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Czy jest możliwe, aby firma, która ma fabryki na trzech kontynentach i produkuje 
pojazdy pięciu różnych marek była w stanie zapewnić jednakową, wysoką 
jakość wszystkich swoich produktów? Tak! Wystarczy przyjrzeć się, jak to się 
robi w koncernie Ford Motor Co. 

Q1 więcej niż standard

Przemysł motoryzacyjny w Polsce

(fot.) Ford Corp.
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oncern Ford Motor Co. jest jednym  
z największych producentów pojazdów 
na świecie. Produkuje samochody marek 
Ford, Volvo, Mazda, Lincoln i Merkury. 
Swoje fabryki ma na kontynencie ame-
rykańskim, w Europie i w krajach Azji. 
Aby zapewnić jednolicie wysoką jakość 
części do produkcji we wszystkich za-
kładach, Ford ustanowił własny system 
jakości, znany jako Q1. Pozwala on sto-
sować ustalone, wysokie normy jakoś-
ciowe bez względu na miejsce produkcji 
i dostawcę.

Tylko dzięki współpracy z najlepszymi 
dostawcami koncern może produkować 
niezawodne samochody najwyższej ja-
kości, spełniające wymagania jego klien-
tów. Dlatego też nagrodę Q1 przyznaje 
wyłącznie swoim najlepszym dostawcom. 
Powszechnie uważa się, że Ford jest jed-
nym z najbardziej wymagających produ-

centów samochodów, dlatego w branży 
motoryzacyjnej Q1 Forda to szczególne 
wyróżnienie. Dzięki tej nagrodzie prestiż 
dostawcy rośnie - Q1 to znak, że zakład 
należy do światowej czołówki w zakresie:

wysokiej jakości wyrobów, 
terminowości dostaw części samo-
chodowych do fabryk Forda,
znakomitego funkcjonowania  
organizacji i zarządzania zakładem, 
włączając w to świadomość pracow-
ników,
ciągłego doskonalenia.

Firma, która otrzymała nagrodę Q1, 
staje się preferowanym dostawcą czę-
ści do nowych modeli samochodów 
wprowadzanych na rynek przez Forda  
i firmy z jego grupy.

Przy współpracy z Fordem posia-
dacze Q1 mają także inne, znaczące 
przywileje. Należy do nich uprawnienie 
do zatwierdzania części do produkcji 

•
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•

•

bez udziału klienta. Mogą brać udział  
w rywalizacji o najwyższe nagrody jakoś-
ciowe World Excellence Award, którymi 
przez Forda wyróżniani są najlepsi z naj-
lepszych.

Fordowski Q1 jest zestawem zasad 
obejmujących procesy jakościowe i pro-
dukcyjne, które - gdy uczciwie i skrupu-
latnie stosowane - są gwarancją sukcesu 
dostawcy, ponieważ zmuszają do ciągłe-
go samodoskonalenia.

System Q1 jest kontynuacją wyma-
gań międzynarodowych norm jakości 
(nb. współtworzonych przez specjalistów 
Forda), takich jak ISO/TS 16949, a daw-
niej QS 9000. 

Od roku 2002 obowiązuje nowa, zmie-
niona wersja, która wprowadziła szereg 
innowacji. Nagrody Q1 nie otrzymuje się 
raz na zawsze. Trzeba ją potwierdzać, 
gdyż przy niespełnieniu pewnych wa-

runków bywa ona odbierana. Koniecz-
ność poddania się weryfikacji stanowi 
swego rodzaju zabezpieczenie wysokie-
go poziomu zaufania do posiadacza tej  
nagrody.

Proces kwalifikacji
Otrzymanie nagrody Q1, a potem jej 

utrzymanie, nie jest łatwe, ponieważ pro-
ces sprawdzania stanu gotowości jest 
bardzo drobiazgowy.

Procedura kwalifikacyjna trwa co 
najmniej sześć miesięcy. W tym czasie 
aspirujące firmy muszą dokonać sa-
mooceny stanu spełnienia wymogów 
procesu, uzyskać potwierdzenia zgody 
na Q1 od wszystkich odbiorców części  
i przejść przez weryfikację samooceny  
w formie audytu. Samoocena jest za-
mieszczana przez dostawcę na stronach 
Intranetowych Forda. 

