


Wybrane Aspekty 
Zarządzania Jakością
Pod redakcją Marka Salerno-Kochana

Kraków 2017



Skład materiałów:
Blue Publishing Studio Marta Razowska

Projekt okładki:
Jan Rypulak

ISBN 978-83-944230-4-9

Wydawca:
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
ul. H. Sienkiewicza 4
30-033 Kraków

Recenzenci:
dr inż. Urszula Balon, dr hab. Joanna Dziadkowiec, dr inż. Mariusz Giemza, dr inż. Piotr Kafel, 
dr hab. inż. Wiesław Łukasiński, dr inż. Paweł Nowicki, dr inż. Marek Salerno-Kochan, 
prof. dr hab. Tadeusz Sikora, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, mgr inż. Dominika Socha, 
prof. dr hab. Tadeusz Wawak, prof. zw. dr hab. Zofia Zymonik



3

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ewelina Berlińska
NARZĘDZIA I TECHNIKI LEAN MANAGEMENT NA PRZYKŁADZIE POKA-YOKE  . . . . . . . . . . . . 9

Katarzyna Bielecka
TQM GWARANTEM SUKCESU JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Wiktoria Bielecka 
JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Paulina Bies
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W PROCESIE DOSKONALENIA ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE 
KOŁA NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Anita Bigus 
NIEKONWENCJONALNE METODY UTRWALANIA MLEKA A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI . . . 30

Natalia Dańko
CHARAKTERYSTYKA EUROPEJSKICH ZNAKÓW JAKOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Dagmara Dota, Klaudia Młoda-Brylewska
OCENA JAKOŚCI I ZNAJOMOŚCI OZNAKOWAŃ NA OPAKOWANIACH PRODUKTÓW 
KOSMETYCZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Kamila Fortunka
FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNCYH A PRYWATNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE . . 47

Maria Gach
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
I HIGIENĄ PRACY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Wioleta Gaweł
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA – PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK 
NA POLSKICH UCZELNIACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Dagmara Golba
ZARZĄDZANIE WIEKIEM A SATYSFAKCJA Z PRACY JAKO ELEMENT JAKOŚCI ŻYCIA . . . . . . . 64



4

Dariusz Gryglik, Arkadiusz Stosur
ZADANIA I USTRÓJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA 
SYSTEMU NADZORU RYNKU PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 R. 
O SYSTEMACH OCENY ZGODNOŚCI I NADZORU RYNKU 
(DZ. U. 2016 R., POZ. 542) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Dominik Jaskulski
ROBOTYZACJA PROCESÓW BIUROWYCH W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ . . . . . . 76

Kinga Jureczka
ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ 
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Sabina Kaczmarczyk-Kuruc
DETERMINANTY JAKOŚCI USŁUGI I ZADOWOLENIA KLIENTA – ANALIZA PRZYPADKU . . . . 85

Sabina Kaczmarczyk-Kuruc
MODEL GAP JAKO NARZĘDZIE OCENY JAKOŚCI USŁUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Piotr Kafel
METODY WSPOMAGAJĄCE POSTĘPOWANIE Z WYROBEM NIEZGODNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Piotr Kafel
WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Natalia Kaszubowska, Kajetan Pytka, Anna Zwara
ROZPOZNAWALNOŚĆ ZNAKÓW JAKOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Magdalena Kłopotek
POLSKA NAGRODA JAKOŚCI – NAGRODY ZESPOŁOWE W LATACH 2011–2016 . . . . . . . . . . . . . 123

Łukasz Kołodziej, Izabela Kwil 
KONSUMENCKA OCENA CIASTEK MARCHEWKOWYCH – WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH . . . 129

Łukasz Kołodziej, Izabela Kwil
PREFERENCJE KONSUMENTÓW WZGLĘDEM MARKI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
– WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Tomasz Komodziński
8 ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – SWOISTYM DIAMENTEM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZORIENTOWANEGO NA SUKCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Mateusz Kubiś, Magdalena Oronowicz
ISTOTA KONCEPCJI ORAZ NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE  . 145

Klaudia Łyda
AUDIT JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  . . . . . . . . . . 151

Agnieszka Marszałek
IFS I BRC – MIĘDZYNARODOWE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI . . . . . . . . . . . . 156



5

Agnieszka Marszałek
KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI W CYKLU ŻYCIA PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Agata Mrowiec
JAKOŚĆ I ZASADY BHP W DZIAŁALNOŚCI LABORATORIÓW CHEMICZNYCH WEDŁUG 
PRZYJĘTYCH NORM ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Kinga Napora
JAKOŚĆ INFORMACJI FINANSOWYCH JAKO PODSTAWA TWORZENIA SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Rafał Nawrat, Ewelina Senczyszyn 
WYBRANE ELEMENTY ROZWOJU PRACOWNICZEGO JAKO NARZĘDZIE ZMNIEJSZANIA 
RYZYKA NIEZGODNOŚCI W PROCESIE PRODUKCYJNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Anna Powideł
KRAJOWE SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Wojciech Sadkowski
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH 
– STUDIUM TEORETYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Monika Sczygiol
STAN WDROŻENIA SYTEMU GMP + W PRZEMYŚLE PASZOWYM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Ewelina Senczyszyn
ZASTOSOWANIE MATRYCY KOMPETENCJI W SPRAWNYM FUNKCJONOWANIU 
ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Ewelina Sichelska 
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W USŁUGACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Monika Skrzyp
MOTYWACJA PRACOWNIKÓW BRANŻY IT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM . . . . . . . . . . . . . . . 230

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek
SIECI ORGANIZACYJNE I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ W WARUNKACH NOWEJ GOSPODARKI . . . 236

Iwona Słaboszewska 
KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (TQM) W URZĘDACH ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Iwona Słaboszewska
SIX SIGMA JAKO METODYKA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Agnieszka Soczówka
DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE PROCES KOMUNIKACJI W DZIALE KONSULTINGU 
BRANŻY IT WEDŁUG NORMY ISO 9001:2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Patrycja Szpak
MOBBING W STOSUNKACH PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269



6

Patrycja Szpak
ZARZĄDZANIE HIGIENĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY W ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Aneta Wróbel
KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO NIEZALEŻNE NARZĘDZIA 
WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW PRZEDSIĘBIORSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Kamila Zelga
LEAN W KSIĘGACH ORAZ W PROCESIE KSIĘGOWYM, CZYLI DWIE SPECYFIKI LEAN 
ACCOUNTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288



7

WPROWADZENIE

Już kolejny, dziewiąty raz przedstawiam Państwu monografię z  cyklu Wybrane 
aspekty zarządzania jakością. Odzew na poprzednie wydania i publikacja tej książki 
dowodzi, że zarządzanie jakością rozwija się w sposób ciągły. Powstają coraz to nowe 
systemy, koncepcje i narzędzia.

Zarządzanie jakością ma wiele nurtów. Z jednej strony może być postrzegane jako 
dziedzina nauki, kojarzone z zarządzaniem organizacją przez jakość, które wykorzy-
stuje m.in. zarządzanie systemowe i jego elementy, koncepcje i metody doskonalenia 
jakości oraz narzędzia przez nie stosowane. Mówiąc o systemowym zarządzaniu jakoś-
cią coraz trudniej jest nie wspominać o innych sferach zarządzania, jak choćby zarzą-
dzaniu środowiskowym, czy BHP, gdyż coraz częściej mamy do czynienia z systemami 
zintegrowanymi. Z drugiej strony, w skali bardziej szczegółowej, zarządzanie jakością 
dotyczy m.in. konkretnych procesów i wyrobów. Nie należy zapominać, że z zarządza-
niem jakością ściśle związane są zagadnienia dotyczące akredytacji, certyfikacji czy 
normalizacji.

Treścią tej książki są tematy związane z szeroko pojętym zarządzaniem jakością. 
Niniejsza monografia została napisana przez wielu Autorów, którymi są teoretycy 
i praktycy, ale przede wszystkim studenci interesujący się problematyką zarządzania 
jakością, reprezentujący koła naukowe wielu ośrodków akademickich naszego kraju.

Monografia jest przeznaczona dla wszystkich interesujących sie zagadnieniami za-
rządzania jakością, jednak jednym z  głównych celów jej publikacji jest rozbudzenie 
zainteresowania problematyką zarządzania jakością wśród studentów.

Do wydania tej publikacji walnie przyczynili się recenzenci, pracownicy Katedry 
Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod kierunkiem Pana 
Profesora Tadeusza Sikory oraz Studenci, członkowie działającego przy tej Katedrze 
Koła Naukowego Zarządzania Jakością. Wszystkim im serdecznie dziękuję. Dziękuję 
wszystkim, którzy mi pomogli i przyczynili się do opracowania i opublikowania mono-
grafii, w tym Wydawcy – Polskiemu Towarzystwu Towaroznawczemu oraz Sponsorom.

Marek Salerno-Kochan 
Kraków, kwiecień 2017 r.
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Ewelina Berlińska

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

NARZĘDZIA I TECHNIKI LEAN MANAGEMENT 
NA PRZYKŁADZIE POKA-YOKE 

Wprowadzenie 

W dobie wciąż zmieniających się warunków i narastającej konkurencji kierownic-
two każdej organizacji stoi przed ciągłą koniecznością wdrażania, usprawniania i kon-
trolowania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Znaczna poprawa efektywności w funk-
cjonowaniu jest możliwa przy zastosowaniu podstawowych zasad zarządzania jakością, 
a dzięki ich uniwersalności możliwe jest ich dostosowanie do każdej organizacji nieza-
leżnie od rodzaju profilu działalności, kultury organizacyjnej czy celów zarządzania1. 
Wiele przedsiębiorstw decyduje się jednak na wykorzystanie bardziej nowoczesnych 
koncepcji w zarządzaniu, czego przekładem może być szczupłe zarządzanie, Lean ma-
nagement2. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia koncepcji Lean ma-
nagement oraz przedstawienie narzędzia Poka-Yoke jako ważnej metody w budowaniu 
nowoczesnego i nastawionego na wyeliminowanie marnotrawstwa przedsiębiorstwa. 

Lean management

Definiując Lean management należy rozpocząć od pojęcia szczupłe, ponieważ cała 
koncepcje Lean management znajduje swoje fundamenty właśnie w  tym zagadnie-
niu. Szczupłość oznacza „pozbawienie, oddzielenie, wydzielenie zbędnych elementów 
systemu, zbędnych zasobów, procesów w  taki sposób, aby zapewnić realizację pod-
stawowych celów systemu przy minimalizacji kosztów przeznaczonych na ich reali-
zację”3. Szczupłe zarządzanie znajduje swoje odzwierciedlenie w takim funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa, zapewniającym zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy 
procesu przy zastosowaniu czynności niezbędnych i ograniczających zużycie zasobów. 

1 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa, 
2013, s. 55.

2 Grycuk A., Bariery w stosowaniu koncepcji Lean management [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsię-
biorstwie” 2016/3, s. 72.

3 Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania, Difin, Warszawa 2016, s. 132. 
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Zastosowanie przez przedsiębiorstwa szczupłego zarządzania prowadzi do „elimino-
wania marnotrawstwa i dodawania wartości do wyrobów i procesów”4. 

Lean management jest koncepcją, która znajduje swoje początki w  latach 
50. XX wieku, a miejscem jej rozwoju jest Japonia. Początkowo była stosowana w sek-
torze produkcyjnym i pozwoliła na wyeliminowanie zbędnych procesów i ogranicze-
nie marnowania zasobów5. Rozwój koncepcji nastąpił w latach 90. w oparciu o System 
Produkcyjny Toyoty6. Zasadniczym celem Systemu Produkcyjnego Toyoty jest „reduk-
cja kosztów (ograniczanie ponoszonych nakładów) poprzez eliminowanie z procesów 
działań niedających wartości określanych w języku japońskim muda, czyli marnotraw-
stwo”7. Lean management określane jest także jako „droga do perfekcyjnej organizacji 
poprzez stopniową i nieustającą eliminację marnotrawstwa we wszystkich aspektach 
działalności przez wykorzystanie każdego grama inteligencji w organizacji, by spełnić 
maksymalnie oczekiwania klientów, utrzymując jednocześnie na najwyższym pozio-
mie satysfakcję załogi”8. Doświadczenie pokazuje, że pomimo jasności i pozornej pro-
stocie w koncepcji Lean management niewiele przedsiębiorstw jest w stanie wdrożyć 
i stosować zasady i narzędzia charakterystyczne dla opisywanej koncepcji. Dane po-
kazują, że w około 90% organizacji próba stosowania Lean management nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów9. 

Prezentowana koncepcja jak wcześniej podano zawiera szereg zasad i  narzędzi, 
przy zastosowaniu których możliwe jest pełne wdrożenia szczupłego zarządzania. Do 
podstawowych narzędzi i metod należą:
•	 Mapowanie strumienia wartości (VSM),
•	 5S,
•	 PDCS,
•	 Standaryzacja,
•	 Zarządzanie wizualne,
•	 FIFO,
•	 Poka-Yoke,
•	 Diagram Spaghetti10.

Stosowanie powyższych narzędzi jest uzależnione od specyfiku procesu oraz wa-
runków, w jakich ma być wykorzystane, stąd niezbędna jest szczegółowa analiza narzę-
dzi przed wdrożeniem ich w przedsiębiorstwie. 

4 Tamże.
5 Przebinda G., Narzędzia Lean w usługach bankowych [w:] „Zarządzanie” 2015, XLII – nr 1, s. 101.
6 Grycuk A., Bariery w stosowaniu koncepcji Lean management, s. 72.
7 Tamże.
8 Nogalski B., Czerska J., Klimek S., Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i Lean management 

w  usprawnianiu procesów w  zarządzaniu organizacją publiczną [w:] „Współczesne Zarządzanie” 
nr 1/200, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, s. 63.

9 Grycuk A., Bariery w stosowaniu koncepcji Lean management, s. 72.
10 Przebinda G., Narzędzia Lean w usługach bankowych, s. 102-105.
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Poka-Yoke

Jednym z  narzędzi stosowanych przy koncepcji Lean Management jest technika 
Poka-Yoke. O ile tradycyjne zarządzanie jakością koncentruje się na wykrywaniu bra-
ków powstałych we wcześniejszych fazach produkcji, metoda Poka-Yoke zmierza do 
tego, aby proces produkcji nie doprowadzał do generowania błędów i ubytków11. Sys-
tem Poka-Yoke ma wiele zalet, do podstawowych zaliczyć możemy:
•	 zabezpieczenie przed pomyłką,
•	 minimalizacja kosztów związanych ze szkoleniem pracowników,
•	 spadek operacji związanych z kontrolą jakości,
•	 ciągłe doskonalenie procesu pracy,
•	 wyeliminowanie braków,
•	 natychmiastowe działanie w momencie pojawienia się błędu,
•	 pełna kontrola w trakcie procesów12.

Wdrożenie metody Poka-Yoke przy równoczesnym niewielkim nakładzie elemen-
tów niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów. 

Poka-Yoke po raz pierwszy zostało zastosowane przez japońskiego inżyniera fabry-
ki Toyoty Shigeo Shingo13. Twórca swoją koncepcję oparł na założeniu, że niemożliwe 
jest uzyskanie ciągłej koncentracji pracowników na stanowisku pracy, stąd przydarze-
nie się błędu i pomyłki jest czynnością niemalże naturalną. Próba wyeliminowania błę-
dów miała zostać wsparta narzędziami, skonstruowanymi w taki sposób, aby wymusić 
koncentrację użytkownika procesu lub informować go niezwłocznie po pojawieniu już 
problemu14.  

System Poka-Yoke bazuje na czterech podstawowych zasad:
•	 kontroli u źródła – podstawowym przesłaniem tej zasady jest takie reagowanie na 

pojawiające się błędy, aby interwencja miała miejsce najbliżej źródła defektów i za-
nim wadliwy element przejdzie do kolejnej fazy obróbki. Ściśle z tą zasadą wiąże 
się zasada automatyczności polegająca na prowadzeniu kontroli przez osobę, która 
zajmuje się danym procesem,

•	 zachowanie rozsądnych proporcji – niniejsza zasada kładzie nacisk na zachowanie 
równowagi i podejmowanie rozsądnych decyzji w przypadku pojawienia się po-
tencjalnych defektów: niewielki problem należy sygnalizować mniej poważnie niż 
defekty o bardzo dużej skali,

•	 prostota i efektywność – proste i tanie sposoby zazwyczaj są lepsze i bardziej wyda-
je niż drogie skomplikowane konstrukcje,

11 Mazur A., Gołaś H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wyd. Poli-
techniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 54. 

12 Tamże por. https://leantrix.com/pl/baza-wiedzy/trzy-glowne-elementy-pracy-standaryzowanej/
doskonalenie-pracy/ (data dostępu 21.02.2017).

13 https://www.jakosc.biz/poka-yoke/ (data dostępu 21.02.2017).
14 Tamże.
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•	 wykonywanie tego, co jest oczywiste w pierwszej kolejności – prostymi sposoba-
mi można rozwiązań bardzo duże problemy, należy skupić uwagę na uzyskaniu 
jak największej poprawy przy zastosowaniu możliwe najmniejszej sumy pieniędzy 
i wysiłku. Kontrolowanie wyboru jest wpisane w ciąg zadań, nie jest czynnością 
dodatkową generującą dodatkowy czas i koszty15.
System Poka-Yoke oprócz powyższych zasad zakłada stosowanie prostych czynno-

ści, dzięki którym powstawanie błędu jest znacznie zminimalizowane:
•	 procedury stosowane na stanowisku pracy – w trakcie montażu produktu, pracow-

nik układa przed sobą wszystkie elementy niezbędne do konstrukcji, jeśli w proce-
sie składania urządzenia jakikolwiek element zostanie pominięty pracownik spo-
strzeże go przed sobą,

•	 blokady uniemożliwiające wykonanie czynności w sposób wadliwy – do tego wy-
korzystywane są różnego rodzaju szablony, wzorniki zmuszające do umieszczenia 
elementów w jedyny określony sposób,

•	 proste urządzenia kontrolno-pomiarowe posiadające funkcje regulacyjno-usta-
wiające;

•	 listy kontrolne – przygotowany zestaw czynności krok po kroku, dzięki czemu pra-
cownik postępuje zgodnie z instrukcją i opcja pominięcia jednej z czynności jest 
minimalizowana16. 
System Poka-Yoke jest stosowany bardzo szeroko w  urządzeniach codziennego 

użytku, m.in. otwór w umywalce, którego celem jest zapobieganie przed ewentualną 
powodzią, karta SIM, która dzięki specjalnemu narożnikowi narzuca konkretne uło-
żenie jej w telefonie17. 

Podsumowanie

Lean management jest koncepcją zarządzania, która eliminuje zbędne procesy 
w celu ograniczania marnotrawstwa i niepotrzebnych nakładów finansowych i pracy. 
Nowoczesne przedsiębiorstwa starają się korzystać z nauk płynących z prezentowanej 
koncepcji, jednakże wdrożenie ich bywa niekiedy trudne. Narzędziem usprawniają-
cym wprowadzenie Lean management w codzienne funkcjonowanie organizacji jest 
stosowanie techniki Poka-yoke, czyli nieskomplikowanych sposobów wykluczających 
pojawienie się defektów już w trakcie produkcji. Wszelkie sposoby eliminowania błę-
dów i problemów są doskonałym sposobem redukcji wad i strat. Projekty Poka-yoke 
znajdują swoje zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach, ale odgrywają także za-
sadniczą rolę w życiu codziennym. 

15 Mazur A., Gołaś H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością s. 54, por. 
https://www.jakosc.biz/poka-yoke/ (data dostępu 21.02.2017). 

16 Mazur A., Gołaś H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością s. 54-55.
17 Tamże, por. https://www.jakosc.biz/poka-yoke/ (data dostępu 21.02.2017). 
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Przedsiębiorstwa powinny podjąć próbę wdrożenia kilku prostych czynności, dzię-
ki którym możliwość wystąpienia wad będzie zminimalizowana. 
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TQM GWARANTEM SUKCESU 
JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

Wstęp

Wśród podmiotów funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej kluczową 
rolę, decydującą o sukcesie w postaci utrzymania się na rynku oraz wypracowania zy-
sku stanowiącego wynagrodzenie przedsiębiorcy stanowi jakość dóbr, które dostarcza 
na rynek. Jakość można interpretować jako pewien pożądany stopień doskonałości, 
poniżej którego oferta nie spełnia oczekiwań klientów, a zatem nie będą zgłaszali popy-
tu na takie dobra lub usługi1. Oczywiście, można postępować w sposób nieetyczny, lecz 
jest to działanie zmierzające do destrukcji, bowiem raz oszukany konsument nie tylko 
nie powtórzy błędnego zakupu lecz również będzie utożsamiał daną markę z wadliwo-
ścią i ułomnością fabrykatów, ponadto z pewnością podzieli się taką opinią z otocze-
niem, w którym przebywa. Wraz z rozwojem gospodarczym, konsumenci zaczęli być 
coraz bardziej świadomi swoich praw, legitymują się doprecyzowanymi oczekiwania-
mi, w zamian za wyrzeczenie się konsumpcji innych dóbr nabywają określone artykuł, 
jednakże wyraźnie domagają się by spełnił on swoją rolę, o której zapewnia producent. 
Konsekwentne stanowisko po stronie rynkowej siły popytu skłoniło biznesmenów do 
poszukiwania narzędzi, dzięki których ich dobra korespondowałby z potrzebami kon-
sumenta. 

Celem niniejszego artykułu będzie analiza filozofii koncepcji zarządzania jakością 
– Total Quality Management, porównana zostanie definicja pojęcia w ujęciu różnych 
autorów jak również dokonana zostanie interpretacja poszczególnych część składo-
wych nazwy. Następnie scharakteryzowane zostaną płaszczyzny, na których skupia 
się omawiany mechanizm, dopełnienie stanowić będzie ocena wad i zalet koncepcji. 
W podsumowaniu zawarta zostanie odpowiedź na pytanie, czy jest to metoda dzięki 
której przedsiębiorstwo osiągnie sukces na arenie danej gospodarki? 

