedniej Jakoś-

oi wyrobów oraz wyniki zewnętrznego, odbioru Jakościowego dokona-

nego przez Jednostki handlu wewnętrznego i zagranicznego;

- wyroby z odstępstwami od norm dopuszczone do obrotu krajo-

wego i zagranicznego oraz surowoe niezgodne z wymaganiami popu-

szczone do produkcji;.

- sprzedaż "komisową";

- zwroty towarów z powodu nieodpowiedniej Jakośoi;

- straty powodowane odohyleniami rzeozywiatej klasyfikaoji 

produktu od ustaleń wzoru, speoyfikacji i umowy;

- koszty działalności zapobiegawczej, ich struktura i dy-

namika ;

- koszty oceny Jakośoi, ioh struktura i dynamika;

_ wpływ jakości produkoji na okonomiozną efektywność przed-

siębiorstwa;



- wskazania dotyoząoe kierunków niezbędnych usprawnień, za-

wartych w programie poprawy jakośoi.

Podsystemowy oharakter systemu informaoji o jakośoi produkoji 

w stosunku do ogólnego syetemu informaoyjnego zarządzania deoy- 

duje o jego zasadaoh organizaoyjnyoh, wśród któryoh należy wy-

różnić przede wszystkim następująoe zasady:

- metodologiczną i teohniozną zgodność z ogólnym systemem ln— 

formaoji teohniozno-ekonomioznej danej Jednostki; zasada ta wyra-

ża się w tym, że metody 1 teohnologia prooesu gromadzenia, prze-

twarzania i wykorzystywania informaoji o Jakośoi powinny być po-

wiązane z odpowiednimi metodami 1 teohnologią prooesu gromadze-

nia, przetwarzania innyoh rodzajów informaoji teohniozno-ekono-

mioznej, a najważniejszym wymaganiem, wynikająoym z tej zasady, 

Jest Jednokrotność wprowadzenia danyoh źródłowych do kanału in-

formacyjnego ogólnego systemu informaoji teohniozno-ekonomioznej}

- unifikaoję metod i środków gromadzenia, przetwarzania i 

wykorzystania informaoji;

- ekonomiozną efektywność; Jakośoiowa różnorodność produkcji 

Jest tak znaczna potencjalnie, że odtworzenie tej różnorodności 

w informacji wynikowej napotyka na poważne ograniczenia ekonomi-

czne; efektywność gromadzenia takioh informaoji wynika z po-

równania kosztów ich uzyskania z korzyściami ekonomioznymi wyni-

kającymi z ioh posiadania.

W rzeozywistośoi system informaoji w dziedzinie Jakoáo'i Jest 

systemem o znikomej autonomii i bardzo śoisłyoh powiązaniach г 

przedsiębiorstwem i Jego otoczeniem.

Funkoją tego systemu Jest zapewnienie sprzężeń informaoyj- 

nyoh wszelkioh źródeł informacji i jakości wyrobu związanych z 

tworzeniem i Jej wykorzystywaniem w podejmowanych deoyzjaoh. Zak-

res systemu implikują funkoje syetemu i prooes decyzyjny w dzie-

dzinie jakośoi wyrobu»
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INFLUENCE OF INFORMATION SYSTEM ON PRODUCT QUALITY

The industrial company, like any other relatively isolated struotu t , 

implements its objectives operating in a definite environment.



In this situation a desire to achieve objectives formulated in cate-

gories or the product quality will primarily boil down to improvement of 

methodological rationality of decisions being made by all subjects of 

this system.

Improvement of effectiveness of the company activity in the discussed 

area calls for solution of two essential problems, and namely:

- nood for elaboration of the product-market strategy,

- improvement of the information system to meet the requirements po-

sed by the new product.

The strategy will not only stimulate development but it will also 

determine the effective utilization of information both when the strategy 

is being worked out and in new solutions, which in the new strategy will 

be approved for introduction.

To obtain a proper quality of the product the company must not only 

adapt itself to changes occuring in the environment but it should also 

Influence the sources of these changes.

For the information system to be able to perform the required func-

tions it must be perfected in two waye:

1) applying differentiation through object' у, developmental tasks 

(in line with provisions of the chosen strategy,),

2) utilizing adaptation through the work process (following the regu-

lation process being under way). ^

The above mentioned problems are discussed in the artitfle. The in-

fluence of the information system on the product quality is linked with 

the problem and decisional area of the management level it serves; the 

industrial company linked with its environment.