Procedura oceny dostawcy przez For-

da jest dość skomplikowana. Na wstępie 
każdy z badanych dostawców uzyskuje 
1000 punktów bazowych. Spełnienie 
każdego z wymagań jest oceniane przez 
Forda. Punktacja Q1 jest korygowana 
w górę lub w dół, zależnie od stopnia 
spełnienia wymagań. Kryterium pozwa-
lającym ubiegać się o nagrodę Q1 jest 
minimum 800 punktów. Dla potrzeb cer-
tyfikacji wartość ta powinna być utrzyma-
na przez firmę minimum przez 6 miesięcy 
od daty rozpoczęcia dostaw dla Forda,  
a następnie przez cały okres dostaw. 
Ważne jest również to, że w przypadku, 
gdy wartość punktów spadnie poniżej 
800, Ford wycofuje nagrodę Q1, a do-
stawcę zobowiązuje do przedstawienia 
planu poprawy. 

W ramach oceny gotowości przed-
siębiorstwa dostawcy analizowanych 
jest dziesięć obszarów działania - są to 
wszystkie obszary mające silny wpływ 
na powodzenie współpracy z Fordem. 
Obejmują procedury jakościowe, stoso-
wanie narzędzi jakościowych, takich jak: 
wyprzedzająca analiza ryzyka (FMEA)  

Nagroda Q1 Truck-Lite Europe Sp. z o.o.  
(d. Fer-Belma)

Zakład Forda w Genk
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Ford nagrodził swoich dostawców
15 kwietnia 2008 roku, podczas 10. dorocznej gali, koncern Ford przyznał 47 najlepszym dostawcom nagrodę The World Excellence Awards. Nagrody są przyznawane 
na trzech poziomach: Złota Nagroda, Srebrna Nagroda i Uznanie za Osiągnięcie (Recognition of Achievement). Dwie pierwsze nagrody nadawane są dostawcom pro-
dukcyjnym i nieprodukcyjnym, którzy konsekwentnie wykazują najwyższą jakości, wydajność i koszty dostawy. Trzecia nagroda nadawana jest dostawcom, którzy popra-
wiają zadowolenie klienta poprzez takie elementy jak: Nowa technologia ukierunkowana na klienta (New Consumer-Focused Technology), Program Obniżenia Gwarancji 
Ford (Ford Warranty Reduction Program), Odpowiedzialność Korporacyjna (Corporate Responsibility) i Usługi Różnorodne i Społecznościowe (Diversity and Community 
Service). Wśród tegorocznych firm wyróżnionych Złotą Nagrodą, 8 dostawców pochodzi z Europy, w tym 1 z Polski. Wśród 31 uhonorowanych Srebrną Nagrodą - 8 to 
firmy europejskie, w tym 2 z Polski.

i plany kontroli, przygotowanie pracowni-
ków, APQP - zaawansowane planowanie 
procesów jakościowych, zarządzanie zmia-
nami, zdolność procesów produkcyjnych. 
Badane są także elementy systemowej 

współpracy z poddostawcami, gotowość 
logistyczna przedsiębiorstwa, obejmująca 
także poddostawców, doskonalenie proce-
sów (ograniczenia wariancji - Six Sigma) 
i zaawansowanie zasad wytwarzania od-

chudzonego (ang. Lean Manufacturing). 
Każdy dostawca Q1 musi posiadać certy-

fikat ISO/TS 16949 i certyfikat środowiskowy 
według normy ISO 14001.

Sprawdzana jest punktacja odnosząca 
się do wad zgłaszanych przez klienta (PPM)  
i punktacja oceny terminowości dostaw oraz 
informacji o dostawach. Aby praktyka dostaw 
mogła być właściwie oceniona, liczby te obli-
czane są w oparciu o zapisy z minimum 6 mie-
sięcy.

Ocena Q1 zawiera również pewien ele-
ment „miękki” - określający zaufanie klienta do 
dostawcy i odnoszący się do jakości komuni-
kacji z nim.

Analiza powyższych informacji prowa-
dzi do wydania ostatecznej rekomendacji Q1  
i w efekcie do przyznania nagrody. Przyznanie 
nagrody połączone jest z ceremonią przekaza-
nia flagi Q1 i stosownej plakietki.