1 https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87 (data dostępu 13.02.2017 r.). 
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TQM – japońska propozycja doskonałości 

Total Quality Management wykształciło się z inicjatywy Związku Japońskich Na-
ukowców i  Inżynierów, który zainicjowali działania komitetu urzeczywistniającego 
ideę wzorcowej efektywności krajowych przedsiębiorstw2. Warto podkreślić, iż w lite-
raturze nie występuje zharmonizowana definicja TQM, jednakże wszystkie dostępne 
objaśnienia sprowadzają się do stwierdzeń, że jest to holistyczne i systematyczne zarzą-
dzenie organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem satysfakcji konsumenta z zakupu 
dóbr bądź usług charakteryzujących się ponadprzeciętną jakością i użytecznością3. R. 
Kolman proponuje sformułowanie, iż jest to gruntowne kształtowanie jakości dóbr, 
przemyślane koordynowanie pracy czynniku ludzkiego jak również wykorzystywanie 
kapitału w  sposób nie dopuszczający do powstanie ,marnotrawstwa podczas fabry-
kacji wyrobów, natomiast nadrzędną wartością jest satysfakcja konsumenta4. Szerszą 
perspektywę reprezentuje R. Kidnarski – TQM to proces nieustannego doskonalenia, 
którego najważniejszą składową jest finalny nabywca dobra lub usługi, pragnienie udo-
skonalania nie wygasa nigdy, wszyscy uczestnicy procesu produkcji legitymują się za-
angażowaniem w przedsięwzięcie, ponieważ są świadomi, iż tylko harmonijne działa-
nie może doprowadzić do kreacji dobra bądź usługi o nienagannej jakości5.

TQM:
•	 Total – zakres działania koncepcji odnoś się do całego przedsiębiorstwa bądź insty-

tucji, nie istotna jest branża w której działa dany podmiot, bowiem prawidłowości 
są uniwersalne.

•	 Quality – zapewnienie satysfakcji, z konsumpcji dobra lub usługi bliżej nieokreśl-
nej jednostce lub grupie osób.

•	 Management – zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób gwarantujący eliminację 
wszystkich negatywnych procesów, oraz natychmiastową implementację właści-
wych mechanizmów. 
TQM określane jest mianem filozofii zarządzania jakością, przyjmuje się, że 

w  przypadku danej jednostki implementującej standard funkcjonowania, inicjatywa 
pochodzi od naczelnego kierownictwa, które mocą autorytetu przekazują właściwe 
standardy na nadrzędnych niższego stopnia, a oni z kolei na personel znajdujących się 
niżej na drabinie hierarchii organizacyjnej danej jednostki. Kluczowe jest jednak obję-
cie zasadami TQM wszystkich składowych przedsiębiorstwa, bowiem nawet szeregowy 
pracownik ma wpływa na jakość wyrobów oferowanych przez dany podmiot.6Brak jest 
jakichkolwiek norm regulujących zarządzanie przez jakość, jest to idea, do której dążą 

2 Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia. 
TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999, s. 71. 

3 https://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87 (data dostępu  
09.02.2017 r.). 

4 Kolman R., Poradnik jakości praktyków, TNOiK, Bydgoszcz 1995.
5 Kindlarski E., Rewolucja jakościowa w świecie i konsekwencje dla przedsiębiorstw w Polsce, materiały 

konferencyjne, systemy zapewnienia jakości w kraju i  za granicą. Zeszyty naukowe Politechniki 
Poznańskiej, Maszyny Robocze i Pojazdy, nr 45, Poznań 1996.

6 Karaszewski R., Teoria i praktyka, TNOiK, Toruń 2001.
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poszczególne przedsiębiorstwa implementujące ten system, standardowo przyjmuje się 
jednak, iż uzyskanie certyfikatu ISO 9001 jest pierwszym etapem powyższego procesu. 
Warto podkreślić, że nie jest to normatywna technika, lecz zbiór czynności kształtują-
cych kulturę przedsiębiorstwa. Ponadto, norma ISO 8402:1994 postuluje iż TQM to: 
„metoda kierowania jednostką organizacyjną polegającą na współdziałaniu wszystkich 
jej członków. Wysuwa ona na pierwszy plan kwestie jakości, poprzez satysfakcjonowanie 
klienta zmierza do osiągania perspektywicznego sukcesu jednostki organizacyjnej, korzy-
ści dla jej pracowników i społeczeństwa”. Druga nowelizacja norm ISO 9001 charakte-
ryzowała się zbliżeniem standardów, w kierunku tych propagowanych przez omawianą 
filozofię zarządzania jakości, niestety ciągle nie powstała niezbędna metodologia, bo-
wiem zasady stworzone przez architekta koncepcji legitymują się zbyt ogólnym cha-
rakterem7.

Sposób kierowania jednostką, wg wcześniej wspomnianych zasad traktuje priory-
tetowo poniższe obszary8: 
•	 Koncentracja na potrzebach klienta.
•	 Współpraca w  ramach zespołu pracowników, koordynujących dany projekt lub 

przedsięwzięcie, osiąganie efektu synergii.
•	 Propagowanie aktywnych postaw wśród personelu, w celu rozszerzenia bazy inno-

wacyjnych pomysłów.
•	 Osiąganie satysfakcji z wykonywanych obowiązków, przez pracowników zatrud-

nionych w danym podmiocie.
•	 Redukcja kosztów produkcji, bez negatywnego oddziaływania na jakość fabryka-

tów.
•	 Działania oparte na zaufaniu, prymat prewencji nad kontrolą.
•	 Respektowanie roli i poleceń lidera.
•	 Używanie innowacyjnych technik i narzędzi, które wspierają pro – jakościową pro-

dukcję.

Blaski i cienie TQM

Bezapelacyjnie, podmioty które podjęły decyzję o implementacji zasad TQM zdol-
ne są do natychmiastowego reagowania na czynniki zewnętrze, dzięki temu potrze-
by klienta są szybko diagnozowane a sam produkt ewoluuje w kierunku zaspokojenia 
potrzeb zgłaszanych przez finalnego odbiorcę9. Paleta zalet omawianej metody jest 
szeroka, pierwszą cechą do której się odwołam będzie redukcja strat związanych z ja-
kością niesatysfakcjonującą klientów, eliminowane są m.in. koszty napraw reklamacyj-
nych. Produkty i usługi wytwarzane zgodnie z „filozofią” TQM idealnie korespondują 

7 ISO 8402:1994, s. 5.
8 Skrzypek E., Jakość a efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
9 Steinbeck H.H., Total Quality Managment. Kompleksowe zarządzanie jakością, Agencja Wydawni-

cza „Placet”, Warszawa 1998, s. 224.
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z  potrzebami konsumentów, jednocześnie cena za którą oferowane są na rynku jest 
konkurencyjna, adekwatna do rzeczywistości i możliwości finansowych szerokiej gru-
py odbiorców10. Wysokiej jakości wyrobom towarzyszy również nienaganna obsługa 
posprzedażowa obejmująca wygodną i  terminową dostawę do nabywcy. Warto pod-
kreślić, cały proces charakteryzuje się ponadprzeciętną wydajnością produkcji, ma to 
bezpośredni związek za wzrostem satysfakcji pracowników, którzy są świadomi właści-
wie wykonanej pracy, w związku z tym wzrasta ich poziom satysfakcji, mający bezpo-
średnie odzwierciedlenie w efektywniejszym wywiązywaniu się z obowiązków powsta-
łych w momencie nawiązania stosunku pracy. Uzupełnieniem powyższych czynników, 
budujących pozytywny obraz firmy jest właściwe zarządzanie podmiotem, kultura or-
ganizacyjna charakterystyczna dla tak funkcjonującego podmiotu jest odzwierciedle-
niem zasad „ideału” szeroko rozumianej jakości. Z drugiej strony, zasady TQM tworzą 
złożony system, dlatego ich implementacja jest pracochłonna jak również czasochłon-
na11. Niebezpieczeństwo powstaje także, jeśli na którymkolwiek z etapów wdrażania 
systemu ujawnią się jakiekolwiek rozbieżności i nieprawidłowości np. błędne funkcjo-
nowanie Kół Jakości12, kreuje niebezpieczeństwo negatywnego stosunku kierownictwa 
jednostki do owego elementu, bezpośrednim następstwem tego jest napięta atmosfera 
w podmiocie, w tak ukształtowanej sytuacji nie można mówić o „filozofii zarządzania 
jakością”, założenia stają się rozbieżne w stosunku do otrzymanych efektów13.

Części składowe koncepcji TQM

Standardowo, system TQM dzieli się na trzy podzespoły: czynnik ludzki, aspekty 
techniczne i postawa kierownictwa. Nie można przypisać żadnemu z elementów nad-
rzędnej roli w stosunku do pozostałych, tylko harmonijne rozwijanie każdej składowej 
umożliwia poprawną implementacje systemu zarządzania jakością. Zaplecze technicz-
ne, umożliwiające działanie podmiotu może być zorganizowane według licznych kon-
cepcji, szczególne rozdrobnienie widoczne było w latach siedemdziesiątych XX wieku. 
Koncepcja TQM została skierowana, aby zoptymalizować istniejące wówczas techno-
logie oraz zwiększyć wydajność, w związku z tym pojawiły się regulatory takie jak: dia-
gram Pareto, osiowy, regulamin i standardy pracy itp. W pewnym momencie możliwości 
modernizacji w tym zakresie zostały wyczerpane, nie oznaczało to jednak zaspokojenia 
potrzeby poprawy jakości, zainteresowanie przeniesiono na kolejny aspekt, jakim są 
ludzie – dyskutowano na temat roli owego czynnika w kulturze organizacji jak również 
możliwość urzeczywistniania celów, istotnych z  punktu widzenia danego podmiotu. 
Wśród osób decyzyjnych upowszechniło się przekonanie, iż zasoby techniczne również 

10 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa-Poznań 1999, s. 355.

11 Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera., Cen-
trum Informacji Menedżera, Warszawa 2000, s. 99.

12 Więcej na ten temat: https://www.governica.com/Ko%C5%82a_jako%C5%9Bci (data dostępu 
13.02.2017 r.). 

13 Karaszewski R., Total Quality Management ..., op. cit., s. 119.
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należy objąć „programem” modernizacji, strefa ta składa się z czynników takich jak: 
kwalifikacje, którymi legitymuje się zatrudniony personel, wydajność i  jakość pracy, 
atmosfera panująca w organizacji, ruchliwość pracownicza, koszty pracy i ogólnego za-
rządu, system karier oraz zdolności produkcyjne. Charakterystyczną cechą TQM jest 
niezakłócony dialog pomiędzy głównym kierownictwem, inżynierami oraz szerego-
wymi pracownikami. W omawianej koncepcji konieczne stało się również ponowne 
zdefiniowanie zakresu obowiązków i uprawnień osób zajmujących kierownicze stano-
wiska w danym podmiocie, bez względu na branżę w której funkcjonuje. Warunkiem 
niezbędnym do wyprodukowania wyboru lub dostarczenia na rynek usługi charakte-
ryzującej się ponadprzeciętna jakością jest aktywny udział kierownika w całym proce-
sie, osoby które nie obawiją się konfrontacji z podwładnym, konstruktywnej krytyki 
z jego strony, jak również pomysły i propozycje płynące z „dołu” nie budzą negatyw-
nych obaw, po stronie osób decyzyjnych. Do podstawowych kompetencji osób zarzą-
dzających należy kreowanie wizji przedsiębiorstwa, ponadto przypisana została im rola 
propagatorów koncepcji TQM w murach danej organizacji. Jakość produktów ofero-
wanych przez daną firmę jest pochodną „współpracy” komponentu behawioralnego, 
technicznego jak również kierowniczego. 

Podsumowanie

Osiągnięcie sukcesu wymaga konsekwentnego dążenia do celu, zachowywania za-
sad etycznych oraz umiejętności zwycięskiego wyjścia z „konfrontacji” z konkurencją 
działającą na rynku. Implementacja zasad TQM jest zdecydowanie środkiem umoż-
liwiającym osiągnięcie przewagi w  danej branży, ukierunkowana na zasoby ludzkie 
usprawnia proces uczenia się personelu, przekuwa się to na wzrost produktywności 
zatrudnionych podmiotów oraz osiąganie satysfakcji zawodowych przez ową grupę 
społeczną, w tak ukształtowanej sytuacji pracownicy cechują się innowacyjnym myśle-
niem i partycypacyjnym uczestnictwie w kształtowaniu misji i wizji przedsiębiorstwa. 
Utożsamiając się z przyjętą strategią, dokładają wszelkich starań, aby przyjęte założenia 
zostały przekształcone w zadowalający zysk przedsiębiorstwa, z którego sami czerpią 
profit. Warto podkreślić, iż dzięki metodzie pracy zespołowej osiągane są efekty syner-
gii, niemożliwe do wypracowania przez pojedynczych, nawet najbardziej uzdolnionych 
specjalistów. Miękki styl kierowania pozostawia miejsce na nieskrępowaną aktywność 
pracowniczą, która jest niezwykle cenna dla każdej firmy i organizacji, to właśnie w ten 
sposób kreowane są innowacje, których znaczenie we współczesnych gospodarkach 
jest bezcenne. Koncepcja TQM skupia w sobie proces zarządzania jakością, zatem jest 
szerszym pojęciem, filozofią, ideą holistycznej jakości, obejmuje wszystkie aspekty 
działalności, począwszy od czynnika ludzkiego, przez zaangażowany kapitał i  zaple-
cze techniczne i  technologiczne, kończąc na finalnej wartości tworzonej przez kadrę 
managerską. Dzięki takiemu systemowi podmiot staje się wysoce konkurencyjny, klu-
czowym aspektem jest elastyczne reagowania na zmiany dokonujące się w otoczeniu 
rynkowym, gustach i  preferencjach klientów itp. W  przedsiębiorstwach, w  których 
wdrożono zasady TQM niewątpliwie istnieje wysoka świadomość reguły postulującej, 
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iż jakość jest wypadkową działania wszystkich czynników, nawet bezpośrednio nie 
związanych z danym dobrem lub usługą, lecz wchodzących w skład „kapitału” danej 
jednostki. 

Decyzja o wdrożeniu zasad Total Quality Management nie może być jednak spon-
taniczna, niezbędna jest rozwaga i szeroka analiza tematu, bowiem koncepcja charak-
teryzuje się czaso – i pracochłonnością, a jej „połowiczne” wdrożenie przynosi więcej 
szkód niż zalet. Warto zatem przedyskutować, czy w ramach danej organizacji podjęte 
zostaną kompleksowe działania warunkujące poprawną implementację filozofii za-
rządzania jakością, wadliwe wdrażanie systemu może doprowadzić nawet do upadku 
przedsiębiorstwa. TQM to sposób życia organizacji,14jeżeli w  danym momencie nie 
jest ona w stanie ponieść trudu kompletnego zainicjowania omawianego mechanizmu, 
rozsądnie będzie odroczyć w czasie cały proces. 
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JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W PODSTAWOWEJ 
OPIECE ZDROWOTNEJ

Zasady funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej 

Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewnia-
jącą wszystkim osobom uprawnionym kompleksowe i  skoordynowane świadczenia 
opieki zdrowotnej w miejscu pobytu. Świadczenia udzielane są w warunkach ambula-
toryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych me-
dycznie, także w domu pacjenta. Świadczenia przysługują też osobom korzystającym 
z pomocy społecznej. Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą 
sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania1.

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi 
i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej w  POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, 
pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Takiego wyboru dokonuje się 
poprzez złożenie w placówce ochrony zdrowia deklaracji wyboru. Można to zrobić nie 
częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym2.

Metoda finansowania świadczeń z zakresu POZ oparta jest na rocznej stawce kapi-
tacyjnej przypadającej na jednego świadczeniobiorcę, czyli pacjenta. Lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej otrzymuje roczną stawkę kapitacyjną na jednego pacjenta zapisanego 
do tego lekarza. Stawka kapitacyjna (kwota określana przez NFZ jaką lekarz otrzymuje na 
leczenie pacjenta) w zakresie świadczeń wykonywanych przez lekarza rodzinnego zawiera3:
•	 koszty udzielania świadczeń z  uwzględnieniem wskaźnika demograficznego dla 

poszczególnych grup wiekowych,
•	 koszty badań diagnostycznych należących do zakresu zadań lekarza POZ.

1 Gruca-Wójtowicz P., Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowanych oczekiwań stron zainte-
resowanych, [w:] „Problemy jakości” 2009, nr 3, s. 22-26.

2 Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, Wyd. 
CeDeWu, Warszawa 2005, s. 12.

3 Kochen M. M., Medycyna Rodzinna, Niżankowski R. (red.), Windak A., Warszawa 1996, PZWL, 
146, wyd. I polskie, s. 540.
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Specyfika usługi medycznej

Specyfika usług medycznych obejmuje4:
1. Niepewność i ryzyko, które dotyczy zarówno czasu wystąpienia i trwania urazu czy 

schorzenia, jak i skali, złożoności procesu chorobowego, skutków leczenia, ograni-
czeń w późniejszym życiu (np. niepełnosprawność).

2. Konieczność wysokospecjalistycznej kadry – pracownicy medyczni podlegają ry-
gorystycznym przepisom prawnym określającym ich minimalne kwalifikacje.

3. Swobodę w  wyborze sposobu leczenia – pacjent poddając się leczeniu deleguje 
swoje uprawnienia decyzyjne na lekarza, a ten z kolei posiada prawo wykonywania 
zawodu, które uprawnia go do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie 
sposobu leczenia.

4. Złożoność procesu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych – jednoczesne dostarczanie 
świadczeń rożnego typu.

5. Zależność skutków leczenia od zachowań usługobiorcy.
6. W przypadku usług medycznych mamy do czynienia z małą wiedzą pacjentów na 

temat pozyskiwanych usługi medycznych. Pacjenci jako nieprofesjonaliści, nie po-
trafią formułować miarodajnych ocen, a  to przekłada się na ograniczaną wiedzę 
pacjenta co do podejmowania świadomej decyzji konsumenckiej.

Płaszczyzny i wskaźniki jakości usług w opiece zdrowotnej

Pojęcie opieki zdrowotnej zawiera w sobie trzy aspekty: strukturę, proces oraz wynik. 
Struktura opieki to elementy umożliwiające pracownikom opieki medycznej wy-

konywanie świadczeń. Są to wszelkie zasoby zarówno ludzkie, jak i materialne, a w za-
kładzie podstawowej opieki zdrowotnej (poz): personel, udogodnienia i  sprzęt, za-
rządzanie, zakres świadczeń, mechanizmy ciągłej opieki, mechanizmy zapewniające 
dostęp do świadczeń, sposoby finansowania, wykaz populacji uprawnionej do korzy-
stania z usług.

Proces opieki – odnosi się do wszystkich rodzajów działań i  czynność, które są 
wykonywane na poziomie opieki: centralnym, lokalnym, indywidualnym. Są to w za-
kładzie poz: działalność lekarza, pielęgniarki, asystentki. O jakości procesów decydu-
ją również: relacje między lekarzem a  pacjentem (prowadzenie rozmowy, zbieranie 
wywiadu, badanie kliniczne, przepisywanie leków, udzielanie przez lekarza informa-
cji w formie pisemnej i ustnej itd.). W procesie ordynacji leku lub procedur medycz-
nych ważne jest, czy rozwiązuje on podstawowy problem pacjenta, czy jest stosowny 

4 Tomasik T., Jakość w  podstawowej opiece zdrowotnej – doświadczenia europejskie, Trzecia Ogól-
nopolska Konferencja „Jakość w opiece zdrowotnej”, [w:] Materiały konferencyjne, CMJ, Kraków 
1998, s. 182.
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i odpowiednio tani, czy udziel no wystarczających wyjaśnień pacjentowi przed zasto-
sowaniem leku lub procedury medycznej5.

Prawidłowa opieka może wpłynąć na: długowieczność, aktywność, komfort, sa-
mopoczucie i  jakość życia pacjenta. Przede wszystkim jednak poziom satysfakcji ze 
sprawowanej opieki jest uznawany za jej wynik. Może być przypisany wcześniejszym 
lub obecnym działaniom medycznym, podejmowanym w określonym czasie6.

Ocena jakości usług w opiece zdrowotnej

Pacjenci jakość usług medycznych utożsamiają m.in. z poczuciem satysfakcji, które 
jest pewnym poziomem zaspokojenia jego potrzeb w stosunku do oczekiwań.

Na poczucie jakości wpływ ma wiele czynników społeczno-ekonomicznych jak7:
•	 wartość jaką ludzie nadają zdrowiu,
•	 oczekiwania pacjentów wobec efektów usług personelu medycznego, 
•	 atmosfera w miejscu ich pracy, życia, nauki (w miejscu, gdzie odbywa się leczenie), 
•	 wyobrażenie roli jaką odgrywają instytucje ochrony zdrowia w społeczeństwie, 
•	 sposób w jaki personel wykonuje usługi, 
•	 troska i zaangażowanie kadry lekarskiej oraz pielęgniarskiej (poziom empatii), 
•	 dostępność usług medycznych,
•	 inne.

Za najważniejszą cechę jakości uznać można pożądane efekty zdrowotne uzyskane 
przez jednostkę w postaci utrzymania lub poprawy funkcjonowania w sferze biologicz-
nej, psychicznej i społecznej, natomiast głównym celem wszystkich starań dotyczących 
zapewnienia jakości jest optymalizacja opieki nad pacjentem, zawierająca w sobie pod-
stawowe aspekty jakości: jakość kliniczną, dostępność oraz satysfakcję klienta.

Poprawa jakości w medycynie rodzinnej jest obowiązkiem zawodowym persone-
lu uwzględniającym interesy przede wszystkim pacjentów i społeczności lokalnej. To 
procesem ciągłym, obejmuje wszelkie aspekty opieki (strukturę, proces i wynik, wydaj-
ność, skuteczność)8.

Ocena jakości opieki medycznej jest zadaniem trudnym ze względu mnogość 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych ,które w znacznym stopniu wpływają na stan 
Polskiej Służby Zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa.

5 Borkowski S., Rosak-Szyrocka J., Jakość i satysfakcja w usługach medycznych, Wyd. Menedżerskie 
PTM, Warszawa 2012, s. 23.

6 Krot K., Proces doskonalenia jakości w placówkach opieki zdrowotnej, [w:] „Problemy Jakości” 2004, 
nr 1, s. 29.

7 Borkowski S., Rosak-Szyrocka J., Jakość usług medycznych w Polsce, Instytut Wydawniczy PTM, 
Warszawa 2010, s. 25.

8 Popis M., Systemy zapewnienia jakości w opiece medycznej w Polsce, [w:] „Problemy Jakości” 2009, 
nr 10, s. 9.
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Niezależnie od trudności i wielości obszarów, które należy analizować w aspektach 
jakości, prace nad oceną i poprawą poziomu świadczonych usług medycznych muszą 
i powinny postępować. Priorytetem jest zdrowie i życie człowieka, dlatego stale należy 
podejmować działania na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych. 

Jakość usług medycznych wchodzi w skład wykładników polityki zdrowotnej pro-
pagowanej przez ŚOZ. W1996 roku podczas konferencji w Lublanie powstała Karta 
Reformowania Opieki Zdrowotnej w której między innymi stwierdzono, że systemy 
opieki zdrowotnej muszą być skoncentrowane na jakości. ŚOZ stawia krajom europej-
skim żądanie jasnej strategii w zakresie ciągłego doskonalenia jakości opieki uwzględ-
niając kontrole kosztów. 

Podsumowanie

O jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej decyduje opinia 
pacjenta. Zadowolenie pacjenta z usługi zdrowotnej wynika z dostępności świadczeń, 
przebiegu wizyty lekarskiej, poprawy stanu zdrowia. Pacjent jako świadczeniobiorca 
usług medycznych, kształtuje współczesny rynek tych usług poprzez wyrażanie swojej 
opinii. Ta sytuacja sprawia, że usługodawcy dostosowują się do wymagań klienta, ja-
kim jest pacjent. Doskonalenie oferty usług w podstawowej opiece zdrowotnej, a także 
dostosowywanie jej do oczekiwań pacjenta sprawia, że te placówki ochrony zdrowia 
nieustannie ewoluują. 
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ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W PROCESIE 
DOSKONALENIA ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE 

KOŁA NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wstęp

Zapewne każdy posiada cel w życiu. Dzięki celom człowiek może do czegoś dążyć. 
Istotną rzeczą jest to, że cele te powinny być konkretne, aby móc je realizować. Zatem 
należy właściwie je wyznaczyć. To jeden z głównych elementów zarządzania przez cele, 
które jest tematem niniejszego artykułu. Człowiek stawia przed sobą różne wymagania, 
dalekosiężne plany. Ważne jest to, aby je realizować, spełniać je z korzystnym dla niego 
skutkiem. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania przez cele (ZPC) 
na przykładzie Koła Naukowego Zarządzania Jakością.

Mówiąc o zarządzaniu przez cele należy skupić się na długoterminowych celach, 
które przynoszą wiele korzyści. ZPC najczęściej utożsamiane jest z  organizacjami, 
z  przedsiębiorstwami, gdyż tam są one widoczne i  stawiane przed firmą, pracowni-
kami, niemalże codziennie. Nie należy zapominać, że zarządzanie przez cele można 
również zastosować w  życiu prywatnym. Już dzieciom stawiane są wyzwania, które 
w przyszłości mają osiągnąć.

Filozofia zarządzania przez cele koncentruje działalność organizacji na realizowa-
niu dla niej kluczowych celów. Koncepcja ta posiada zalety, a także i wady, których nie 
da się uniknąć. 

Czym jest cel i jaki powinien być?

W  celu opisania koncepcji ZPC należy najpierw rozpatrzyć definicję słowa cel, 
gdyż tak naprawdę to on odgrywa najważniejsze znaczenie. Słowo „cel” w życiu co-
dziennym używa się bardzo często. Każdy określa jakiś stan docelowy, do którego chce 
dążyć. Pojawia się pytanie - czy na pewno ten cel jest właściwie sformułowany? Czy 
posiada wszystkie wymagane cechy charakterystyczne? Zatem należy zadać pytanie, 
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co właściwie określa słowo cel? Jak powinno być rozumiane, żeby móc osiągnąć to, co 
zostało założone?

Na wstępie należy rozpatrzyć, czym jest cel. Słownik PWN podaje, że celem jest 
„miejsce, do którego się zmierza”, a także „to, do czego się dąży”1. Należy również przy-
toczyć, że jest to „stan, który został stworzony przez indywidualny, wolny wybór i de-
cyzję. Urzeczywistnia się on poprzez działanie, a planowanie i realizacja są dla niego 
elementami przewodnimi. Wszelkie zamierzone działanie jest określone przez cele 
i uzasadnione przez motywy, które każdemu celowi nadają wartość”2. Ludzie stawiają 
przed sobą różne cele, są one indywidualne, każdy dostosowuje je do swoich potrzeb, 
a także możliwości, w których jest w stanie osiągnąć zamierzony efekt.

Cele powinny posiadać odpowiednie cechy, które pozwolą na ich łatwe wyznacze-
nie, a także na późniejszą ich efektywną realizację. Pomocną koncepcją, w określaniu 
celów może okazać się metoda SMART – jest to akronim, który wyznacza pięć cech, 
opisujących cel3:
•	 Sprecyzowany,
•	 Mierzalny,
•	 Atrakcyjny,
•	 Realny,
•	 Terminowy.

Sprecyzowany, konkretny cel jest istotnie ważny. Nie może być on zbyt ogólniko-
wy, gdyż później będzie ciężko go osiągnąć. Należy w prosty i szczegółowy sposób go 
opisać, odpowiadając na pytania: co chce się osiągnąć, po co i jak? Każda z tych cech 
pomoże w określeniu „dobrego” celu. Stan, który zostaje założony do osiągniecia, musi 
być mierzalny, gdyż to co nie jest możliwe do zmierzenia, będzie trudne, bądź nawet 
niemożliwe do zrealizowania. 

Każdy postawiony cel powinien być ciekawy, atrakcyjny dla zainteresowanego, 
dzięki temu łatwiej będzie go osiągnąć. Łatwiej osobom się pracuje, realizuje powie-
rzone zadania, które są dla nich interesujące, a czas poświęcony na ich wykonanie nie 
jest stracony. Mając przed sobą „ambitny” cel, człowiek nie demotywuje się po serii 
niepowodzeń.

Kolejną cechą jest realność. Cele powinny być realne, czyli takie, które są możli-
we do spełnienia. Ostatnim podpunktem opisującym „dobre” cele jest terminowość. 
Planując cel, stawiając przed sobą wyzwania, należy w głównej mierze zwrócić uwagę 
na termin realizacji. Dzięki narzuconym ramom czasowym, osoby są bardziej zmobi-
lizowane do osiągnięcia założonego stanu. W momencie, gdy cele zostaną prawidłowo 
sformułowane, należy dobrze nimi zarządzać, aby w jak najszybszym czasie i jak naj-
bardziej efektywnie osiągnąć to, co zostało założone.

1 Słownik PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/cel.html, (data dostępu 27.04.2016 r.).
2 Mass P., Wiedza praktyczna: zarządzanie przez cele, Wydawnictwo VerlagDashofer, Warszawa 2011.
3 Kaczor K., Jak wyznaczać i osiągać cele metodą SMART, http://www.qagile.pl/artykuly/wyznaczac-

-osiagac-cele-metoda-smart/, (data aktualizacji 30.11.2010).
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Jak prawidłowo zarządzać celami?

Może wydawać się, że koncepcja zarządzania przez cele jest czymś nowym, nie-
dawno odkrytym. Jest to błędna myśl. Pierwszy raz w historii pojęcia zarządzania przez 
cele (ZPC) użył Peter Drucker w 1954 r. w swojej książce. Koncepcja ta jest procesem, 
który pozwala wyznaczać, realizować cele, a w dalszej kolejności sprawdzać efektyw-
ność uzyskanych wyników. Każda osoba w organizacji, niezależnie od pozycji, na któ-
rej się znajduje, uczestniczy w etapach zarządzania celami: planowaniu, definiowaniu, 
realizowaniu czy nawet walidowaniu4. Ideą tej koncepcji jest wdrożenie pracowników 
w tworzenie celów, dzięki czemu wzrasta również motywacja ich działania w przedsię-
biorstwie.

Zarządzanie przez cele składa się z kilku etapów5:
•	 uruchomienia koncepcji/systemu zarządzania przez cele,
•	 opracowania głównych celów, a także planów organizacji,
•	 utworzenia w poszczególnych działach organizacji celów,
•	 przekazania powyższych ustaleń do innych osób, ustalenia mierników realizacji,
•	 kontroli realizacji poszczególnych celów,
•	 oceny uzyskanych wyników.

ZPC w głównej mierze zwraca uwagę na komunikację pomiędzy kierownictwem, 
a pracownikami w obrębie planowania oraz negocjowania celów, możliwości pomia-
rów ich realizacji, czy dokonywania walidacji uzyskanych rezultatów. Według teorii 
ZPC głównym zadaniem tworzenia celów jest motywacja, a nie kontrola. Należy zwró-
cić również uwagę, że im bardziej pracownicy i najwyższe kierownictwo będzie anga-
żować się w tworzenie, planowanie celów, tym w łatwiejszy i efektywniejszy sposób zo-
staną one zrealizowane. Ideą tej teorii jest również koncentrowanie się na elementach 
kluczowych, przez co osiąganie założonego stanu jest efektywne.

Organizacja, która posiada dobrze określone cele, jest w stanie ukierunkować prace 
osób, tak, aby była jak najbardziej efektywna. Pracownicy mogą również doskonalić 
swoje umiejętności, dzięki zobrazowanym wynikom swoich działań. Koncepcja ZPC 
przynosi korzyści dla organizacji, a  także dla osób tam zatrudnionych. Reinfuss wy-
mienia w swoim artykule korzyści w odniesieniu do organizacji i najwyższego kierow-
nictwa. Jego zdaniem ZPC:6

•	 uczy partycypacji menedżerskiej w zarządzaniu i skutecznie ją wprowadza,
•	 sprzyja egzekwowaniu precyzji w stawianiu celów i zadań, a także mobilizowanie 

kierownictwa do motywowania innych pracowników,

4 Półkarz R., Bankowe bonusy w systemie zarządzania przez cele (MbO) – założenia a realizacja. Ogra-
niczenia w ramach zarządzania ryzykiem systemowym, [w:] „Problemy Zarządzania” 2012, s. 92-
111.

5 Griffin R. W., Podstawy Zarządzania Organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
200.

6 Reinfuss R., MBO na talerzu, zarządzanie przez cele, [w:] „Personel i zarządzanie” 2011, s. 36-40.
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•	 w obiektywny sposób można oceniać kadrę kierowniczą, a także stosować techniki 
premiowania pracowników,

•	 jest skuteczną techniką, dzięki której w  szybki sposób zwracając się poniesione 
koszty,

•	 sprzyja doskonaleniu przedsiębiorstwa.
Oprócz wyżej wymienionych korzyści, koncepcja ta ma również nieuniknione 

wady. Należą do nich:
•	 pracochłonne działania w określaniu i realizacji celów,
•	 konieczność zaangażowania całego przedsiębiorstwa,
•	 koncentracja tylko i wyłącznie na celach wymiernych, z pominięciem jakościowych,
•	 odpowiednie kompetencje i wiedza najwyższego kierownictwa.

Zarządzanie przez cele w Kole Naukowym Zarządzania Jakością

Koncepcję ZPC zastosowano podczas organizacji priorytetowego wydarzenia Koła 
Naukowego Zarządzania Jakością (KNZJ), jakim jest Ogólnopolska Konferencja pt. 
„Wyzwania Zarządzania Jakością”. Podczas wdrażania kolejnych etapów przedstawicie-
le KNZJ określali, a w dalszej kolejności realizowali postawione przez siebie cele7.

Pierwszym etapem było zapoczątkowanie koncepcji przez członków KNZJ, następ-
nie opracowanie głównych założeń dotyczących organizacji wydarzenia. Podczas okre-
ślania celów, stosowano metodę SMART. Każdy z wyznaczonych celów miał określone 
cechy, tzn. był odpowiednio sprecyzowany, atrakcyjny, realny, mierzalny oraz każdy 
miał wyznaczony termin realizacji. 

Cele określane były na podstawie obserwacji poprzednich edycji konferencji. 
Wśród wyznaczanych celów wyróżniono: określoną ilość sponsorów, patronów me-
dialnych, uczestników, ilość wystąpień, czy wielkość kosztów pokrycia wydarzenia (ta-
bela 1.). Niżej wymienione cele są tylko niektórymi określonymi przez członków Koła 
Naukowego Zarzadzania Jakością.

Tabela 1. Wyznaczone cele Koła Naukowego Zarządzania Jakością

Cel Miara Termin realizacji

Ilość patronów medialnych 25 12 kwietnia 2017

Ilość sponsorów 10 12 kwietnia 2017

Liczba artykułów 60 5 marca 2017

Ilość prelegentów 30 (w tym 10 przedstawicieli 
świata biznesu)

12 kwietnia 2017

Źródło: opracowanie własne

7 W trakcie pisania niniejszego artykułu, tylko część celów została zrealizowana. Termin ukończenia 
realizacji wszystkich celów został przewidziany do końca konferencji, tj. 28.04.2017 r.
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Podczas wyznaczania zadań obecni byli przedstawiciele zarządu, którzy w dalszej 
kolejności przekazali informacje dotyczące realizacji celów wszystkim osobom zajmu-
jącym się organizacją konferencji, tj. członkom sekcji sponsoringu i sekcji promocji. 

W celu sprawdzenia, czy cele są realizowane, przeprowadzano systematyczne spo-
tkania, w trakcie których podejmowano nowe działania, które wspomagały urzeczy-
wistnianie wyznaczonych zadań. Rezultatem takich spotkań jest doskonalenie wszyst-
kich podejmowanych działań, w wyniku czego efektywna organizacja konferencji. Po 
zakończeniu wydarzenia, zostanie przeprowadzona analiza uzyskanych wyników, która 
pozwoli na podjęcie odpowiednich działań doskonalących przyszłoroczną konferencję.

Należy wspomnieć, że cele wyznaczane podczas organizacji konferencji nie są je-
dynymi celami KNZJ. Koło posiada wdrożony system zarządzania jakością, który jest 
zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008. Wśród wszelakich postanowień 
koła znajdują się również cele jakościowe, zawarte w Polityce Jakości, które co roku są 
aktualizowane, a ich realizacja przynosi rokroczne efekty.

Podsumowanie

Istotną rzeczą jest określanie celów, gdyż dzięki nim każdy człowiek dąży do okre-
ślonego rezultatu. Żeby cel ten mógł być zrealizowany w  sposób satysfakcjonujący, 
należy go zaplanować. Tak jak zostało to wcześniej wspomniane powinien posiadać 
określone cechy, które sprawią, że będzie prostszy do osiągnięcia.

Koncepcja zarządzania przez cele jest pomocną ideą w kreowaniu, realizowaniu, 
a w kolejnym etapie sprawdzaniu stopnia osiągniętego celu. W przypadku organiza-
cji, czy zespołów, cele te powinny być długoterminowe. Nie powinny skupiać się tyl-
ko na indywidualnych osobach, gdyż te mogą zasłaniać, przykrywać cele ważniejsze, 
czy większe – odsunięte dalej w czasie. Należy dążyć do realizacji celów, stawiać przed 
sobą takie, które są realne, ale jednocześnie trudne do osiągnięcia, gdyż to jest główną 
motywacją. Dzięki wdrożeniu ZPC, można bardziej efektywnie działać, a dzięki temu 
osiągać to, co się założyło na samym początku.

Koncepcja wspomaga organizację wielu wydarzeń, a  także samej działalności 
w Kole Naukowym Zarządzania Jakością. Cele wyznaczane były od dawna, dlatego też 
KNZJ działa prężnie przez 15 lat, czego przykładem jest organizacja wielu wydarzeń,
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Anita Bigus 

SKN Q Jakości Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

NIEKONWENCJONALNE METODY UTRWALANIA 
MLEKA A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Wprowadzenie

Większość produktów spożywczych składa się przede wszystkim z  wody, która 
jest dobrym środowiskiem do rozwoju drobnoustrojów i  aktywowania enzymów, co 
wiąże się z  ich niską trwałością. Żywność jako materiał biologiczny w nieprzyjaznych 
warunkach może obniżyć lub nawet utracić swoją wartość odżywczą, zmienić cechy 
sensoryczne, a w niektórych przypadkach po jej spożyciu może stać się szkodliwa dla 
zdrowia konsumenta. Psucie się produktów spożywczych może wystąpić z  powodu 
działania czterech czynników: biochemicznych, enzymatycznych, mikrobiologicznych 
i  fizycznych. Zmiany biochemiczne są wynikiem interakcji związków chemicznych 
żywności na skutek ich wzajemnego podobieństwa. Psucie się enzymatyczne jest 
wywołane czynnikami biochemicznymi katalizowanymi przez enzymy naturalne obecne 
w artykułach spożywczych. Czynniki mikrobiologiczne są najpowszechniejszą przyczyną 
psucia się żywności, wywołaną przez mikroorganizmy. Artykuły spożywcze powinny być 
odpowiednio szybko spożywane bądź poddawane procesowi utrwalania. Utrwalona 
żywność może być transportowana na dalekie odległości, dzięki czemu istnieje możli-
wość handlu między państwami oraz pozwala na gromadzenie zapasów żywności.

Metody utrwalania

1. Metody fizyczne
•	 Utrwalanie z zastosowaniem niskich temperatur – to chłodzenie i zamrażanie. Są 

to metody, które służą do utrwalania żywności, polegające na oddaniu ciepła z jed-
noczesnym obniżeniem temperatury, poniżej temperatury otoczenia. Przy chło-
dzeniu stosuje się temperatury od 10 °C do 0 °C, a zamrażanie poniżej – 18 °C, 
zazwyczaj nie przekracza się – 30 °C. Główny cel chłodzenia to jak najdłuższe za-
chowanie świeżości produktów spożywczych. Dzięki chłodnictwu przedłużony jest 
okres przydatności od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Proces chłodzenia ma 
raczej charakter doraźny i wspomaga obrót żywnością. Chłodzenie nie może być 
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zaliczane do metod konserwowania. Zamrażalnictwo powiązane jest z zastosowa-
niem temperatur ujemnych. Proces zamrażania jest lepszym sposobem zabezpie-
czania produktów niż chłodzenie1.

•	 Utrwalanie z zastosowaniem wysokich temperatur – ma prowadzić do zatrzymania 
rozwoju wszelkich mikroorganizmów. Drobnoustroje przestają się rozwijać w tem-
peraturze powyżej 80 °C. Działanie wysokimi temperaturami prowadzi się w śro-
dowisku wodnym w  podwyższonej temperaturze lub suchym powietrzu. Ważne 
w tym sposobie utrwalania są dwa czynniki, które inaktywują enzymy: tłuszcze, 
tworzące barierę ochronną, w  postaci otoczek pozbawionych wody, wytwarza-
nych wokół komórek mikroorganizmów oraz kwasowość środowiska. Czynniki te 
zmniejszają wydajność procesów termicznych. Ważne są także parametry, takie jak 
temperatura i czas ogrzewania. Zbyt niskie ogrzewanie może spowodować zepsu-
cie mikrobiologiczne, a zbyt duże może pogorszyć wartość organoleptyczną i od-
żywczą danego artykułu spożywczego2.

•	 Utrwalanie związane z podwyższeniem temperatury – to przede wszystkim paste-
ryzacja i  sterylizacja. Obie metody to procesy termiczne. Pasteryzacja polega na 
ogrzaniu produktu do temperatur nieprzekraczających 100 °C. Jej głównym celem 
jest wydłużenie trwałości produktu oraz zniszczenie mikroflory patogenicznej. 
Proces ten stosuje się najczęściej w stosunku do produktów płynnych i kwaśnych. 
Do pasteryzacji mleka używa się pasteryzator płytowy3.

•	 Z  kolei sterylizacja polega na ogrzewaniu produktu w  temperaturach powyżej 
100 °C. Głównym celem tego procesu jest zniszczenie całej mikroflory patogen-
nej. Sterylność zapewnia bezpieczeństwo, w przypadku odpowiednich warunków 
przechowywania. Urządzenia służące do sterylizacji to zbiorniki hermetycznie za-
mykane – autoklawy4. 

2. Osmotyczne metody utrwalania żywności
•	 Zagęszczanie – koncentracja, usunięcie wody z  produktów płynnych do około 

30 % objętości początkowej. Usuwanie wody ma służyć utrwaleniu żywności oraz 
skumulowaniu wszystkich składników suchej masy w mniejszej objętości produk-
tu. Proces ten sprzyja także trwałości produktu. Urządzenie stosowane w tej meto-
dzie to wyparka próżniowa5.

1 Polak E., Utrwalanie żywności metodą zamrażania lub chłodzenia, [w:] „Chłodnictwo: organ Na-
czelnej Organizacji Technicznej”, 2007, 42 (3), s. 42-42.

2 Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna Technologia Żywności, Wydawnic-
twa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.

3 Dłużewska A., Dłużewski M., Technologia żywności 2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, War-
szawa 2001.

4 Lada E. H., Agrobiznes – podstawy przetwórstwa spożywczego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogicz-
ne, Warszawa 2008.

5 Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T., Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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•	 Kriokoncentracja – to proces zagęszczania. Polega on na wymrożeniu wody, a na-
stępnie jej oddzieleniu od produktu, przy pomocy wirowania. Koncentrat zyskuje 
na walorach smakowo zapachowych oraz wartości odżywczej6.

•	 Substancje osmoaktywne – najczęściej stosowaną substancją osmoaktywne w żyw-
ności jest chlorek sodu. Wpływa on negatywnie na rozwój mikroorganizmów po-
przez zwiększenie ciśnienia osmotycznego. Sól kuchenna powoduje odciągniecie 
wody z komórek i jest związane z utratą półprzepuszczalności błon komórkowych7.

3. Suszenie żywności – zmniejszenie ilości wody poprzez jej odparowanie. Proces ten 
ma za zadanie także zmniejszyć aktywność wody do poziomu uniemożliwiającego 
rozwój mikroorganizmów oraz ma wpływ na zahamowanie przemian enzymatycz-
nych i  nieenzymatycznych. Bardzo istotne znaczenie ma opakowanie produktu, 
gdyż chroni przed wilgotnieniem materiału, dlatego powinno być szczelne. Cechą 
charakterystyczną produktów suszonych jest to, że susz uzyskuje się w postaci sta-
łej, bez względu na wcześniejszą konsystencje surowca8.

4. Utrwalanie żywności przed zakwaszeniem – proces polegający na obniżeniu pH 
w wyniku produkcji kwasu. Jeśli chce się uzyskać produkty dobrej jakości należy 
dobrać odpowiednią mikroflorę oraz zapewnić beztlenowe warunki, a także przy-
gotować właściwie surowiec9. 