W połowie 2008 roku liczba dostawców z Q1 
jest znacząca. W samej tylko Europie Środko-
wej i Turcji nagrodę Q1 posiada prawie 300 firm. 
Andrzej Geryszewski, dyrektor ds. rozwoju 
zakupów Forda w Polsce powiedział: Warto 
podkreślić, że zdobycie nagrody jakościowej 
Q1 wieńczy okres wzmożonego wysiłku, mają-
cego podnieść poziom w większości obszarów 
działania przedsiębiorstwa na bardzo wysoki. 
Wprowadza myślenie w kategoriach ciągłego 
doskonalenia, wymaga wysokiej dyscypliny  
w utrzymaniu raz zdobytego poziomu i prze-
kłada się na silny wzrost konkurencyjności fir-
my na rynku.”

Złota Nagroda: 
• Autoliv BKI S.A. - La Pobla de Vallbona, Hiszpania 
• Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG - Saarwellingen, Niemcy
• Brose S.A. - Santa Margarida, Hiszpania 
• Continental Automotive Mexicana S.A. de C.V. - Silao, Meksyk
• Delphi Harrison Thermal Systems - Daegu, Korea Płd.
• Faurecia Interior Systems - Kolonia, Niemcy
• Faurecia Interior Systems - Walencja, Hiszpania
• Intier Automotive Seating - Eastleigh, Wlk. Brytania 
• KUKA Systems Corporation North America - Sterling Heights, USA 
• Penske Logistics - Reading, USA
• Ronal Polska Sp. z o.o. - Wałbrzych, Polska
• Superior Industries International, Inc. - Pittsburg, USA
• Visteon Sistemas Interiores Espana S.L. - Almussafes, Hiszpania 
• Warn Industries, Inc. - Milwaukie, USA
• Yumex Corporation - Yamaguchi, Japonia  
 
Srebrna Nagroda: 
• Active Aero Group - Belleville, USA
• ArvinMeritor Do Brasil Sistemas Automotivos LTDA - Osasco, Brazylia
• Brose Chicago, Inc. - Chicago, USA
• Cimarron Express, Inc. - Genoa, USA
• Dalian Harada Industry Co., LTD. -  Dalian, Chiny
• Dawson Manufacturing Company - Benton Harbor, USA
• Dayco Europe S.r.l. - Chieti Scalo, Włochy
• Denso Manufacturing Athens Tennessee, Inc.- Athens, USA
• Fanuc Robotics America, Inc. - Rochester Hills, USA
• FCC(Adams), LLC. - Berne, USA
• Hankook Tire Co., LTD. - Geumsan-Gun, Korea Płd.
• Hayes Lemmerz Autokola, a.s. - Ostrawa, Czechy
• Hensley Industries - Cincinnati, USA

• Intier Automotive Seating - Excelsior Springs, USA
• Lear Corporation - St. Thomas, Kanada
• Lear Corporation - Liberty, USA
• Lear Corporation - Genk, Belgia
• M&M Cartage Co., Inc. - Louisville, USA
• Meridian Automotive Systems, Inc. - Kansas City, USA
• Meridian Automotive Systems, Inc. - Angola, USA 
• Pierburg GmbH - Neuss, Niemcy
• Precision Cut Rubber LTD.-  Corsham, Wlk. Brytania
• Premier Brasil Serviços de Suporte a Indústria LTDA. - Sao Paulo, Brazylia 
• Progressive Stamping, Inc. - Ottoville, USA
• Robert Bosch GmbH - Immenstadt, Niemcy
• Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V. - San Luis Potosi, Meksyk
• Ronal Polska Sp. z o.o. - Jelcz-Laskowice, Polska
• Roush Industries, Inc. - Livonia, USA
• Sanden Corporation - Gunma, Japonia
• TRW Polska Sp. z o.o. - Częstochowa, Polska
• Usui Kokusai Sangyo Kaisha, LTD. - Shizuoka-ken, Japonia
• Webasto Roof Systems, Inc. - Lexington, USA
 
Nagroda Uznanie za Osiągnięcia: 
• BASF Corporation -  Florham Park, USA
• Gentex Corporation -  Zeeland, USA
• Gerdes GmbH -  Kerpen, Niemcy
• J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Lowell, USA
• Franklin Aluminum Co., Inc. - Franklin, USA
• LUK GmbH & Co. oHG - Bühl, Niemcy
• Microsoft Corporation - Redmond, USA
• M-Sport LTD. - Cockermouth, Wlk. Brytania
• Renaissance Global Logistics - Detroit, USA
• Robert Bosch Elektronik GmbH - Salzgitter, Niemcy

Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Firma Lokalizacja

Bos Automotive Products Polska Sp. z o.o. Tychy

Centra S.A. Poznań

Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o. Bielsko-Biała

Faurecia Gorzów Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o. Wałbrzych

Form-Plast Sp. z o.o. Bydgoszcz

Kirchhoff Polska Sp. z o.o. Mielec

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Sandomierz

Rieter Automotive Poland Sp. z o.o. Katowice

Robert Bosch Sp. z o.o. Mirków

Ronal Polska Sp. z o.o. Wałbrzych

Ronal Polska Sp. z o.o. Jelcz-Laskowice

Stomil Sanok S.A. Sanok

tedrive Poland Sp. z o.o. Praszka

Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. Gliwice

Truck-Lite Europe Sp. z o.o. Bydgoszcz

TRW Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcji Pasów Bezpieczeństwa Częstochowa

TRW Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcji 
Samochodowych Poduszek Bezpieczeństwa Częstochowa

Wix-Filtron Sp. z o.o. Gostyń

Dostawcy w Polsce posiadający Q1 (wybór)
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Wśród tegorocznych wyróżnionych 
dostawców znalazły się 3 zakłady 
zlokalizowane w Polsce. 
Złotą Nagrodę otrzymał zakład  
w Wałbrzychu należący do Ronal 
Polska. Fabryka ta otrzymała wy-
różnienie po raz drugi z rzędu.
„Na podstawie kilkuletnich do-
świadczeń możemy stwierdzić, 
- powiedział Krzysztof Brosig, 
Prezes Zarządu Ronal Polska - 
że zazwyczaj wzajemne kontakty, 
szczególnie te z obszaru zagad-
nień jakościowych, sprowadzają 
się do komunikacji spraw/proble-

mów/zdarzeń raczej 
jednak o zabarwieniu 
negatywnym. Ford do-
konał wobec nas cze-
goś zupełnie innego 
- wyartykułował pre-
cyzyjnie i jednoznacz-
nie pozytywną opinię 
na temat tego, że po-
dejmowane przez nas 
działania i sposób 
ich realizowania jest 
spełnieniem tego, co 
od nas, jako dostawcy  
w tej Organizacji, 
właśnie jest oczeki-
wane.”

Srebrną Nagrodę otrzymały dwa zakła-
dy - drugi zakład Ronal w Jelczu-Laskowi-
cach oraz TRW Polska Zakład Produkcji Sa-
mochodowych Poduszek Bezpieczeństwa  
w Częstochowie, który w poprzedniej edycji był 
wyróżniony Złotą Nagrodą. Ronal Polska istnie-
je od listopada 1995 roku. Zakład w Wałbrzy-
chu rozpoczął produkcję w maju 1997 roku na-
tomiast drugi w Jelczu-Laskowicach uruchomił 
produkcję w czerwcu 2002 roku. W obu zakła-
dach pracuje aktualnie 1 450 pracowników. 
Ronal produkuje pięć milionów kół jezd-
nych rocznie. Najwięksi odbiorcy to: Daimler,  
Toyota, Audi, VW, Ford, Opel, Saab, 
BMW i PSA. TRW Polska Zakład Produkcji  
Samochodowych Poduszek Bezpieczeństwa  
w Częstochowie istnieje od 1993 roku  

i jest największym europej-
skim zakładem produku-
jącym kompletne moduły 
bezpieczeństwa (poduszki 
kierowcy, pasażera, kurtyny 
boczne, poduszki kolanowe, 
poduszki boczne). Zakład 
dostarcza wyroby do produ-
centów samochodów i ich 
poddostawców w Europie, 
Ameryce Północnej, Azji, 
Afryce i Australii. 
Zatrudnienie wynosiło 2,1 
tysosób na koniec 2007 
roku.  

Dostawcy z Polski wśród nagrodzonych przez koncern Forda
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Ronal Polska - Zakład w Wałbrzychu

Nowy zakład TRW Polska w Częstochowie (wizualizacja)

Prezes Ronal Polska Krzysztof Brosig
z przyznaną Złotą Nagrodą Forda

Jakość