5. Utrwalanie żywności metodą chemiczną – polega na dodawaniu związków che-
micznych w odpowiedniej dawce, aby wstrzymać rozwój drobnoustrojów. Stosując 
związki chemiczne do konserwowania żywności producent zobowiązany jest do 
spełnienia szeregu wymagań. Najważniejszym wymaganiem jest brak wpływu na 
zdrowie i życie człowieka tych środków. Najczęściej stosowanymi substancjami są: 
benzoesan sodu, dwutlenek siarki, kwas benzoesowy, sorbnian sodu10.

6. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
•	 Radiacyjne metody utrwalania żywności – promieniowanie subatomowe czyli 

strumienie elektronów i fal elektromagnetycznych. W metodzie tej wykorzystuje 
się promieniowanie X o ograniczonej częstotliwości oraz inne o jeszcze mniejszej 
częstotliwości, tj. podczerwone, nadfioletowe i krótkie fale Hertza11. 

•	 Drgania dźwiękowe i  naddźwiękowe jako czynnik konserwujący – dzięki falom 
dźwiękowym można unieszkodliwić 80-90 % mikroflory. Negatywny wpływ na 

6 Pijanowski E., Dłużewski M., Dlużewska A., Jarczyk A., Ogólna Technologia Żywności, Wydawnic-
twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

7 Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T., Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

8 Dłużewska A., Dłużewski M., Technologia żywności 2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, War-
szawa 2001.

9 Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T., Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu., Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

10 Drużkowski M., Pietrzyk S., Nowoczesne metody utrwalania żywności. [w:] „Laboratorium”, 2006, 
8-9, 32.

11 Janowicz M., Wykorzystanie promieniowania jonizującego w technologii żywności, [w:] „Przemysł 
spożywczy” 2006, nr 4, 30-37.
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właściwości fizyczne, np. zmiany denaturacyjne w białkach mleka, spowodowały 
że ta metoda nie znalazła jeszcze szerokiego zastosowania w procesie utrwalania 
żywności12. 

•	 Mechaniczne metody utrwalania żywności – jedną z  tych metod jest usuwanie 
drobnoustrojów metodą wirowania. Proces ten stosuje się w  celu oczyszczenia 
mleka z drobnoustrojów. Wirówki są urządzeniami o bardzo dużym stopniu pre-
cyzji. Niestety ze względu na dużą siłę odśrodkową i naprężenia w bąku nie buduje 
się ich w dużych rozmiarach, gdyż mogą być zagrożeniem dla człowieka13. 

•	 Kolejną tego typu metodą jest niszczenie drobnoustrojów przy zastosowaniu 
wysokich ciśnień. Produkty spożywcze są pakowane w  opakowania jednostko-
we i w nich przeprowadzamy proces utrwalania. Dobór opakowania jest bardzo 
ważny. Najlepsze są opakowania foliowe lub plastikowe, które zamykane są przez 
zgrzewanie. Metoda wysokiego hydrostatycznego ciśnienia jest bardzo obiecująca. 
Ma wiele zalet, takich jak: niszczenie drobnoustrojów, a co za tym idzie wydłużenie 
trwałości produktu, modyfikacja biopolimerów, zachowana zostaje wysoka jakość 
organoleptyczna14.

•	 Substancje mało agresywne lub obojętne jako czynniki utrwalania żywności – wy-
korzystanie substancji typu tlen, azot, tłuszcz, czy alkohol etylowy. Stosuje się np. 
wstrzymanie rozwoju drobnoustrojów poprzez użycie wysokiego stężenia tlenu15. 

•	 Kolejnym przykładem jest metoda Hofiusa. Polega ona na przechowywaniu mle-
ka w specjalnym, hermetycznym opakowaniu, przy zastosowaniu ciśnienia 0,8 – 
1,0 MPa tlenu, temperaturze 6-10 °C. Takie mleko można przechowywać od 4 – 
5 tygodni16.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach istnieje dużo sposobów utrwalania żywności, które umoż-
liwiają dobranie jak najlepszej metody do konkretnego rodzaju produktu. Dzięki szyb-
kiemu rozwojowi technologii powstają coraz to lepsze metody konserwowania żywno-
ści, a co się z tym wiąże dłuższe terminy przydatności do spożycia, przy czym artykuły 
spożywcze zachowują swoje walory odżywcze.

12 Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna Technologia Żywności, Wydawnic-
twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

13 Lewicki P., Inżynieria procesowa i  aparatura przemysłu spożywczego, Wydawnictwa Naukowo-
-Techniczne, Warszawa 2005.

14 Dudzińska A., Domagała J., Wszołek M., Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na podstawo-
we składniki mleka. Żywność Nauka Technologia, [w:] „Jakość” 2014, nr 2, 19-32.

15 Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna Technologia Żywności, Wydawnic-
twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

16 Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna Technologia Żywności, Wydawnic-
twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
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Istotne metody, zapewniające wysoką jakość produktu to m. in. mrożenie, paste-
ryzacja, kiszenie oraz liofilizacja. Dzięki tym procesom produkty zachowują wartości 
odżywcze utrwalonego produktu, gdy zostaną zachowane wszystkie podstawowe pa-
rametry procesu utrwalania. Ważne jest aby odpowiednio przechowywać dany środek 
spożywczy. Metody utrwalania korzystnie wpływają na bezpieczeństwo żywności, co 
jest nadrzędne przy produkcji żywności.

Obecnie przemysł mleczarski wprowadza coraz więcej nowych produktów na ry-
nek, wciąż się rozwijając. Nowoczesne techniki stosowane podczas produkcji i utrwa-
lania, sprzyjają wysokiej jakości, z zachowaniem wszystkich walorów smakowo-zapa-
chowych oraz składników odżywczych. Konsumenci mogą cieszyć się wysoką jakością 
produktów mleczarskich. 
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CHARAKTERYSTYKA EUROPEJSKICH 
ZNAKÓW JAKOŚCI

Wprowadzenie 

Europejski rynek bardzo szybko się rozwija, dzięki czemu powstaje wiele nowych 
konkurencyjnych firm. W mediach ciągle słyszymy o aferach związanych z nieuczci-
wymi producentami żywności. Dlatego, aby sprzedać produkt nie wystarczy już za-
projektować przyciągające uwagę opakowanie, wyprodukowane najtańszym kosztem 
oraz zawierające najniższej klasy produkty. Konsumenci XXI wieku w czasie zakupów 
zwracają uwagę na cechy związane z naturalnością, oraz środowisko, w którym dany 
produkt powstaje, bowiem liczy się dla nich jakość. W  celu ochrony produktów re-
gionalnych i tradycyjnych Unia Europejska wprowadziła specjalny system rejestracji, 
certyfikowania i oznaczania owych wyrobów. Kupując produkt oznakowany Europej-
skim Znakiem Jakości konsument ma czytelną i rzetelną informacje o oryginalności 
i wyjątkowości zakupionego towaru.

Charakterystyka znaków 

W ramach polityki jakości i ochrony wyjątkowej żywności wyróżniono dwa typy 
produktów:
•	 produkty regionalne znanego pochodzenia, objęte znakami: „Chroniona Nazwa 

Pochodzenia” oraz „Chronione Oznaczenie Geograficzne”,
•	 produkty tradycyjne, objęte znakiem „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”.

Znak „Chroniona Nazwa Pochodzenia” może być umieszczony na produkcie, któ-
rego jakość jest wyjątkowa, a nazwa nawiązuje do miejsca, w którym został wyprodu-
kowany oraz podkreśla związek z tym miejscem. Surowce potrzebne do wytworzenia 
wyrobu objętego omawianym symbolem muszą pochodzić z określonego obszaru, po-
nadto fazy jego wytwarzania również powinny odbywać się na tym terenie.
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Oznaczenia ChNP znajduje się na 9 polskich produktach1:
•	 fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca,
•	 bryndza podhalańska,
•	 oscypek,
•	 miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny,
•	 wiśnia nadwiślanka,
•	 redykołka,
•	 fasola wrzawska,
•	 karp zatorski,
•	 podkarpacki miód spadziowy.

Rys. 1. Graficzna postać znaku „Chroniona Nazwa Pochodzenia”
Źródło: http://www.trzyznakismaku.pl/oznaczenia (data dostępu 23.02.2017)

Znak „Chronione Oznaczenie Geograficzne” przeznaczony jest dla produktów wy-
jątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca jego wytwarzania, a ponadto pod-
kreślającej jego więzi z tym miejscem. W przeciwieństwie do oznaczenia „Chroniona 
Nazwa Pochodzenia”, „Chronione Oznaczenie Geograficzne”` może zostać umieszczo-
ne na produkcie, którego przynajmniej jeden z etapów powstawania przebiegał na ob-
szarze, do którego odnosi się jego nazwa.

Znakiem ChOG do tej pory w Polsce objęto 19 produktów2:
•	 obwarzanek krakowski,
•	 jabłka grójeckie,
•	 jabłka łąckie,
•	 jagnięcina podhalańska,
•	 kiełbasa lisiecka,
•	 fasola korczyńska,
•	 miód drahimski,
•	 miód kurpiowski,

1 Winawer Z., Przetwórstwo lokalne – definicje i przykłady. Systemy jakości żywności, [w:] Produkt 
tradycyjny i  lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja Kompendium dobrych 
praktyk, Warszawa 2013, s. 8.

2 http://www.trzyznakismaku.pl/oznaczenia (data dostępu 23.02.2017).
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•	 miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich,
•	 rogal świętomarciński,
•	 ser koryciński swojski,
•	 chleb prądnicki,
•	 śliwka szydłowska,
•	 truskawka kaszubska (kaszëbskô malëna),3

•	 wielkopolski ser smażony,4

•	 andruty kaliskie,
•	 sucha sechlońska,
•	 kołacz śląski (kołocz śląski),
•	 cebularz lubelski.

Rys.2. Graficzna postać znaku „ Chronione Oznaczenie Geograficzne
Źródło: http://www.trzyznakismaku.pl/oznaczenia (data dostępu 23.02.2017)

W przeciwieństwie do znaków „Chroniona Nazwa Pochodzenia” czy „Chronione 
Oznaczenie Geograficzne”, symbol „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” może być 
stosowany do produktów wytworzonych na całym terytorium kraju, z którego dany 
wyrób pochodzi, jednak powinien on znajdować się w obiegu od co najmniej 30 lat. 
Musi również posiadać tradycyjną nazwę, która odnosi się do jego specyficznego cha-
rakteru lub taką, która jest powszechnie przyjęta i zwyczajowo dla niego stosowana. 
Wyrób oznaczony opisywanym znakiem powinien zostać wyprodukowany z tradycyj-
nych surowców, metodą znaną od pokoleń.

Dotychczas znak „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” widnieje na 9 polskich 
produktach:3

•	 pierekaczewnik,
•	 olej rydzowy,
•	 kiełbasa myśliwska,
•	 kiełbasa jałowcowa,

3 Winawer Z., Przetwórstwo lokalne – definicje i przykłady. Systemy jakości żywności, [w:] „Pro-
dukt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja Kompendium dobrych 
praktyk, Warszawa 2013, s. 9.

4 Winawer Z., Przetwórstwo lokalne – definicje i przykłady. Systemy jakości żywności, [w:] Produkt 
tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja Kompendium dobrych 
praktyk, Warszawa 2013, s. 7.
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•	 kabanosy,
•	 czwórniak,
•	 trójniak,
•	 dwójniak,
•	 półtorak.

Rys.3. Graficzna postać znaku „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”
Źródło: http://www.trzyznakismaku.pl/oznaczenia (data dostępu 23.02.2017)

Symbole „Chroniona Nazw Pochodzenia” oraz „Chronione Oznaczenie Geogra-
ficzne„ dają producentom z danego obszaru ochronę, polegającą na prawie do wyłącz-
ności używania nazwy zarejestrowanego wyrobu. Oznaczenie „Gwarantowana Trady-
cyjna Specjalność” nie daje takiej ochrony i znak ten może zostać umieszczony na kilku 
produktach o tej samej nazwie.

Podsumowanie 

Umieszczenie Europejskiego Znaku Jakości na etykiecie produktu podnosi jego 
wartość. Ułatwia konsumentowi identyfikacje unikatowego wyrobu, odróżniając go od 
innych znajdujących się na rynku. Dzięki zastosowaniu omawianych oznaczeń produ-
cenci mogą liczyć na wiele korzyści, związanych głównie ze sferą finansową. Unijnym 
certyfikatem może zostać objęta żywność z całego świata, po pozytywnym przejściu 
wszystkich etapów procedury rejestracyjnej. Mimo zalet stosowania Europejskich 
Znaków Jakości rejestrowanie regionalnych produktów w Polsce nie jest powszechnym 
procesem, zajmujemy jednak „wysokie” ósme miejsce w  Unii Europejskiej pod tym 
względem. Państwa członkowskie zarejestrowały już blisko 1200 produktów5. Najwięk-
szą ilość wyrobów ze Znakiem Jakości posiadają Włosi, którzy unijnym certyfikatem 
wyróżnili ponad 250 produktów5.
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OCENA JAKOŚCI I ZNAJOMOŚCI OZNAKOWAŃ 
NA OPAKOWANIACH PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Wprowadzenie

Kosmetyki definiuje się jako grupę produktów stosowanych w celu oczyszczania, 
pielęgnacji, ochrony oraz upiększania ciała. W  myśl ustawy o  kosmetykach z  dnia 
30 marca 2001 roku „kosmetykiem jest każda substancja przeznaczona do zewnętrzne-
go kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi 
narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym 
lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfu-
mowanie lub upiększanie”1.

Według danych podanych przez firmę badawczą PMR Research wartość polskie-
go rynku artykułów kosmetycznych na koniec roku 2016 wynosiła 23 mld złotych. 
W porównaniu do lat wcześniejszych, gdzie obserwowano przyrost wartości produkcji 
i sprzedaży kosmetyków w Polsce w tempie kilkunastu procent rocznie, w chwili obec-
nej występuje zjawisko stabilizacji. Jednak należy podkreślić, iż cały czas polski rynek 
kosmetyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie2. W Polsce 
obecnie funkcjonuje około 100 dużych i średnich oraz około 300 małych i bardzo ma-
łych producentów kosmetyków. Branża kosmetyczne w Polsce to nie tylko producenci, 
ale także laboratoria, firmy badawcze, chemiczne, biotechnologiczne oraz producenci 
opakowań3.

Struktura polskiego rynku kosmetycznego przedstawia się następująco:
•	 kosmetyki do pielęgnacji włosów (18,5%),
•	 kosmetyki do pielęgnacji skóry (17%),
•	 perfumy (13,5%),
•	 akcesoria do golenia i kosmetyki przeznaczone dla mężczyzn (10,5%),

1 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010420473 (data dostępu 15.02.2017 r.).
2 http://analizarynku.eu/polski-rynek-kosmetyczny (data dostępu 15.02.2017 r.).
3 https://lifestyle.newseria.pl/newsy/krajowy_rynek_kosmetyczny,p1982597172 (data dostępu 

15.02.2017 r.).
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•	 kosmetyki kolorowe (9,7%),
•	 kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy (8,9%),
•	 dezodoranty (8,3%),
•	 produkty do pielęgnacji zębów (7,6%),
•	 kosmetyki przeznaczone dla dzieci (3,6%),
•	 kosmetyki do depilacji (1,3%),
•	 kosmetyki promieniochronne (1%)4.

Na przestrzeni wielu lat zauważona została stabilność dotycząca struktury miejsc, 
gdzie konsumenci dokonują najczęściej zakupów kosmetyków z jednym wyjątkiem – 
zaobserwowany został wzrost udziałów w sprzedaży kosmetyków w dyskontach, które 
zachęcają niskimi cenami oraz coraz większym asortymentem.

Tabela 1.: Miejsce zakupu kosmetyków z  uwzględnieniem wieku, płci i  dochodów 
w 2016 roku

Kobiety Mężczyźni
Dominująca 

kategoria 
wiekowa

Dochody 
miesięczne 

poniżej  
1 000 zł  
na os.

Dochody 
miesięczne 

między  
1 000-2 000 

zł na os.

Dochody 
miesięczne 

powyżej 
2 000zł  
na os.

Drogeria 86% 67% 25-44 lat 74% 78% 87%

Konsultantki 17% 7% 25-44 lat 20% 11% 10%
Hipermarket 21% 29% 35-54 lat 24% 22% 28%
Supermarket 7% 14% 25-44 lat 5% 14% 10%

Apteka 10% 6% 25-44 lat 12% 6% 12%
Sklep osiedlowy 9% 7% 55 i więcej 11% 6% 5%

Dyskont 15% 13% 55 i więcej 18% 21% 6%
Internet 8% 8% 25-44 lat 3% 6% 17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 
http://www.ceeretail.com/analysis/1183/po-kosmetyki-idziemy-do-drogerii-lub-dyskontu-

cena-nie-tak-wazna-jak-jakosc5

Najbardziej popularnym miejscem zakupów jest drogeria (79%). Kolejnym punk-
tem, gdzie konsumenci chętnie dokonują zakupów są hipermarkety (ok. 25% bada-
nych). Na następnym miejscu uplasowały się, już wcześniej wspomniane dyskonty 
(14%). Prognozuje się, że w  latach 2018-2019 nastąpi wzrost znaczenia dyskontów 
w udziale rynku, kosztem drogerii, hipermarketów, a  także supermarketów. Uzasad-
nieniem takich prognoz jest postępująca ekspansja dyskontów w  tym sektorze ryn-
ku, ciągłe poszerzanie oferty oraz rosnące zaufanie polskiego społeczeństwa do marek 

4 http://biotechnologia.pl/kwartalnik/Zaostrza-sie-konkurencja-na-polskim-rynku-
kosmetycznym-rozne-formaty-walcza-o-klienta,137 (data dostępu 15.02.2017 r.).

5 http://www.ceeretail.com/analysis/1183/po-kosmetyki-idziemy-do-drogerii-lub-dyskontu-cena-
nie-tak-wazna-jak-jakosc (data dostępu 15.02.2017 r.).
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własnych. Po tym okresie spodziewany jest wyhamowanie tego wzrostu, czego powo-
dem będzie najprawdopodobniej wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, co bę-
dzie sprzyjać zwiększeniu wydatków na kosmetyki ze średniej i wyższej półki cenowej, 
które w większym asortymencie dostępne są właśnie w drogeriach.

Według danych opublikowanych w raporcie pt. „Handel detaliczny artykułami ko-
smetycznymi w 2016,” za najważniejsze kryterium przy wyborze kosmetyków wśród 
konsumentów uważana jest dobra jakość kosmetyku, rozumiana jako dobra skutecz-
ność działania (dla 88 % respondentów). Następnym ważnym kryterium, którymi kie-
rują się klienci to zapach. Okazał się on ważny dla blisko 79% zapytanych osób. Kolej-
nym wyznacznikami, którymi kierowali się nabywcy, to kolejno: cena (dla 77% osób), 
naturalność kosmetyku (dla 55%), marka (dla 50%), polskie pochodzenie produktu 
(dla 45%). Po analizie poprzednich lat widoczny jest coraz mniejszy udział ceny, jako 
najważniejszego kryterium wyboru. Również znaczenie marki ma tendencją spadko-
wą. Taka sytuacja ma związek z silnym w ostatnich latach rozwojem i promowaniem 
marek własnych w segmencie kosmetyków. Z drugiej strony, coraz większym znacze-
niem przy wyborze produktu kosmetycznego, odnotowują takie kryteria jak: polskie 
pochodzenie produktu oraz naturalność kosmetyków6. 

Prawo dotyczące kosmetyków w Polsce

Prawo w Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, bardzo rygorystycznie podcho-
dzi do kwestii bezpieczeństwa kosmetyków (kwestię tą reguluje Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.). Rozporzą-
dzenie to oprócz sprawy bezpieczeństwa kosmetyków porusza także takie kwestie jak: 
skład, oznakowanie, warunki produkcji i obrotu, dokumentację, sposób nadzorowania 
rynku przez władzę oraz wprowadza zakaz dokonywania testów na zwierzętach wszyst-
kich produktów kosmetycznych i ich składników. W niniejszym artykule postawiony 
zostanie nacisk na sprawę oznakowania kosmetyków7. 

Wyżej wymienione rozporządzenie szczegółowo reguluje sposób oznakowania 
produktów kosmetycznych. Informacje, które obowiązkowo muszą znaleźć się na opa-
kowaniu to m.in. dane osoby odpowiedzialnej (producenta) wraz z adresem, ilość no-
minalna, data minimalnej trwałości lub znak PAO ( tego oznakowanie nie można zna-
leźć na niektórych opakowaniach, m.in. na produktach jednorazowych i aerozolach), 
oraz szczególne środki ostrożności8.

6 https://www.pmrpublications.com/product/Rynek-artykulow-kosmetycznych-w-Polsce-2016 
(data dostępu 15.02.2017 r.).

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:pl:PDF 
(data dostępu 15.02.2017 r.).

8 http://www.kosmopedia.org/o_kosmetykach/kosmetyki_wymagania_prawne/ (data dostępu 
15.02.2017 r.).
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Metoda badawcza

Celem projektu badawczego było zbadanie znajomości oznaczeń znajdujących sie 
na opakowaniach produktów kosmetycznych przeznaczonych dla kobiet wśród konsu-
mentek. Badanie zostało przeprowadzone na terenie jednej z drogerii, w dniach od 23. 
stycznia 2017 roku do 8. lutego 2017 roku. Wzięło w nim udział 145 losowo wybranych 
klientek drogerii, znajdujących się w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Klientkom 
zadano 4 pytania zamknięte oraz 3 pytania otwarte. W analizie wyników badań, każde 
z pytań i udzielone na nie odpowiedź, były szeroko analizowane i zostały sformułowa-
ne wnioski. 

Jedno z pytań dotyczyło częstości kupowania produktów kosmetycznych oraz pro-
duktów do higieny i pielęgnacji. 30% respondentek zdeklarowało, że kilka razy w mie-
siącu pozwala sobie na zakup tych produktów. Nieco mniej badanych (17%) kupuje 
kosmetyki raz w miesiącu lub raz na tydzień, natomiast żadna z respondentek nie sięga 
na sklepowych półkach po kosmetyki codziennie. Bardziej szczegółowe wyniki odpo-
wiedzi na to pytanie ukazano na wykresie kołowym (rys. 1).

Rys. 1. Odpowiedzi respondentek na pytanie: jak często kupuje Pani produkty kosme-
tyczne oraz produkty do higieny i pielęgnacji?

Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi ankietowanych

Następne z pytań brzmiało: czy zwaraca Pani uwagę na oznakowania na opakowa-
niach produktów kosmetycznych. Odpowiedź twierdzącą można było uslyszeć wśród 
31% respondentek. Następnie zapytano ankietowane, w przypadków których kategorii 
produktowych zwracają one szczególną uwagę na oznakowania produktów. Odpowie-
dzi na to pytanie zaprezentowano na rysunku 2.
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Rys. 2. Odpowiedzi respondentek na pytanie: w przypadku których kategorii 
produktów kosmetycznych zwraca Pani szczególną uwagę na oznakowania?

Źródlo: opracowanie własne na podstawie odpwoiedzi ankietowanych

Konsumentki największą uwagę zawracają na oznakowania znajdujące się na opa-
kowaniach kosmetyków przeznaczonych do oczyszczania twarzy (16 wskazań), oraz 
kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała (14 wskazań każde). Nato-
miast najmniej wagi przywiązują do oznakowań na produktach do depilacji (0 wska-
zań), past do zębów (1 wskazanie) oraz do kosmetyków do golenia i lakierów do pa-
znokci (każde po 2 wskazania).

Kolejne pytanie dotyczyło zbadania znajomości konkretnych symboli znajdują-
cych się na opakowaniach produktów kosmetycznych. W pierwszej kolejności zapyta-
no konsumentki czy znają/kojarzą pokazywane przez ankietera na planszach symbole, 
a następnie poproszono o podanie ich nazwy. W tabeli 2. zestawiono symbole, które 
były najbardziej rozpoznawalne wśród respondentek. 

Tabela 2. Odpowiedź na pytanie: Czy widziała Pani te oznaczenia na opakowaniach 
produktów kosmetycznych

SYMBOL ZNACZENIE SYMBOLU CZY WIDZIAŁA P. TE 
OZNACZENIA NA 
OPAKOWANIACH?

WSKAZANIE POPRAW-
NEGO ZNACZENIA 
SYMBOLU

Na dołączonej do ko-
smetyku ulotce, taśmie 
lub kartce zawarte 
są przez producenta 
dodatkowe, ważne 
informacje

67 29

Symbol PAO ; liczba 
miesięcy po otwarciu 
produktu w którym to 
czasie kosmetyk nada-
je się do bezpiecznego 
stosowania

56 16
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SYMBOL ZNACZENIE SYMBOLU CZY WIDZIAŁA P. TE 
OZNACZENIA NA 
OPAKOWANIACH?

WSKAZANIE POPRAW-
NEGO ZNACZENIA 
SYMBOLU

Producent ma podpi-
saną umowę z organi-
zacją odzysku Rekopol. 
Nie należy kojarzyć 
tego znaku z możliwo-
ścią recyklingu!

42 2

Produkt nie testowany 
na zwierzętach

82 69

Oznakowanie materia-
łu, z którego wyko-
nano opakowanie. 
PET – politereftalanu 
etylenu; 

64 24

Znak umieszcza się 
na towarach pacz-
kowanych, nie tylko 
kosmetykach. Oznacza 
gwarancję firmy pacz-
kującej towar.

27 6

Znak stosowany na 
opakowaniach wyro-
bów aerozolowych. 
Oznacza pojemność 
opakowania podaną 
w mililitrach

24 3

Źródlo: opracowanie własne na podstawie odpwoiedzi ankietowanych

Najczęściej rozpoznawalnym symbolem występujących na kosmetykach był: pro-
dukt nie testowany na zwierzętach. Znaczna cześć konsumentek potrafiła również 
wskazać nazwy oznakowań dotyczących długości przydatności do stosowania, dodat-
kowych informacji zamieszczonych przez producenta oraz materiału z jakiego zostało 
wykonane opakowanie. Niewiele ankietowanych Pań potrafiło wskazać prawidłową 
nazwę znaków umieszczanych na opakowaniach paczkowanych. Jednak najbardziej 
problematycznym okazał się symbol umieszczany przez producentów mających pod-
pisaną umowę z organizacją odzysku Rekopol, który był zapewne mylony z symbolem 
recyklingu w kształcie wstęgi Möbiusa.
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Podsumowanie

Z  wykonanych przez nas badań wynika, że niewiele konsumentek przywiązuje 
szczególną uwagę do oznakowań znajdujących się opakowaniach produktów kosme-
tycznych. Najbardziej rozpoznawalne są te, które najbardziej obrazowo przedstawia-
ją ich znaczenie, np. symbol króliczka (zwierzęcia), czyli testowanie na zwierzętach, 
grafika przedstawiająca instrukcję obsługi (bądź czytanie książki/ulotki)-dodatkowe 
informacje umieszczane przez producenta. Z kolei proste oznakowania, choćby numer 
303 w obwodzie prostokąta bądź mała litera „e”, nie są zrozumiałe dla konsumenta. 
Według nas najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dodatkowych oznaczeń 
słownych dla używanych symboli lub wprowadzenie nowych, bardziej oddziałujących 
na wyobraźnie i kojarzących się z danym przekazem oznakowań. 

Netopedia
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FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNCYH 
A PRYWATNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wprowadzenie

Systemy zdrowotne różnych krajów stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi 
ze zmianami uwarunkowań społecznych i ekonomicznych. Do najważniejszych z nich 
zaliczamy: starzejąca się społeczeństwo, rozwój technologiczny oraz wzrastające koszty 
opieki zdrowotnej, co powoduje do zmiany systemu zdrowotnego. W połączeniu z po-
stępem w nauce i medycynie, oraz wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie 
opieki zdrowotnej skutkiem jest rosnący popyt na świadczenia zdrowotne, co przekła-
da się na większe wydatki w tym obszarze1.

Próba zwiększanie nakładów na dział medyczny spotyka naturalne bariery. 
W ubiegłych dziesięcioleciach w państwach rozwiniętych można było zauważyć trwałą 
potrzebę reform systemu opieki zdrowotnej. Potrzeba ta wynikała z braku zadowolenia 
pacjentów z ogólnego poziomu satysfakcji, niegospodarność zasobów oraz niespełnie-
nia oczekiwań pacjentów. Konieczne okazuje się zwiększanie efektywności z gospoda-
rowania zasobami pozostawionymi do dyspozycji sektorowi opieki zdrowotnej2.

W większości krajów za konieczne uznano wprowadzenie konkurencji pomiędzy 
świadczeniodawcami. Zasadniczą przyczyną tej decyzji jest zminimalizowanie nieefek-
tywności systemu i zwiększenie odpowiedzialności świadczeniodawców wobec pacjen-
tów. Władze publiczne starają się odnaleźć złoty środek między modelem konkurencji 
rynkowej a budżetową służbą zdrowia3.

1 Platon, Państwo, Wydawnictwo Marek Derewecki, Cieszyn 2003, s. 295.
2 Sygit M., Zdrowie publiczne, Oficyna, Warszawa 2010, s. 23.
3 Field M.G., The concept of the “health system” at the macrosociologicallevel, [w:] „Social Science 

&Medicine”, Vol. 7, Issue 10, Nowy Jork 1973, s. 763-785.
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Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Państwo, zamiast bezpośredniego administracyjnego ingerowania w funkcjonowa-
nie systemu zdrowia, może oddziaływać pośrednio wprowadzenie prywatnych ubez-
pieczeń nowych metod finansowania, takich jak prywatne ubezpieczenia. W ostatnich 
latach wzrasta rola prywatnych ubezpieczeń jako źródła finansowania opieki zdrowot-
nej. Również z perspektywy zakładów ubezpieczeń produkty powiązane z zdrowiem 
mają coraz większe znaczenie4.

Segment prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Europie w pierwszej dekadzie 
XXI wiek zdecydowanie powiększył się i nadal rośnie. Dzięki temu przychody, jakie 
osiągają ubezpieczyciele z działów non-life ze sprzedaży polis zdrowotnych obejmują 
¼ całkowitych obrotów. Także w Polsce pojawiają się dyskusje polityków i osób zwią-
zanych z zdrowiem publicznym, iż należy wprowadzić prywatne ubezpieczenia jako 
narzędzie finansowania opieki zdrowotnej, w celu poprawienia funkcjonowania krajo-
wego systemu zdrowia5.

Z roku na rok rola, jaką odgrywa prywatna opieka zdrowotna w polskim systemie 
ochrony zdrowia, staje się coraz bardziej widoczna. Nie bez znaczenia są, przy tym, na-
rastające problemy jednostek leczniczych, związane z coraz większymi brakami środ-
ków pieniężnych. Można zauważyć znaczący wzrost pozycji prywatnej służby zdrowia 
na krajowym rynku. Są różnorodne sposoby finansowania prywatnych świadczeń me-
dycznych, które niestety są problematyczne, mające różne korzyści, ale i niosące zagro-
żenia6.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – NFZ

Do jednego z nich zaliczyć można finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środ-
ków publicznych, gdzie rolę płatnika pełni Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej jako 
„NFZ”). Kontraktowanie umów o  udzielanie świadczeń zdrowotnych umożliwia 
ustawa o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ jest 
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodaw-
cą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ. Ustawa wprowadza zasadę równego 
traktowania świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy. Oznacza to, że 
bez względu na tryb ich powstania czy podmiotowość prawną, niezależnie od tego czy 

4 L.G. Pol, R.K. Thomas, The Demography of Health and HealthCare, Kluwer Academic, Nowy Jork 
2002, s. 59-64, [za:] J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna, Warszawa 2010, 
s. 97.

5 Martin J., Pour la santepublique, Lausanne 1987, s. 268, [za:] Włodarczyk C., Poździoch S., Pojęcie 
i zakres zdrowia publicznego, [w:] „Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia”, Czupryna A. , Po-
ździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. (red.), Tom 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Versa-
lius, Kraków 2000, s. 13.

6 Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 33.
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jest to przedsiębiorca czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podmioty te 
winny być traktowane jednakowo. NFZ zatem nie ma możliwości ograniczenia kręgu 
podmiotów biorących udział w postępowaniu o zawarcie umowy ze względu na fakt 
czy świadczeniodawcy są podmiotami prywatnymi czy też publicznymi. Różnicowanie 
jednostek publicznych i  prywatnych, biorących udział w  postępowaniu, nie jest 
dopuszczalne nawet wówczas, gdy NFZ zaprasza do rokowań, bowiem ograniczenie 
może dotyczyć jedyne kwalifikacji zawodowych i technicznych niezbędnych do udzie-
lania określonych świadczeń7.

Zawarcie umowy o  udzielanie świadczeń zdrowotnych w  trybie konkursu ofert 
następuje po wybraniu przez komisję oferty zapewniającej ciągłość udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiającą 
najkorzystniejszy bilans ceny w  odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Przy czym 
w sytuacji, w której w konkursie ofert brało udział więcej niż jeden oferent, komisja 
jest zobowiązana, zgodnie z  art. 142 ust. 7 ustawy do przeprowadzenia negocjacji 
z co najmniej dwoma oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny za udzielane świadczenie. Negocjacje wówczas 
poprzedzają wybór oferty8.

Natomiast, w  sytuacjach określonych w  ustawie, zawarcie umowy o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej następuje po przeprowadzeniu rokowań, do których są 
zapraszane odpowiednie jednostki (zarówno publiczne jak i  prywatne), które mogą 
udzielać świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem postępowania (tj. po-
siadają odpowiednie kwalifikacje merytoryczne oraz techniczne). Porównanie ofert 
złożonych przez świadczeniodawców następuje przy uwzględnieniu w  szczególności 
ciągłości, kompleksowości, dostępności oraz jakości udzielanych świadczeń. A  także 
kwalifikacji personelu, wyposażenia w sprzęt oraz aparaturę medyczną, oraz ceny i licz-
by oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej przy uwzględnieniu kalkulacji kosztów9.

Jednak ze względu na fakt, iż NFZ jest jedynym, funkcjonującym na rynku, płatni-
kiem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, ze środków budżetu państwa, ryzyko, 
prowadzenia prywatnej działalności jedynie w oparciu o te środki, jest duże. Szczegól-
nie istotne problemy pojawiają się z  tzw. „nadwykonaniami” czyli ilością świadczeń 
udzielonych przez podmioty medyczne ponad limit wynikający z umowy, za które NFZ 
z reguły odmawia płatności (wyjątek stanowią tutaj świadczenia udzielone w stanach 
nagłych, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie). Istnieje jednak możliwość wystąpienia 
przeciwko NFZ na drogę sądową o zapłatę za tak udzielone świadczenia. Nie jest to 

7 Włodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2001, s. 6.

8 Młynarska-Wichtowska A., Finansowanie ochrony zdrowia w  UE, Kancelaria Sejmu, Biuro Stu-
diów i Ekspertyz, nr 1042, Kwiecień 2004, s. 1; http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i-1042.pdf 
(19.10.2010).

9 Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawni-
cza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 182.
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oczywiście łatwe, przepisy bowiem nie sprzyjają świadczeniodawcą, jednak nie jest tez 
niemożliwe10.

Obligacje	–	elastyczna	forma	pozyskania	finansowania

Podmioty udzielające świadczeń medycznych mogą również finansować swoją 
działalność ze źródeł zewnętrznych. Możliwości tutaj jest wiele. Jedną z nich jest moż-
liwość pozyskania kredytu czy zaciągnięcia pożyczki. Podmioty te, o ile mają osobo-
wość prawną, mogą również pozyskać finansowanie poprzez emisję obligacji. Emisja 
obligacji jest dużo bardziej elastyczna niż zaciągnięcie kredytu bankowego. Dodatkowo 
emitent takich obligacji (a więc spółka prowadząca np. prywatny szpital) ma możli-
wość zabezpieczenia tych obligacji, np. na wierzytelnościach wynikających z kontraktu 
z NFZ11.

Sama emisja obligacji wymaga przygotowania dokumentacji prawnej, zgodnie 
z zapisami ustawy o obligacjach. Nie jest to jednak procedura na tyle skomplikowana 
by z  założenia rezygnować z  takiego sposobu finansowania prowadzonej działalno-
ści. W celu emisji obligacji emitent podjąć musi stosowną uchwałę, i będzie nią albo 
uchwała zarządu (w przypadku standardowych obligacji), lub uchwała walnego zgro-
madzenia lub zgromadzenia wspólników (w przypadku gdy statut lub umowa spółki 
tak stanowi). Następnie konieczne staje się przygotowanie propozycji nabycia takich 
obligacji oraz wydanie obligatariuszom, czyli zainteresowanym nabyciem takich obli-
gacji12.

Całkowita	odpłatność

Kolejną możliwością finansowania działalności prywatnego podmiotu medyczne-
go jest całkowita odpłatność za udzielone świadczenia medyczne. W takim przypadku 
to pacjent sam opłaca swoje leczenie. Tzw. „całkowita odpłatność” stała się najbardziej 
popularną formą finansowania np. prywatnych gabinetów stomatologicznych, w któ-
rych w  znakomitej większości świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są przez 
samych pacjentów13.

10 Folland S. , Goldman A.C. , Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 708.

11 Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 27.

12 Misiński W., Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 104.

13 Bogutyn J., Monkiewicz J., Ubezpieczenia zdrowotne, [w:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpie-
czeń. Tom II – produkty, Poltext Warszawa 2002, s. 416.
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Ubezpieczenia prywatne

Z roku na rok coraz bardziej popularne stają się prywatne ubezpieczenia zdrowot-
ne lub abonamenty medyczne gwarantowane pracownikom przez pracodawcę. Jest to 
innowacyjna metoda rozliczania udzielonych świadczeń medycznych, oferowana jed-
nakże coraz częściej przez znane towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie takie, 
polegające na wnoszeniu comiesięcznie, często niewielkiej opłaty, gwarantuje ubezpie-
czonym, w zależności od wybranego pakietu, konsultacje medyczne ze specjalistami, 
udzielanie podstawowych świadczeń medycznych, a niekiedy także pobyt w szpitalu 
lub specjalistyczną opiekę. Podobnie jak w przypadku całkowitej odpłatności za udzie-
lone świadczenia, dokonywanej przez pacjentów, tak i w przypadku ubezpieczeń zdro-
wotnych pacjent zyskuje pewność, iż zostanie udzielone mu świadczenie medyczne 
w sytuacji, w której będzie go potrzebował. Prywatna jednostka zaś uzyskuje gwarancję 
finansowania udzielanych świadczeń14.

System dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne to powszechnie i co najważniejsze, z sukce-
sem stosowane w Europie rozwiązanie. Polega na daniu każdemu z nas możliwości do-
datkowego ubezpieczenia się. Dzięki DUZ, dodatkowemu ubezpieczeniu zdrowotne-
mu, mamy w razie potrzeby dostęp do lekarzy specjalistów, infolinii medycznej, opieki 
ambulatoryjnej, a nawet leczenia szpitalnego. DUZ jest systemem dobrowolnym. Jeżeli 
nie zechcemy z niego skorzystać, nadal będziemy mieli zapewnioną opiekę medyczną 
– tak jak do tej pory w ramach NFZ. DUZ to dodatkowe pieniądze w systemie, bez ko-
nieczności podnoszenia podatków (składki obowiązkowej na NFZ). To oznacza więcej 
wykonanych zabiegów, a więc i krótsze kolejki.

Bardzo korzystne dla rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych będą udo-
godnienia przewidziane dla pracodawców, np. możliwość finansowania składek z za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych. Im więcej osób ma szansę zostać objętych 
ubezpieczeniem, tym mniejsze jest ryzyko, a więc i koszty. Ten prosty rachunek ekono-
miczny pokazuje, że rozwiązania grupowe są znacznie tańsze dla pacjentów, przez co 
upowszechniają dostęp do dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych15.

Podsumowanie

Prywatne podmioty lecznicze posiadają kilka możliwości finansowania udziela-
nych, przez nich, świadczeń zdrowotnych. Należą do nich finansowanie udzielanych 
świadczeń medycznych przez NFZ na podstawie łączących Świadczeniodawcę umów 

14 Tulchinsky T.H., Varavikova E., The new public health, ElsevierAcademic Press, San Diego 2009, 
wyd. 2, s. 496.

15 Włodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2001, s. 22
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z NFZ, odpłatność świadczeń dokonywana przez pacjentów, a także finansowanie po 
przez prywatne ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz abonamenty medyczne. Nie 
należy zapominać jednakże o możliwości pozyskania finansowania w drodze choćby 
emisji obligacji. Emisja obligacji ma niewątpliwie tą zaletę, że jest ona bardziej elastycz-
na niż np. pozyskanie finansowania w drodze zaciągnięcia kredytu. Ostatnio kilka pod-
miotów świadczących usługi medyczne wyemitowało obligacje, w celu sfinansowania 
swojej działalności inwestycyjnej, co więcej niektóre z tych obligacji są nawet notowa-
ne. Warunkiem pozyskania finansowania w taki sposób jest oczywiście dobry biznes 
plan dający możliwość wykupu takiego długu przez emitenta w określonym terminie 
wykupu, a w końcu – choć w zasadzie przede wszystkim – optymalnie dla emitenta 
przygotowana dokumentacja prawna takich obligacji. Wypełnienie obu tych warun-
ków pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy zabezpieczeniem sytuacji prawnej 
emitenta obligacji oraz sytuacji podmiotów nabywających takie obligacje, czyli obliga-
tariuszy16.
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OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO ELEMENT 
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 

Wprowadzenie 

Ocena ryzyka zawodowego stanowi istotny element systemu zarządzania bezpie-
czeństwem i  higieną pracy. Mając na względzie jakość towarów i  usług należy rów-
nież zwrócić uwagę na warunki, w jakich elementy te są wykonywane. Bezpieczeństwo 
pracownika nie może być pozycjonowane jako mniej ważne w porównaniu z jakością 
produktów i  usług. Te dwa segmenty powinny się zazębić i  być ciągle doskonalone. 
W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego 
przeprowadza się w sposób usystematyzowany i ciągły.

Istota i cel oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w świetle prawa należy do jednego z podstawowych 
obowiązków pracodawcy. Czym właściwie jest ryzyko zawodowe? Otóż wg. normy PN-
N-18002:2011: „ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wy-
stąpienia u  pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w  wyniku zagrożeń 
zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy”1.

Ryzykiem zawodowym można również nazwać zagrożenia, które wynikają z pro-
cesu pracy, pomniejszone o  środki techniczne, organizacyjne i  ludzkie redukujące 
prawdopodobieństwo oraz skutki poszczególnych kategorii zagrożeń. 

W praktyce ocena ta sprowadza się do uważnego przyjrzenia się miejscu oraz spo-
sobie wykonywania pracy i określeniu czynników – takich jak np. hałas – mogących 
wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie pracownika. Służby bhp oraz pracodawca 
muszą mieć pewność, że zastosowano odpowiednie środki chroniące pracowników 

1 PN-N-18002:2011 Systemy zarzadzania bezpieczeństwem i  higieną pracy. Ogólne wytyczne do 
oceny ryzyka zawodowego.
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przed niekorzystnym oddziaływaniem tych czynników, a w razie wątpliwości zastoso-
wać działania prewencyjne bądź dodatkowe środki ochrony.

Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest poprawa warunków pracy oraz 
ochrona życia i zdrowia osób pracujących w danym przedsiębiorstwie, aby uzyskać do-
puszczalny poziom ryzyka. Jest to stan, gdy wszelkie straty związane z oddziaływaniem 
danego zagrożenia są możliwe do zaakceptowania.

Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy

Podejmując identyfikację zagrożeń w miejscu pracy należy uwzględnić wszystkie 
elementy środowiska pracy oraz sposoby wykonywania poszczególnych prac, które po-
tencjalnie mogą być źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla każdego stanowiska występujące-
go w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem, gdy2:
•	 dokonywany jest wybór wyposażenia stanowisk i miejsc pracy,
•	 stanowisko związane jest ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych,
•	 na stanowisku mogą występować szkodliwe czynniki biologiczne,
•	 osoba podczas pracy narażona jest na hałas i drgania mechaniczne,
•	 do obowiązków pracownika należą czynności związane z ręcznym transportem ła-

dunków.
Aktywny udział pracowników w procesie oceny ryzyka podnosi ich zaangażowanie 

i  udział w  rozwiązywaniu problemów BHP oraz poprawiając świadomość zagrożeń, 
skutkuje pozytywnymi wynikami realizacji wśród pracowników działań zapobiegaw-
czych. Zaleca się, aby ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana była okresowo, oraz 
zawsze gdy:
•	 tworzone są nowe stanowiska pracy,
•	 wprowadzane są istotne zmiany na obecnych stanowiskach pracy,
•	 uległy zmianie obowiązujące dotąd wymagania, odnoszące się do stanowisk pracy,
•	 wprowadzono zmiany w stosowanych środkach ochronnych,

W skład zespołu dokonującego oceny ryzyka zawodowego mogą wchodzić: pra-
cownik służby BHP, osoby posiadające uprawnienia kierownicze, lekarz medycyny 
pracy, pracownicy, którzy zostali wyznaczeni przez pracodawcę oraz eksperci z  ze-
wnątrz organizacji3. Osoby te powinny odznaczać się znajomością zasad oceny ryzyka. 
Dodatkowo powinny posiadać niezbędną wiedzę potrzebną w identyfikacji zagrożeń 
na poszczególnych stanowiskach pracy, umieć ocenić ich szkodliwe następstwa, oraz 
określić prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia i życia zagro-
żeń. Na koniec ich zadaniem jest przedstawienie propozycji działań zmierzających do 
eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego.
2 Główczyńska-Woelke K., Ocena ryzyka zawodowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2009.
3 Abramowski M., BHP 2009. Podręczny zbiór przepisów, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
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Rys. 1 przedstawia w sposób schematyczny proces dokonywania oceny ryzyka za-
wodowego. Ukazuje podstawowe etapy i ich kolejność w celu redukcji bądź eliminacji 
ryzyka.

Rys. 1. Algorytm zarządzania ryzykiem zawodowym
Źródło: http://asystentbhp.pl (data odczytu 22.02.2017 r)

Metody oceny ryzyka zawodowego 4

Wśród metod oceny ryzyka zawodowego można wymienić następujące metody: 
wstępną analizę ryzyka PHA, metodę pięciu kroków, matrycę ryzyka według normy 
PN-N 18002:2000, metodę oceny ryzyka dla czynników mierzalnych wg. P-N 18002-
2000 oraz metodę RISK SCORE, zwaną potocznie wskaźnikiem ryzyka.

Poniżej opisane zostały trzy z wymienionych uprzednio metod oceny ryzyka za-
wodowego.
•	 WSTĘPNA ANALIZA ZAGROŻEŃ – PHA

Poziom ryzyka wyznaczany jest za pomocą wyrażenia: W=S * P 
gdzie: W – wartość ryzyka S – stopień szkód P – prawdopodobieństwo szkód

4 Tomaszewska E., BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2014, s. 39-61.
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•	 Do każdego z wymienionych zagrożeń, wartości stopnia szkód oraz ich prawdo-
podobieństwa wyznaczane są za pomocą odpowiednich tabeli, w których do po-
ziomów poszczególnych parametrów przypisane są ich charakterystyki, za pomocą 
których osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka dokonuje wyboru. Na koniec war-
tość ryzyka wyznaczana jest z określonych przedziałów wyników iloczynu stopnia 
szkód i  ich prawdopodobieństwa. Istnieją trzy wartości ryzyka: ryzyko akcepto-
walne, dopuszczalna ocena ryzyka po ocenie ryzyka oraz ryzyko niedopuszczalne.

•	 MATRYCA RYZYKA WG. NORMY PN-N-18002:2000
W metodzie tej ryzyko ustalane jest na podstawie dwóch parametrów, do których 
należy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ciężkości szkodliwych 
następstw tych zagrożeń. Parametry te wyznaczane są podobnie jak w poprzed-
niej metodzie, jednak wynik uzyskuje się odmiennie – za pomocą matrycy, gdzie 
z przecięcia wartości dwóch wymienionych parametrów otrzymywana jest wartość 
ryzyka zawodowego. Proces ten przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Wartościowanie ryzyka zawodowego wg. matrycy ryzyka
CIĘŻKOŚĆ NASTĘPSTW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO mała średnia duża
mało prawdopodobne małe dopuszczalne małe dopuszczalne średnie dopuszczalne
prawdopodobne małe dopuszczalne średnie dopuszczalne duże niedopuszczalne
wysoce prawdopodobne średnie dopuszczalne duże niedopuszczalne duże niedopuszczalne

•	 METODA RISK SCORE
Jest to najczęściej wykorzystywana metoda oceny ryzyka zawodowego. Końcowy 
poziom ryzyka opisuje wyrażenie: R=S * E * P gdzie:
R – poziom ryzyka S – możliwe skutki zdarzenia 
E – ekspozycja na zagrożenie P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
Wartości iloczynu podobnie jak w poprzednich metodach wyznaczane są za pomo-
cą określonych tabeli, gdzie wartościom przypisane są opisy, dzięki którym osoba 
dokonuje wyboru odpowiednich wartości. Znając wynik iloczynu porównujemy 
go z przedziałami przypisanymi do tej metody, które wyznaczają kategorię ryzyka 
oraz działanie zapobiegawcze.

Podsumowanie

Ryzyko zawodowe może stać się skutecznym narzędziem poprawy warunków pra-
cy. Przebieg oceny ryzyka i metody jakie należy wykorzystać w tym celu, są uzależnione 
w dużej mierze od pracodawcy oraz stosowanej w zakładzie technologii. Od sposobu 
przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w or-
ganizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dlatego więc należy 
prawidłowo oceniać poziom ryzyka i określić właściwe środki korygujące, zmniejsza-
jące jego poziom do osiągnięcia poziomu dopuszczalnego.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 
– PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK 

NA POLSKICH UCZELNIACH

Wprowadzenie

Ujęcie w sposób całościowy pojęcia jakości kształcenia stanowi spore wyzwanie. 
Ponadto jeśli mowa o jakości kształcenia na uczelniach wyższych, zadanie staje się jesz-
cze trudniejsze. Próby definicyjne wskazują, że rozumienie jakości kształcenia będzie 
uzależnione od grupy interesariuszy względem której jest konstruowane. Rozstrzygnię-
cie w tym zakresie może dokonać analiza dobrych praktyk, które stanowią odpowiedź 
na podnoszenie jakości kształcenia na uczelniach wyższych.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony przegląd dobrych praktyk w do-
skonaleniu jakości kształcenia na uczelni wyższej. Prezentacja zostanie przedstawiona 
na tle definicyjnym jak również w kontekście funkcjonowania Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej.

Jakość kształcenia

Podchodząc do diagnozy jakości kształcenia na uczelniach wyższych należy zwró-
cić uwagę na znaczenie Procesu Bolońskiego. W 1999 roku, Polska jako jeden z 29 sy-
gnatariuszy podpisała Deklarację Bolońską. Jej założeniem było stworzenie warunków 
do mobilności, dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie 
konkurencyjności europejskich uczelni wyższych1. Patrząc szerzej na jakość kształ-
cenia, odpowiednio jej cechy oddaje organizacja ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury. 
Definiuje jakość kształcenia jako oferowanie w edukacji młodym ludziom jak i innym 
osobom, takich kompetencji, które będą umożliwiały aktywne uczestnictwo w życiu 

1 Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Wydawnictwo 
MENiS, Warszawa 2004, s. 3.
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społecznym2. Poszukując najbardziej adekwatnej definicji jakości kształcenia, nale-
ży odnieść się do definicji jakości jaka została przedstawiona w normie PN-EN ISO 
9000:2006. Określa jakość jako – stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości speł-
nia wymagania3. W tym kontekście najbardziej odpowiednia wydaje się być definicja 
przyjęta przez autorów mówiąca, że jakość kształcenia można zdefiniować jako stopień 
spełnienia wymagań dotyczących procesu kształcenia i  jego efektów, formułowanych 
przez interesariuszy4. Interesariuszy uczelni można natomiast podzielić na wewnętrz-
nych i  zewnętrznych. Pośród wewnętrznych wyróżniamy: studentów, kadrę dydak-
tyczną i pracowników administracyjnych. Jeśli chodzi natomiast o  interesariuszy ze-
wnętrznych to zaliczamy do nich: władze centralne i  regionalne oraz pracodawców. 
Systematyzacja ta jest bardzo ogólna, do interesariuszy można zaliczyć również inne 
grupy interesu, takie chociażby jak społeczeństwo i środowisko naturalne.

Ocena jakości kształcenia jest ściśle powiązana z  interesariuszami i  dla każdego 
z nich może być rozumiana w zupełnie inny sposób. M. Wójcicka wyodrębnia, że ja-
kość kształcenia można postrzegać w trojaki sposób. Można ja oceniać poprzez5:
•	 efektywność ekonomiczną – punkt widzenia z perspektywy podmiotów finansują-

cych działalność uczelni, a więc władz centralnych i regionalnych,
•	 standardy akademickie – postrzeganie z perspektywy środowiska naukowego,
•	 użyteczność kształcenia – perspektywa pracodawców oraz często również studen-

tów.
Dostrzegając odmienność oczekiwań interesariuszy względem uczelni wyższej, 

zastanawiające jest czy istnieje możliwość pogodzenia interesów tych różnych grup. 
Pojawia się tutaj zasadnicze pytanie o misję jaką powinna wypełniać uczelnia. Czy bę-
dzie to dostosowywanie procesu kształcenia do oczekiwań jakie stawia rynek pracy, czy 
może będzie to szersze spojrzenie na proces kształtowania przyszłych pokoleń. Dysku-
sja w tym temacie jest zagorzała, zwłaszcza w obliczu rychle nadchodzących zmian na 
uczelniach wyższych. 

Podejście do jakości kształcenia wymaga również rozważenia jej determinant. Po-
dobnie jak w przypadku interesariuszy są to zarówno czynniki wewnętrzne, znajdujące 
się we wnętrzu uczelni, jak i zewnętrzne determinowane przez otoczenie. Swoje od-
działywanie mają również zjawiska gospodarcze, polityczne i  społeczne6. Analizując 
wnętrze uczelni, duże znaczenie będzie tutaj miał składnik studencko – doktoranc-

2 Grudowski P., Lewandowski K., Pojęcie jakości kształcenia i  uwarunkowania jej kwantyfikacji 
w uczelniach wyższych, [w:] „Zarządzanie i Finanse”, nr 3(2012), s. 394-403.

3 PN-EN ISO 9000: 2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 
2006. 

4 Grudowski P., Lewandowski K., Pojęcie jakości kształcenia...
5 Wójcicka M., Jakość kształcenia, [w:] Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematycz-

ny, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2001, s. 54.

6 Śliz A., Kalski M., Wrana M., Diagnoza czynników wpływających na jakość kształcenia ustawiczne-
go w formach szkolnych osób dorosłych w województwie śląskim, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. 
z o.o., Katowice–Opole 2009, s. 10-21.
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ki, czy będą to ludzie otwarci, z predyspozycjami do rozwoju poprzez studia wyższe. 
Znaczenie odgrywają tutaj również treści programowe w konkretnych dyscyplinach, 
jak i one same. Determinantami wewnętrznymi są także systemy motywacji, zarów-
no studentów jak i pracowników oraz ich mobilność w procesie kształcenia. Pośród 
czynników wewnętrznych wymieniamy również aspekty bardziej techniczne, związane 
z wyposażeniem. Kluczowa pośród czynników wewnętrznych jest jednak samoświado-
mość uczestników procesu edukacji. Pośród palety czynników zewnętrznych wymie-
niamy natomiast położenie geograficzne jednostki, znaczenie będzie mieć gęstość za-
ludnienia, stopień uprzemysłowienia oraz węzły komunikacyjne z jednostką naukową. 
Pośród czynników zewnętrznych można wymienić również: uwarunkowania prawne, 
wysokość budżetu przyznanego przez organizatora nauki, zapotrzebowanie rynku pra-
cy, rodzaj kształcenia wybrany przez jednostkę.

Polska Komisja Akredytacyjna

Z początkiem stycznia 2012 roku została powołana Polska Komisja Akredytacyjna 
(PKA). Stanowi ona gremium eksperckie, którego zadaniem jest diagnozowanie stanu 
szkolnictwa wyższego, prowadzi również prace mające na celu poprawę jakości kształ-
cenia. Jednostki akademickie muszą obowiązkowo poddawać się ocenie PKA, niesub-
ordynacja grozi tutaj odebraniem uprawnień do prowadzenia danego kierunku na 
określonym poziomie studiów. Trzeba również zaznaczyć, że PKA jest pierwszą, a do 
tego niezależną instytucją działającą na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
której celem jest poprawianie jakości kształcenia na uczelniach wyższych. Komisja 
ocenia jakość kształcenia na wszystkich stopniach studiów: I, II i III, na studiach po-
dyplomowych oraz ocenia działalność jednostek organizacyjnych funkcjonujących na 
uczelni. Działalność PKA finansuje budżet państwa. Osoby powoływane do gremium 
eksperckiego pełnią obowiązki przez 4 lata. W ramach swojej pracy eksperci przygoto-
wują opinie i sprawozdania dla ministra. Nadrzędną wartością w pracach PKA jest do-
bro społeczne, co uzasadnione jest tym, że poprzez jakość oraz efektywność kształcenia 
buduje kapitał intelektualny oraz buduje społeczeństwo obywatelskie. Sformułowaną 
misję wykonuje dzięki przeprowadzanym ocenom programowym. W działalności ko-
misji ważne jest, aby wszystkie proponowane przez nią rekomendacje pozostawiały 
autonomię co do inicjatyw mających na celu promocję innowacyjności procesu dydak-
tycznego oraz kultury jakości kształcenia7.

Formułowane opinie i  oceny przez ekspertów PKA charakteryzują się tym, że 
są obiektywne, wszystkie podejmowane działania są z  zachowaniem zasad jawności 
oraz przejrzystości procedur. Szanują również zasady etyczne i  tradycję uniwersyte-
tów. W  ramach swoich prac PKA prowadzi dialog i  współpracę ze wszystkimi inte-
resariuszami uczelni, m.in. z środowiskiem akademickim, potencjalnymi studentami, 
pracodawcami, organami państwa oraz administracji publicznej. Współpraca odbywa 

7 Polska Komisja Akredytacyjna, http://www.pka.edu.pl, (data dostępu 20.02.2017).
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się również na poziomie międzynarodowym dzięki kooperacji z  innymi komisjami 
akredytacyjnymi8.

Wybrane dobre praktyki na polskich uczelniach

W  2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała zbiór zawierający wybrane 
„dobre praktyki” w  zakresie zarządzania jakością na polskich uczelniach wyższych. 
Stanowi to działanie w ramach podjętego w 2014 roku zadania przygotowania księgi 
z dobrymi praktykami. Na potrzeby publikacji została doprecyzowana definicja „do-
brej praktyki”, która jest skutecznym, innowacyjnym i godnym naśladowania rozwią-
zaniem, które dotyczy doskonalenia jakości kształcenia na uczelni wyższej. Ponadto 
zostało określonych sześć kryteriów umożliwiających identyfikację dobrej praktyki:
•	 Skuteczność.
•	 Uniwersalność.
•	 Innowacyjność.
•	 Wzorcowość.
•	 Etyczność.
•	 Trwałość.

Wszystkie praktyki natomiast zostały zebrane w  schemacie nadającym jasność 
i przejrzystość. Znalazły się w nim takie elementy: nazwa dobrej praktyki, źródło, jej 
cel, opis, kryteria wyróżniania, główne korzyści z niej wynikające, a  także trudności 
i zagrożenia wynikające z jej implementacji9.

W publikacji zostało zawartych dziesięć dobrych praktyk w zakresie doskonalenia 
jakości kształcenia. Pierwsza z nich System rocznych przeglądów programów kształ-
cenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magister-
skich – Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie, obejmuje w  szczególności procedurę 
wraz z określeniem czasowym, kiedy dokonywane są przeglądy programów kształce-
nia. Określa zakres analizy, a także wyznacza osoby odpowiedzialne za wykonanie tych 
zadań. Druga praktyka Księga jakości kształcenia – Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, składa się z czerech elementów. 
Pierwszym z nich jest prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 
następnie zamieszczony jest opis systemu zarządzania jakością kształcenia na WZiKS 
UJ, kolejnym komponentem jest polityka jakości, natomiast ostatnimi są procesy syste-
mu zarządzania jakością kształcenia. Trzecia dobra praktyka to: Ocena przygotowania 
i prowadzenia przedmiotu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów 
Międzynarodowych i  Politycznych. Swoim zakresem obejmuje kierunki, poziomy 
kształcenia na wyżej wymienionym wydziale, oprócz procedur zapewnia również 
niezbędną ustandaryzowaną dokumentację. Czwarta dobra praktyka przedstawiona 

8 Ibidem.
9 Sułkowski Ł., Wstęp, [w:] Sułkowski Ł. (red. ), Wybrane „dobre praktyki” zarządzania jakością 

kształcenia w polskich szkołach wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2015, s. 7-9.
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w  sposób kompleksowy to Ocena jakości kadry prowadzącej i  wspierającej proces 
kształcenia oraz realizowanej polityki kadrowej – Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu. Realizacja tej dobrej praktyki opiera się na formularzach internetowych i obej-
muje następujące grupy pracowników: asystenci i  adiunkci ze stopniem doktora raz 
w roku, adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego oraz osoby na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego co dwa lata, nauczyciele na stanowisku profesora zwyczajne-
go co cztery lata, wykładowcy, starsi wykładowcy, lektorzy oraz instruktorzy co dwa 
lata. Kolejna dobra praktyka, ma charakter bardziej innowacyjny i skierowana jest na 
współprace z  interesariuszami zewnętrznymi: Przygotowanie i  implementacja wirtu-
alnej platformy współpracy z  pracodawcami – Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Wydział Prawa i  Administracji. Dzięki tej dobrej praktyce oceniana jest 
efektywność kształcenia względem wymogów rynku pracy. Pozwala na badanie karier 
zawodowych absolwentów, ocenę zdobytych kompetencji społecznych co pozwala na 
bieżącą weryfikację czy zakładane efekty kształcenia są adekwatne do oczekiwań pra-
codawców względem pracowników. Kolejna dobra praktyka to: Procedura monitorin-
gu efektywności Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia oraz ich weryfikacji, mo-
dyfikacji i doskonalenia – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania. 
Dzięki tej procedurze w sposób systematyczny określone są zasady i tryb monitoringu 
efektywności kształcenia na uczelni, a  także zasady związane z  ich weryfikacją, mo-
dyfikacją oraz doskonaleniem. Siódma dobra praktyka: System Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (SZJK) Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Na system ten składa się następująca dokumentacja: Uczelniana Księga Jakości 
Kształcenia z uczelnianymi procedurami, a także Wydziałowa Księga Jakości Kształce-
nia wraz z wydziałowymi procedurami. Kolejna dobra praktyka, tym razem z Akade-
mii Leona Koźmińskiego w Warszawie to: Weryfikacja realizacji efektów kształcenia 
na poziomie przedmiotu. Praktyka ta stanowi część szerszego systemu weryfikującego 
efekty kształcenia na Akademii Leona Koźmińskiego. W  raporcie znalazła się rów-
nież dobra praktyka: Zintegrowany system zarządzania procesem dyplomowania na 
uczelni pt. Menedżer Dyplomów – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościusz-
ki w Krakowie, Wydział Fizyki, Matematyki i  Informatyki. Polega ona na zgłaszaniu 
przez pracowników naukowych tematów prac dyplomowych, które to następnie przy 
użyciu algorytmu są weryfikowane pod kątem oryginalności. Dzięki temu stworzony 
jest szeroki wybór tematów dla studentów oraz dodatkowo do tematu przypisany jest 
pracownik naukowy, który wspiera pisanie pracy dyplomowej. Pozwala to na lepszą 
jakość prac dyplomowych i ich użyteczność z punktu widzenia rozwoju nauki. Ostatnia 
dobra praktyka zaprezentowana w raporcie to: Opracowanie i wdrożenie „Księgi Jako-
ści Kształcenia” – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Celem tej 
praktyki jest opracowanie i opublikowanie księgi jakości kształcenia. Taka systematy-
zacja pozwoli na ujednolicenie procedur, która potem może być przykładem tworzenia 
ksiąg wydziałowych10.

10 Sułkowski Ł. (red.), Wybrane „dobre praktyki” zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach 
wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2015, s. 11-71.
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Podsumowanie

Zaprezentowane praktyki, wskazują, że w praktyce, również w różny sposób poj-
mowane jest podejście do jakości kształcenia. Zgodnie z  przytoczonym podziałem, 
można odnaleźć pośród dobrych praktyk, te nastawione na efektywność ekonomiczną, 
standardy akademickie i użyteczność kształcenia. Odnoszą się one zarówno do podno-
szenie wartości naukowej, jak chociażby praktyka związana z analizowaniem tematów 
prac dyplomowych, jak również są tu praktyki nastwione na interesariuszy zewnętrz-
nych, odpowiadające rynkowi pracy. Zmusza to do refleksji nad misją uczelni, w której 
można odczytać znaczenie jakości kształcenia i odpowiedź na pytanie dotyczące kie-
runku podnoszenia jakości kształcenia. 

Wszystkie zaprezentowane dobre praktyki są rozwiązaniami autorskimi. Warto 
wzorować się na nich, jednak z dozą rozsądku, by dostosować praktykę do warunków 
danej uczelni.
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ZARZĄDZANIE WIEKIEM A SATYSFAKCJA  
Z PRACY JAKO ELEMENT JAKOŚCI ŻYCIA

Wprowadzenie

Zarządzanie wiekiem w organizacji związane jest ze stosowaniem narzędzi i tech-
nik w  ramach zarządzania zasobami ludzkimi, które tworzą takie warunki pracy, 
w  których pracownicy zaliczani do poszczególnych grup wiekowych w  organizacji. 
Zarządzanie wiekiem może być szczególnie istotne z punktu widzenia pracowników 
starszych, których wiedza, a  szczególnie wiedza cicha jest bardzo cenna dla organi-
zacji, a jej przekazanie może przyczyniać się do poprawy efektywności pracowników 
młodszych. Zarządzanie wiekiem zwłaszcza w obszarze rekrutacji ma przeciwdziałać 
dyskryminacji ze względu na wiek, a w przypadku pracowników będących już częścią 
organizacji ma przyczyniać się do kształtowania pozytywnych postaw, przeciwdzia-
łaniu stereotypowego postrzegania innych pracowników i  do umożliwiania rozwoju 
wszystkim pracownikom bez względu na wiek.

Tworzenie warunków pracy, które są sprawiedliwe dla pracowników w  każdym 
wieku i  umożliwianie każdemu czucia się pełnowartościowym członkiem przedsię-
biorstwa jest istotne z punktu widzenia poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy, któ-
ra z kolei wpływa na jakość życia jednostki.

Artykuł ma charakter przeglądowy i  stanowi refleksję nad wpływem zarządza-
nia wiekiem na satysfakcję z pracy, a później na przełożenie jej na jakość życia. Autor 
przedstawia teoretyczne aspekty związane z zarządzaniem wiekiem, a także odnosi się 
do jego wpływu na poczucie zadowolenia z pracy jednostki.

Zarządzanie wiekiem – ujęcie teoretyczne

Zarządzanie wiekiem zdefiniować można jako zarządzanie i organizowanie „róż-
nych obszarów, w ramach których zarządza się zasobami ludzkimi wewnątrz organiza-
cji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty związane ze starzeniem się, a ogól-
niej do zarządzania procesem starzenia się pracowników poprzez politykę państwa 
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lub negocjacje zbiorowe”1. Zarządzanie wiekiem rozumiane może być również jako 
zbiór metod, przepisów, instrumentów i narzędzi, które wiążą się z zatrudnianiem, jak 
również z możliwością i zdolnością do wykonywania obowiązków zawodowych i po-
wierzonej pracy, które wpływają na osiąganie społecznej i  ekonomicznej efektywno-
ści na przestrzeni całego życia, przy uwzględnieniu zdrowego trybu życia w każdym 
wieku i uwzględnieniem okresu emerytalnego2. Inna definicja klasyfikuje zarządzanie 
wiekiem jako element zarządzania zasobami ludzkimi, który dotyczy zarządzania róż-
norodnością i  koncentruje się na planowaniu i  wdrażaniu działań, które umożliwią 
racjonalne, optymalne i efektywne wykorzystanie potencjału i kapitału ludzkiego or-
ganizacji, poprzez uwzględnienie możliwości i potrzeb pracowników w różnym wieku3 
pracowników organizacji

Celem działań, które realizowane są w ramach zarządzania wiekiem jest stworzenie 
takich warunków pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi w taki sposób, aby zapewnić 
możliwość do jak najlepszego wykorzystania potencjału pracowników, w tym także do-
świadczonych i dojrzałych powyżej 50. roku życia4. Należy podkreślić, że podejmowane 
działania powinny być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych w organizacji. 
W celu osoby zatrudnione w działach kadr, powinny znać strukturę organizacji, tak aby 
móc wyodrębnić poszczególne grupy wiekowe, a następnie na podstawie badania ich 
potrzeb, możliwości, oczekiwań, stanu zdrowia i  innych istotnych czynników mogły 
planować, tworzyć i wdrażać programy skierowane do nich. Istotna jest także ewaluacja 
programów, czy narzędzi realizowanych i stosowanych w ramach zarządzania wiekiem. 
Może ona stać się okazją do sprawdzenia skuteczności danego programu, a w przypad-
ku niedociągnięć lub niedopasowania do potrzeb danej grupy, może być podstawą do 
identyfikacji elementów, które wymagają poprawie i zmianie. 

Należy podkreślić, że zarządzanie wiekiem dotyczy pracowników w każdym wieku, 
stąd kluczowe jest wyodrębnienie grup pracowników w podobnym wieku, aby dla nich 
przygotować odpowiednie programy. 

Zgodnie z koncepcją przedstawioną przez A. Walkera wyodrębnić można siedem 
obszarów, w których można implementować praktyki związane z zarządzaniem wie-
kiem, są to5:
•	 rekrutacja,
•	 planowanie i organizowanie ścieżek kariery,
•	 elastyczne praktyki wewnątrz organizacji związane z  elastycznymi formami za-

trudnienia i wykonywania obowiązków,

1 Walker A., Combating Age Barriers In Employment. European Research Report, European Founda-
tion for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997, s. 15-17.

2 Field J., Burke R.J., Cooper C.L., The Sage Handbook of Aging. Work and Socjety, Sage Publications. 
Londyn 2013.

3 Litwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa 2010, s. 3.
4 Litwiński J., Sztanderska U., Szcześniak A. (red.), Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami 

ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+, Warszawa 2013, s. 20-21.
5 Walker A., Combating Age Barriers In Employment. European Research Report, European Founda-

tion for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997, s. 43-86.
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•	 ergonomia i projektowanie stanowisk pracy,
•	 postawy wobec pracowników starszych,
•	 proces zakończenia aktywności zawodowej związany z przejściem na emeryturę.

Pierwszym ze wskazanych obszarów jest rekrutacja, czyli jeden z pierwszych i pod-
stawowych etapów zarządzania zasobami ludzkimi, jest to proces wyniku którego po-
zyskiwani są pracownicy. Podczas procesu wyboru pracownika i oceny jego potencjału, 
doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności, zwraca się także uwagę na przydatność ka-
pitału zawartego w danej osobie dla realizacji celów, które istotne są z punktu widze-
nia organizacji jako całości6. W tym celu należy przeanalizować obowiązki na danym 
stanowisku pracy, a także wyodrębnić umiejętności i kompetencje, które są niezbędne 
na danym stanowisku. W trakcie tego procesu kluczowe z punktu widzenia zarządza-
nia wiekiem jest nietworzenie takich zapisów, czy też nieocenianie kandydata przez 
pryzmat tego ile ma lat, a więc niedyskryminowanie pracowników ze względu na wiek 
w procesie rekrutacji. 

Kolejny istotny obszar związany jest ze ścieżkami kariery i możliwościami rozwo-
ju. Tutaj istotne jest umożliwienie równego dostępu do szkoleń i szans na pozyskanie 
nowych kwalifikacji, czy też podniesienie kompetencji wszystkim pracownikom, nie 
tylko tym najmłodszym, ale także tym bardziej dojrzałym. Organizacja powinna badać 
potrzeby szkoleniowe i tak projektować plany rozwoju, czy też szkolenia, aby przydatne 
były dla każdego pracownika, czy też grupy pracowników, którym szkolenie jest dedy-
kowane. Chodzi tu zarówno o treść szkolenia, jak i jego formę. Szkolenie musi być pro-
wadzone w takiej formie, aby wszyscy jego uczestnicy mogli maksymalnie z niego sko-
rzystać. Oznacza to, że jeżeli szkolenie prowadzone jest formie elektronicznej, należy 
upewnić się, że wszyscy zgłoszeni wiedzą, jak zalogować się do platformy elektronicz-
nej, gdzie umieszczone są materiały, czy też jak uruchomić program lub wypełnić test 
kończący szkolenie. Może być to szczególnie ważne dla pracowników w wieku powyżej 
50 roku życia, których unikalne kompetencje mogły ulec dezaktualizacji, np. z powodu 
zmiany technologii. Dlatego też pracodawcy powinni umożliwić pracownikom star-
szym aktualizację swojej wiedzy i umiejętności oraz zapoznawać ich np. z nowymi roz-
wiązaniami, maszynami czy technologiami wprowadzanymi do organizacji. Konieczne 
jest tutaj odrzucenie przyjętego przez niektórych pracodawców wizerunku starszego 
pracownika, który jest niechętny wobec zmian, ma negatywne podejście do nowinek 
technologicznych nie chce się uczyć i rozwijać, takie powiem postrzeganie pracowni-
ków starszych zwiększa u pracodawców wątpliwości związane z zatrudnianiem osób 
w powyżej 50. roku życia7. Należy zatem zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania 
w pracowników w każdym wieku, w tym starszych pracowników, których wiedza po-
winna być aktualizowana, szczególnie wiedza jawna, a więc ta związana z różnego ro-
dzaju procesami, umiejętnościami, czy wiedzą techniczną, bowiem posiadana przez 
nich wiedza cicha, a więc ta związana z ich doświadczeniem, przekonaniami, warto-

6 Cable D.M., Investigating Recruitment, The Oxford Handbook of Recruitment, Oxford University 
Press, New York 2013, s. 1.

7 Taylor P., Older Workers In an Ageing Society: Critical Topics In Research and Policy, Edward Elgar 
Publishing, Chaltenham-Northampton 2013, s. 118.
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ściami i spersonalizowana może być kluczowa dla firmy i zapewnić jej niejednokrotnie 
przewagę rynkową.

Istotne jest także odpowiednie zaprojektowanie stanowiska pracy, czy obowiązków 
z nim związanych oraz wprowadzanie programów zachęcających pracowników np. do 
aktywnego i zdrowego stylu życia. Ważne jest umożliwienie pracownikom elastycznych 
form pracy, m.in. elastycznych godzin pracy lub też pracy z domu. Pozwoli to np. na 
dostosowanie godzin pracy do godzin związanych z wizytami w palcówkach ochrony 
zdrowia, opieki nad dziećmi, wnukami, czy też starszymi członkami rodziny. 

Podstawowym elementem jest jednak integracja pracowników i kształtowanie po-
zytywny postaw wobec starszych pracowników. W tym celu konieczne jest aby kadra 
kierownicza stale szkoliła się z aspektów związanych z różnorodnością pracowników. 
Należy także pracownikom młodszym pokazywać, jak wielki potencjał ma współpraca 
z osobami starszymi, od których mogą się uczyć, i które mogą stać się ich mentorami.

Oczywiście wdrażanie polityki zarządzania wiekiem w organizacji ma swoje ogra-
niczenia, które może wiązać się z8:
•	 nieposiadaniem wystarczającej wiedzy na temat zarządzania wiekiem lub całkowi-

ty brak zainteresowania tym tematem,
•	 stereotypowym postrzeganiem pracowników starszych,
•	 przekonaniem, że zatrudnianie pracowników starszych może być przeszkodą w za-

trudnianiu młodszych,
•	 obawami przed potencjalnymi nadużyciami związanymi z  wykorzystywaniem 

przez pracowników starszych przepisów chroniących ich przewidzianych np. 
w Kodeksie Pracy lub innych przepisach,

•	 nieprawidłowym zidentyfikowaniem i opisaniem kompetencji wymaganych na da-
nym stanowisku,

•	 niesprawdzeniem informacji przedstawionych w  dokumentach przedłożonych 
przez kandydata na dane stanowisko, m.in. nieweryfikowanie jego praktycznych 
umiejętności,

•	 przekonaniem, że pracownicy, którzy osiągnęli odpowiedni wiek i spełniają inne 
przewidziane prawem wymagania powinni odejść na emeryturę w najwcześniej-
szym możliwym terminie,

•	 trudnościami z pogodzeniem życia prywatnego i pracy zawodowej,
•	 nieposiadaniem perspektyw rozwojowych w danej organizacji, co może powodo-

wać brak zainteresowania karierą zawodową po osiągnięciu określonego wieku.

8 Litwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w  przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa 2010, 
s. 4-10.
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Satysfakcja z pracy a jakość życia – wpływ dobrych praktyk 

Praca jest ważnym elementem życia człowieka, który dostarcza mu możliwości 
rozwojowych, może mieć wpływ na tworzenie nowych znajomości, kształtowanie na-
wyków, a także dostarcza środków finansowych, które pozwalają zaspokajać potrzeby 
człowieka, zarówno podstawowe potrzeby fizjologiczne, jak i potrzeby wyższego rzędu. 
Niezadowolenie z pracy lub też wykonywanie pracy, która nie jest zgodna z oczekiwa-
niami i celami, wartościami, czy też przekonaniami danej osoby może rodzić frustrację, 
a nawet być źródłem choroby9. Praca ma także znaczenie w kontekście analizowania 
poczucia jakości życia. Jakość życia definiowana może być jako „subiektywne i indy-
widualne poczucie dobrostanu, odczucie warunków życia oraz zadowolenie z wykony-
wania codziennych czynności”10. Zwrócić należy także na inny sposób rozumienia tego 
terminu, który wyróżnia wymiary życia jednostki, na które należy zwrócić uwagę, a są 
to: wymiar psychiczny, fizyczny oraz społeczny, a w nim zawodowy wymiar funkcjo-
nowania jednostki11. 

Jak widać praca zawodowa jest elementem, który może wpłynąć na to jak jednostka 
postrzega jakość swojego życia. Przede wszystkim może dostarczyć źródeł dochodu, 
które pozwolą na zaspokojenie potrzeb danej jednostki, a wysokość tych dochodów 
może wpłynąć na stopień zaspokojenia zwłaszcza potrzeb, które wiążą się z samore-
alizacją. Co więcej, kiedy praca zawodowa nie jest zgodna z umiejętnościami i kwali-
fikacjami danej osoby, może to rodzić uczucie niezadowolenia, ponieważ nie umożli-
wi w pełni wykorzystania potencjału danego pracownika. Uczucie związane z obawą 
o zatrudnienie lub koniecznością częstej zmiany miejsca zatrudnienia również może 
negatywnie wpływać na odczuwanie satysfakcji z pracy, a w konsekwencji poziom na 
jakim określa się jakość ze swojego życia. 

Umiejętne zarządzanie wiekiem w organizacji może przełożyć się na wiele etapów 
zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w sferze rekrutacji pracowników, 
ale także już gdy funkcjonują oni w organizacji, a więc na etapach integracji pracow-
ników i umożliwiana im rozwoju. Tworząc uczciwe warunki pracy dla każdej z grup 
wiekowych organizacji, w tym dla osób starszych podnosić można poziom satysfakcji 
z  wykonywania danego zawodu. Ponadto, stosując zarządzanie wiekiem organizacja 
pokazuje, że poszczególne grupy wiekowe są dla niej ważne, np. pracownicy starsi wi-
dząc, że organizacja inwestuje w ich rozwój i umożliwia aktualizację umiejętności oraz 
podnoszenie kwalifikacji, nie czują oni zagrożenia, że zostaną zwolnieni, a  także nie 
czują się niechciani w organizacji, co może przyczyniać się do braku uczucia frustra-
cji. Innym przykładem może być umożliwienie elastycznych godzin pracy lub pracy 
w domu, co może ułatwić godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinny, a w konse-
kwencji realizację celów zarówno prywatnych, jak i zawodowych. To także może pod-
nieść poczucie zadowolenia z pracy, a w konsekwencji jakość życia.

9 Debris R., Znaczenie pracy dla jakości życia, [w:] Bańka A., Debris R. (red.), Pomiar i poczucie jako-
ści życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, UMC-WSP, Poznań-Częstochowa, 1995, s, 27-40.

10 Faraquhar M., Definitions of quality life: a taxonomy, J. Adv. Nurs. 1995, s. 502-508.
11 Borys T., Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, [w:] Wachowiak A. (red.), Jak żyć?, 

Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 11-39.
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Podsumowanie

Odpowiednie wdrożenie zarządzania wiekiem w organizacji wiąże się z zastoso-
waniem narzędzi i technik, które pokazują pracownikowi, że jest on ważny dla orga-
nizacji, że zależy jej na tym aby dobrze czuł się w organizacji, oraz zapewnieniem mu 
takich warunków, aby w  jak największym stopniu mógł wykorzystać swój potencjał 
bez względu na wiek pracownika. Elementy te przyczynić mogą się do realizacji celów 
pracownika zarówno prywatnych, jak i  zawodowych, a  w  konsekwencji pozytywnie 
wpłynąć na zadowolenie i  satysfakcję z pracy, co z kolei pozytywnie przełoży się na 
jakość życia danej osoby.
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ZADANIA I USTRÓJ POLSKIEGO CENTRUM 
AKREDYTACJI ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA 
SYSTEMU NADZORU RYNKU PO WEJŚCIU W ŻYCIE 

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 R. O SYSTEMACH 
OCENY ZGODNOŚCI I NADZORU RYNKU 

(DZ. U. 2016 R., POZ. 542)

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Dz. U. 2016 r. poz. 542) weszła w  życie 20 kwietnia 2016 r., z  wyjątkiem pojedyn-
czych przepisów, które wejdą w  życie w  późniejszych terminach. Na wstępie należy 
wskazać, że ustawa ma na celu zapewnienie konkurencyjności i  innowacyjności go-
spodarki, eliminowanie zagrożeń dla zdrowia oraz bezpieczeństwa stwarzanych przez 
wyroby, w tym w miejscu pracy, dla ochrony konsumentów, mienia, środowiska i bez-
pieczeństwa publicznego, a  także znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwia-
nie obrotu towarowego1. Wprowadzony ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku system 
nadzoru rynku obejmuje w szczególności kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, 
postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 
niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, a także kontrolę wyrobów 
przywożonych na teren Unii Europejskiej.

Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 r. określiła podstawowe zasady doko-
nywania oceny zgodności wyrobów z  wymaganiami, zasady akredytacji, autoryzacji 
oraz notyfikacji jednostek oceniających zgodność, zadania i ustrój Polskiego Centrum 
Akredytacji oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku. Zasadniczy kształt 

1 Warto przypomnieć, że system oceny zgodności tworzą zasady, procedury wraz z zestawem norm, 
które określają sposób przeprowadzania oceny zgodności oraz wymagania dotyczące wyrobów 
podlegających ocenie zgodności.
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ustawy nie uległ od 2002 r. zmianom, choć podlegała ona oczywiście licznym mniej lub 
bardziej głębokim nowelizacjom2. 

Ustawa wprowadziła również pewne niezbędne modyfikacje w  zakresie organi-
zacji Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie włączono do ustawy mechanizmy 
wzmacniające merytoryczny nadzór nad działalnością PCA oraz redukujących tzw. 
„efekt agencji” oraz asymetrię informacji, jakie pojawiają się w  relacji PCA z  orga-
nem nadzoru3. W  obszarze nadzoru korporacyjnego podstawowym mechanizmem 
ograniczenia „efektu agencji” i przełamania asymetrii informacji jest rada nadzorcza. 
W ustawie przewiduje się również wzmocnienie kompetencyjne i merytoryczne Rady 
ds. akredytacji, ale też wprowadzenie obowiązków planistycznych i sprawozdawczych 
w zakresie swojej działalności.

W stosunku do ustawy z 2002 r. rozbito delegacje ustawowe dotyczące określenia 
opłat za czynności związane z oceną zgodności. Są to bowiem dwa zupełnie różne ro-
dzaje opłat – PCA pobiera opłaty za czynności związane z akredytacją4. Natomiast czyn-
ności wykonywane przez jednostki w związku z obowiązkową oceną zgodności mają 
w zasadzie charakter usługowy, a opłaty za nie podlegają zwykłej grze rynkowej, i to nie 
tylko na poziomie krajowym, ale ogólnoeuropejskim5. Artykuły 9 i 10 wprowadzają dwa 
podstawowe domniemania zgodności z wymaganiami – wynikające z oznakowania CE 
oraz ze zgodności z normami zharmonizowanymi. Artykuł 11 dotyczy deklaracji zgod-
ności. Najistotniejszym jego elementem jest wprowadzenie, wzorem prawodawstwa 
europejskiego, jednolitej deklaracji w przypadku wyrobów podlegających kilku aktom 
prawodawstwa harmonizacyjnego, co jest sytuacją bardzo powszechną. 

Przepisy dotyczące akredytacji (art. 22–26) nie uległy większym zmianom. Dopre-
cyzowano wymagania i kryteria, jakie muszą spełniać jednostki ubiegające się o akre-
dytację6. Znacznie zmodyfikowany został natomiast system autoryzacji i  notyfikacji 
jednostek oceniających zgodność. 

Wprowadzono również szereg wymagań w  zakresie prowadzenia działalno-
ści przez jednostki, które już uzyskały autoryzację i  notyfikację w  zakresie sposobu 

2 Niezwykle potrzebna wydaje się dyskusja nad rozwiązaniami ustrojowymi w obszarze normaliza-
cji, a także ponowne zdefiniowanie roli i pozycji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Potrzeba 
wydania nowej ustawy miał swój rodowód i genezę w konieczności zapewnienia spójności polskich 
regulacji z systemem europejskim określonym w Nowych Ramach Prawnych (dalej: „NFL”, z ang. 
New Legal Framework).

3 Istnienie tych zjawisk uważa się nowoczesnej teorii ekonomii instytucjonalnej za naturalne i głów-
ne przyczyny perturbacji w stosunkach państwo (ministerstwo) – nadzorowana instytucja, niepo-
żądanymi z punktu widzenia całościowego celu tej relacji.

4 Opłaty te mają charakter quasi-urzędowy, ponieważ PCA jest jedyną jednostką akredytującą i wy-
konuje zadania państwa w tym obszarze. Jednostki ubiegające się o akredytację nie mają w tym 
zakresie żadnej alternatywy.

5 Jednostki notyfikowane z danego kraju mogą działać na terenie całej Unii Europejskiej. Podmiot 
korzystający z  usług jednostek notyfikowanych ma więc możliwość wyboru jednostki, również 
poza granicami swojego kraju; w przypadku dużych zleceń koszty logistyczne i manipulacyjne mają 
mniejsze znaczenie.

6 Podkreślono również, że akredytacja może być udzielana zarówno jednostkom przeprowadzają-
cym obowiązkową, jak i dobrowolną ocenę zgodności.
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przeprowadzania oceny zgodności (art. 30), korzystania z podwykonawców (art. 33), 
obowiązków informacyjnych (art. 34). Umożliwiono również powierzenie oceny jed-
nostek Polskiemu Centrum Akredytacji7. Wprowadzono instytucję akredytowanej jed-
nostki własnej, zgodnie z regulacjami unijnymi. Określono również procedurę krajową 
(art. 29) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do notyfikacji przez KE lub państwa człon-
kowskie w ramach procedury określonej w decyzji 768/2008/WE8. 

Najistotniejsze zmiany dotyczą konstrukcji systemu autoryzacji i notyfikacji. Insty-
tucja autoryzacji jako pewnego pośredniego stadium pomiędzy akredytacją a notyfi-
kacją miała przede wszystkim na celu określenie całego procesu w ścieżkę administra-
cyjnoprawną, chociażby po to, aby zapewnić odpowiedni poziom ochron podmiotom 
ubiegającym się o  notyfikację. Akredytacja stanowi bowiem potwierdzenie kompe-
tencji danej jednostki i nie ma sama w sobie znaczenia prawnego. Z kolei notyfikacja 
jest w zasadzie tylko czynnością techniczną, polegającą na wprowadzeniu zgłoszenia 
jednostki w odpowiednim systemie elektronicznym zarządzanym przez Komisję Eu-
ropejską,

Wprowadzono jednocześnie zasadę, że autoryzacja w formie decyzji administra-
cyjnej ma charakter deklaratoryjny. Jednocześnie uprawnienia do działania jako jed-
nostka notyfikowana nabywa jednostka oceniająca zgodność w  wyniku pomyślnego 
przejścia procedury notyfikacyjnej. Jednostka oceniająca zgodność może prowadzić 
działalność jednostki notyfikowanej pod warunkiem, że Komisja i pozostałe państwa 
członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch tygodni od notyfikacji, a w ter-
minie dwóch miesięcy od notyfikacji w przypadku jednostek, które nie posiadają akre-
dytacji. 

Intensywność zagadnień i formuł wprowadzanych przez Nowe Ramy Prawne stawia 
przed organem notyfikującym wyzwania polegające na zwiększonej aktywności. Organ 
ten powinien posiadać merytoryczne kompetencje w zakresie oceny notyfikowanych 
przez siebie jednostek i monitorowania ich działalności, w szczególności wyspecjalizo-
wany personel. Należy wskazać, że przepisy dotyczące Polskiego Centrum Akredytacji 
zostały dostosowane do schematu, według którego określono ustrój i zadania takich 
podmiotów, jak Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki 
czy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W związku z powyższym 
Polskie Centrum Akredytacji ma pozostać specyficzną jednostką – państwową osobą 
prawną, wykonującą ustawowo określone zadania. Zadania PCA uzupełniono o wy-
konywane już faktycznie zadania w zakresie współpracy międzynarodowej w zakresie 

7 Możliwość taką przewidują regulacje unijne; została ona również wprowadzona jako zasada w usta-
wie o wyrobach budowlanych.

8 Propozycja ta jest próbą uregulowania na poziomie krajowym konsekwencji pewnej praktyki, która 
znajduje zastosowanie w procesie notyfikacji jednostek oceny zgodności, a która nie jest odzwier-
ciedlona w przepisach dyrektyw. Dyrektywy mówią jedynie, że jednostka może rozpocząć działal-
ność, w przypadku gdy Komisja (lub państwa członkowskie) nie zgłoszą w odpowiednim terminie 
zastrzeżeń do notyfikacji.
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akredytacji9. Istotne modyfikacje, podyktowane również w dużej mierze koniecznością 
zapewnienia zgodności z regulacjami europejskimi, wprowadzono w zakresie zasad fi-
nansowania PCA10. 

Przewiduje się zatem rezygnację z zasady odprowadzania części zysku do budżetu 
państwa, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad i procedury podziału wypracowa-
nego zysku, które mają na celu praktyczne zapewnienie realizacji zasady działalności 
nienastawionej na zysk. Zgodnie z art. 54 ust. 1 o podziale zysku będzie więc decydo-
wał minister właściwy ds. gospodarki na wniosek dyrektora pozytywnie zaopiniowany 
przez Radę ds. akredytacji. Procedura taka zapewnia udział wszystkich kluczowych or-
ganów w podjęciu decyzji; jest ona podobna do procedury podziału zysku w spółkach 
kapitałowych. Jednocześnie wprowadza się w art. 54 ust. 2 wytyczne co do sposobu 
podziału zysku, zgodne z duchem przepisów i rekomendacji wspólnotowych11. Drugi 
obszar, w którym przewiduje się poważniejsze zmiany w stosunku do ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczy wzmocnienia ustrojowej pozycji 
Rady ds. akredytacji12. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów, minister nadzoruje i kontroluje działalność jednostek, w stosunku do 
których uzyskał uprawnienia nadzorcze, w tym PCA, na podstawie przepisów ustawo-
wych – na zasadach określonych w tych przepisach. 

9 Wprowadzono też spójny system planowania i sprawozdawczości, nie tylko finansowej, ale i me-
rytorycznej. Zasady powołania Dyrektora PCA zostały zmienione w minimalnym stopniu. Wpro-
wadzono natomiast przesłanki odwołania Dyrektora, których ustawa z 2002 r. nie określała. Dla 
równowagi wprowadzono również zasadę kadencyjności stanowiska Dyrektora Polskiego Centrum 
Akredytacji.

10 Polskie Centrum Akredytacji prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Jego przychodami są 
przychody z prowadzonej działalności oraz inne przychody. Podstawą gospodarki finansowej PCA 
jest roczny plan finansowy, którego projekt po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, jest przekazywany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w trybie 
i w terminie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Art. 4 
rozporządzenia 765/2008/WE, który dotyczy ogólnych zasad funkcjonowania krajowych jednostek 
akredytujących, stanowi wprost, że krajowa jednostka akredytująca prowadzi działalność niena-
stawioną na zysk. W motywach preambuły rozporządzenia 765/2008/WE wskazuje się m.in., że 
„nienastawiona na zysk działalność krajowych jednostek akredytujących powinna być rozumiana 
jako działalność, która nie dąży do powiększenia majątku właścicieli lub członków organizacji o zy-
ski pieniężne lub materialne. Chociaż jednostki te nie mają na celu maksymalizacji lub dystrybucji 
zysków, mogą one świadczyć usługi odpłatnie lub uzyskiwać dochód. Wszelkie nadwyżki docho-
dów wynikające ze świadczenia tych usług mogą być wykorzystane na inwestycje w dalszy rozwój 
działalności krajowych jednostek akredytujących, o ile jest to zgodne z główną działalnością tych 
jednostek.”.

11 Takie rozwiązania powinny nie tylko zapewnić zgodność z regulacjami europejskimi, ale też przy-
czynić się do rozwoju zakresu i większej dostępności akredytacji dla jednostek oceniających.

12 Obecnie PCA funkcjonuje jako państwowa osoba prawna, utworzona w celu wykonywania zadań 
publicznych o określonych w ustawie zadaniach, podlegająca nadzorowi ministra właściwego ds. 
gospodarki.
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Podsumowanie

Naturę funkcjonowania agend państwowych, takich jak PCA, można opisać jako 
rodzaj związku agencyjnego, w którym jedna strona (przełożony) deleguje pracę dru-
giej (agentowi)13. Problem relacji pomiędzy tymi podmiotami (relacja „pryncypał – 
agent”) jest jednym z głównych nurtów badań nowej ekonomii instytucjonalnej i teorii 
organizacji. Problem agencji ma charakter uniwersalny, występuje zarówno w relacjach 
wewnętrznych (np. pomiędzy właścicielem a  zarządem spółki), jak i  zewnętrznych 
(pomiędzy spółką matką a spółką zależną), w sektorze prywatnym oraz publicznym. 
Proponowane w nowej ustawie rozwiązania mają na celu nadanie Radzie charakteru 
niezależnego od Dyrektora organu PCA, o konkretnych kompetencjach. W celu nada-
nia Radzie charakteru bardziej eksperckiego i zwiększenia jej autorytetu, proponuje się 
wprowadzenie wymagania doświadczenia zawodowego i wiedzy w zakresie akredytacji 
i oceny zgodności dla kandydatów na członków Rady14.
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ROBOTYZACJA PROCESÓW BIUROWYCH 
W	KONTEKŚCIE	ZARZĄDZANIA	JAKOŚCIĄ

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi nowopowstałego nurtu 
automatyzacji procesów biurowych oraz jego wpływu na zarządzanie jakością w przed-
siębiorstwach. Pomimo, że sama technologia pojawiła się już przed rokiem 2000, to 
robotyzacja procesów biurowych, jako spójna, całościowa metoda automatyzacji pro-
cesów, ma swoje początki około roku 20131.

Czym jest robotyzacja procesów biurowych

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w momencie pisania niniejszego tekstu, nie 
istniało tłumaczenie angielskiego terminu Robotics Process Automation na język polski. 
W związku z tym, będziemy posługiwali się określeniem robotyzacja procesów biuro-
wych lub skrótem RPA, zapożyczonym z języka angielskiego.

RPA to zbiór technologii informatycznych, które umożliwiają automatyzację pra-
cy biurowej poprzez naśladowanie procesu wykonywanego przez człowieka na kom-
puterze. Oprogramowanie RPA pozwala na budowanie tzw. botów, które są w stanie 
powtórzyć zadany schemat czynności, korzystając najczęściej z graficznego interfejsu 
użytkownika innych aplikacji. Jeśli zastanowimy się nad tym, jak w obecnych czasach 
wyglądają procesy biurowe (lub szerzej – usługowe), to dojdziemy szybko do wnio-
sku, że w większości polegają one na realizacji powtarzalnych czynności w środowisku 
komputerowym2. Otwarcie rachunku bankowego polega na wprowadzeniu odpowied-
nich danych o kliencie do systemu banku, zaksięgowanie faktury polega na wpisaniu 

1 The Economist: http://www.economist.com/news/special-report/21569573-attractions-employ-
ing-robots-rise-software-machines.

2 Zdarzają się oczywiście organizacje, gdzie wciąż wiele procesów realizowanych jest przy użyciu pa-
pieru jako nośnika informacji. W takich sytuacjach należałoby najpierw przeprowadzić cyfryzację 
tych procesów.
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odpowiednich informacji w systemie księgowym firmy, a zakup prawie każdej rzeczy 
można zrealizować poprzez podanie loginu, hasła i numeru karty kredytowej na stro-
nie internetowego sklepu.

Oprócz samego oprogramowania naśladującego pracę człowieka, nieodzowną 
częścią RPA jest możliwość centralnego zarządzania całym zrobotyzowanym środowi-
skiem. Pozwala to m.in. na zdalną kontrolę botów (uruchamianie, wyłączanie, zmiana 
konfiguracji) oraz zarządzanie ilością botów realizujących dany proces. Dzięki temu 
organizacja może elastycznie reagować na zmiany wolumenów transakcji bądź zadań 
lub dostosowywać boty do nowych wymagań.

Powstaje więc pytanie: czym tak naprawdę robotyzacja różni się od typowych pro-
jektów informatycznych, których celem jest często również usprawnienie bądź automa-
tyzacja wybranego procesu? Możemy na to pytanie podać kilka najważniejszych różnic:
1. Projekty RPA nie są realizowane przez informatyków ani dział IT. Ze względu na 

prostotę tworzenia wirtualnych robotów, są one najczęściej budowane przez depar-
tamenty operacyjne lub biznesowe, które są odpowiedzialne za dany proces3.

2. Technologia robotyzacji procesów biurowych nie wymaga najczęściej żadnych 
znaczących zmian w procesach ani systemach IT. Dzieje się tak dlatego, ponieważ 
boty wykorzystują interfejs graficzny istniejących aplikacji. Nie ma więc potrzeby 
tworzenia interfejsów pomiędzy systemami ani angażowania działów IT4.

3. Projekty RPA trwają zazwyczaj od 4 do 12 tygodni i wymagają najczęściej zaanga-
żowania przynajmniej 2 osób: specjalisty znającego proces oraz dewelopera RPA. 
Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bardzo szybko zwrotu z inwestycji.

RPA jako metoda usprawniania procesów

Oprócz samej technologii, robotyzacja procesów biurowych jest również metodą 
usprawniania i podnoszenia jakości w przedsiębiorstwie. Po stworzeniu algorytmu dla 
danego procesu, organizacja może być pewna, że wszystkie kroki będą zawsze zreali-
zowane w ten sam, z góry ustalony sposób. Oprogramowanie może tworzyć również 
automatycznie rejestr wykonywanych czynności, czy zgłaszać uchybienia lub proble-
my, jeśli na takie napotka. Dzięki tym działaniom organizacje są w stanie nie tylko pod-
nieść jakość czy szybkość realizowanych zadań, ale także zwiększyć zgodność procesu 
z normami.

RPA jest blisko powiązane z działalnością jednostek ciągłego doskonalenia. Reali-
zując projekty z zakresu usprawniania procesów, jednostki te powinny brać pod uwagę 
robotyzację jako jeden ze sposobów na poprawienie danego procesu. Z drugiej strony, 
realizacja projektów RPA może wiązać się z usuwaniem zbędnych kroków w procesie, 
3 Do tworzenia botów niezbędne jest przeszkolenie pracownika, co trwa zazwyczaj od 5 do 10 dni. 

Niektóre firmy umożliwiają uzyskanie certyfikatów po zdaniu odpowiednich testów. Pracownicy 
zajmujący się RPA powinni mieć wcześniej przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie progra-
mowania, taką jak np. umiejętność korzystania z języka VBA, czy SQL.

4 Porównaj: http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/robotic-process-automation.
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standaryzowaniem danych wejściowych czy stabilizacją wyniku5. Żeby móc korzystać 
z pełni możliwości RPA, przedsiębiorstwo powinno stworzyć kilka procesów:
1. Szkolenie i certyfikacja deweloperów
2. Identyfikacja procesów biznesowych do robotyzacji
3. Tworzenie, testowanie i wdrażanie botów
4. Utrzymanie środowiska centralnego i zarządzanie konfiguracją
5. Zarządzanie projektami RPA

Podsumowanie

Robotyzacja procesów biurowych może stać się w niedalekiej przyszłości jednym 
z ważniejszych czynników zmieniających sposób funkcjonowania organizacji. Nie tyl-
ko może zwiększyć wydajność procesów biurowych, ale przede wszystkim zmieni za-
kres obowiązków pracowników. Firmy w  coraz mniejszym stopniu będą powierzały 
pracownikom monotonne, powtarzalne, wysoko wolumenowe zadania, gdyż te zosta-
ną przejęte przez boty. Pracownicy będą mieli dzięki temu więcej czasu, żeby skupić się 
na zarządzaniu procesami oraz podnoszeniem ich jakości. Wprowadzanie programów 
robotyzacji procesów biurowych niesie ze sobą również ryzyka, szczególnie w zakresie 
niepewności, jaką może wywołać RPA wśród personelu. Organizacje powinny mieć to 
na uwadze wdrażając tego typu rozwiązania.

Netografia

[1] The Economist, http://www.economist.com/news/special-report/21569573-attractions-
employing-robots-rise-software-machines, (data dostępu 28.02.2017 r.).

[2] Strona jednego z  producentów RPA, firmy UiPath, https://www.uipath.com/automate/
robotic-process-automation, (data dostępu 28.02.2017 r.). 

[3] Institute for Robotic Process Automation & Artificial Intelligence, http://irpaai.com/what-
is-robotic-process-automation, (data dostępu 28.02.2017 r.).

[4] TechTarget, http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/robotic-process-
automation, (data dostępu 28.02.2017 r.).

[5] McKinsey&Company, http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/
our-insights/the-next-acronym-you-need-to-know-about-rpa, (data dostępu 28.02.2017 r.).

[6] Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation, (data dostępu 
28.02.2017 r.).

5 Co jest zbieżne z celami Lean Management oraz Six Sigma.
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ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW 
DETERMINUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ 

PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH

Wstęp

W  warunkach stale zwiększającej się konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa 
chcące zapewnić sobie dynamiczny rozwój powinny stale dbać o satysfakcję zawodo-
wą pracowników1. Ukontentowanie zatrudnionych niesie za sobą wiele korzyści dla 
organizacji, gdyż przyczynia się m.in. do ograniczenia zachowań kontrproduktyw-
nych pracowników, zmniejszenia rotacji personelu oraz wzrostu reputacji przedsię-
biorstwa2. Ponadto skutkuje większym zaangażowaniem oraz wyższą jakością pracy 
zatrudnionych3. 

Wśród czynników wpływających na satysfakcję zawodową pracowników wymie-
nia się możliwości rozwoju. W doskonalenie zatrudnionych warto inwestować, ponie-
waż posiadanie dobrze przygotowanego personelu potrafiącego reagować na zmiany 
zachodzące w otoczeniu jest niezwykle istotne aby firma mogła utrzymać się na rynku4.

Satysfakcja pracownika

Słowo satysfakcja pochodzi od łacińskich satis (satysfakcja) i facere (robić) – ozna-
cza więc spełnienie, pokrycie jakichś oczekiwań. Satysfakcja jest kategorią w znacznej 

1 Rasca I.L., Deaconu A., The importance of loyalty of highly performing employees for organizational 
performance, [w:] “Management&Marketng”, 3/2008.

2 Spector P., Job satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences, SAGE Publications 
1997, s. 1.

3 Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowany pracownik – wyzwaniem dla współczesnego zarządzania 
zasobami ludzkimi, [w:] „Logistyka” 2012, cyt. za Jureczka K., Siciarz J., Skrzyp M., Jakość pracy 
i poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki osób w wieku studenckim, [w:] Salerno-Kochan 
M. (red.), Wybrane Aspekty Zarządzania Jakością, Kraków 2016, s. 108.

4 Kossowska M., Sołtysińska, I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna 
Kraków 2002, s. 9.
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mierze subiektywną, gdyż ludzie mają bardzo często odmienne wymagania w stosunku 
do pracy oraz na różne sposoby postrzegają jej wartość. W związku z tym jedni będą 
odczuwać wewnętrzne ukontentowanie z wykonywanej pracy, podczas gdy inni będą 
niezadowoleni z wykonywania tych samych zadań.

Według definicji, którą zaprezentowała A. Bańka satysfakcja jest uczuciową reak-
cją przyjemności lub przykrości doznawaną w związku z wykonywaniem określonych 
zadań, pełnieniem określonych funkcji oraz ról5. Z kolei Drenth, Thierry i Wolff pre-
cyzyjniej odnosząc się do tejże definicji, określają satysfakcję jako różnicę pomiędzy 
tym czego pracownik oczekuje (indywidualne wyobrażenie o pracy) a rzeczywistymi 
doświadczeniami w miejscu zatrudnienia6. 

Poziom zadowolenia z pracy jest odzwierciedleniem stopnia, w którym pracownik 
czuje się spełniony w swojej pracy. Do czynników mających wpływ na postrzeganie 
miejsca pracy przez zatrudnionego zalicza się7:
1. czynniki osobiste – płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie, zajmowane stanowisko, 

indywidualne potrzeby i aspiracje pracownika,
2. czynniki związane z organizacją – możliwość awansu, rodzaj wykonywanych za-

dań, wysokość wynagrodzenia, warunki pracy,
3. czynniki związane z otoczeniem – stosunki z przełożonymi oraz współpracowni-

kami, klimat organizacyjny.
Przedsiębiorstwa starają się badać, monitorować i zaspokajać oczekiwania pracow-

ników a w wielu przypadkach nawet je przewyższać, gdyż nagromadzenie niespełnio-
nych wymagań personelu może skutkować rezygnacją z pracy. Warto, więc wspomnieć 
o czynnikach determinujących satysfakcję zatrudnionych. Zalicza się do nich8:
1. czynniki podstawowe – określające minimalne wymagania, które dana praca po-

winna spełniać. Są one tak bardzo oczywiste, że pracownicy zazwyczaj nie zdają 
sobie sprawy z ich istnienia,

2. czynniki wykonania – czyli takie, które sprawiają, że ukontentowanie pracownika 
wzrasta,

3. czynniki wzbudzenia – a więc czynniki, które wywołują zachwyt zatrudnionego. 
Pracownik odczuwa go w momencie, gdy wykonywana praca zdoła przewyższyć 
jego oczekiwania. 

5 Bańka A., Psychologia organizacji, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, 
GWP, Gdańsk 2000, s. 329.

6 Drenth P. J.D., Thierry H., de Wolff Ch. J. (red.), Organizational psychology, Psychology Press, Sus-
sex 1998, s. 278.

7 Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN Warszawa 2003, s. 16.
8 Rudawska E., Lojalność klientów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 18.
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Rozwój zawodowy 

Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, iż rozwój zasobów ludzkich 
jest przez wielu badaczy utożsamiany ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym za-
trudnionych oraz rozwojem organizacji9. Rozwój to proces podnoszenia kwalifikacji 
pracownika, który poprzez kształtowanie specjalistycznych, interpersonalnych oraz 
konceptualnych kompetencji wpływa na zwiększenie efektywności działań organiza-
cji10. Ponadto dla wielu pracowników możliwość rozwoju jest głównym czynnikiem 
decydującym o atrakcyjności wykonywanej pracy11. 

Brak szans rozwoju prowadzi do spadku satysfakcji pracownika, obniżenia zaanga-
żowania w wykonywane obowiązki, aż wreszcie do odejścia z przedsiębiorstwa w celu 
poszukiwania możliwości rozwoju w innych firmach. Zjawisko to jest szczególnie do-
strzegalne wśród pracowników umysłowych, którzy stale poszukując możliwości ucze-
nia się i rozwoju, są skłonni do zmiany pracy12. Wynika to z faktu, iż rozwój jest dla nich 
bardzo często silniejszym motywatorem niż np. wynagrodzenie finansowe, gdyż posia-
dana przez nich wiedza w znacznym stopniu wpływa na ich dalszą karierę zawodową13. 

Rozwój zasobów ludzkich obejmuje cztery elementy, do których zalicza się14:
•	 NAUKA – a więc zmiana zachowania pracownika, która dokonuje się w wyniku 

doświadczenia oraz praktyki,
•	 EDUKACJA – rozumiana jako poszerzanie wiedzy przez daną osobę, rozwój war-

tości i  zdolności pojmowania wymagań we wszystkich sferach życia a  nie tylko 
w dziedzinie związanej z wykonywaną pracą,

•	 ROZWÓJ – związany z realizowaniem możliwości oraz potencjału zatrudnionego 
na skutek doświadczeń związanych z nauką i edukacją,

•	 SZKOLENIE – czyli zaplanowane i systematyczne zmiany zachowania na skutek 
pojedynczych wydarzeń, programów i instrukcji, które umożliwiają pracownikowi 
zdobycie umiejętności, wiedzy, kompetencji potrzebnych do prawidłowego wyko-
nywania pracy.
Organizacja ma największy wpływ na szkolenia pracowników, poprzez które może 

zmieniać postawy zatrudnionych, wpływać na ich stan wiedzy oraz umiejętności. 

9 Swanson R.A., Human Resource Development and its Underlying Theory, [w:] „Human Resource 
Development International” 2001, Tom 4, nr 3, s. 304. 

10 Bodak A., Doskonalenie personelu, [w:] Gableta M. (red. ), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 88. 

11 Wang C.L., Ahmed P.K., Managing Knowledge Workers. Working Paper Series, Management Re-
search Centre, University of Wolverhampton, Shropshire 2003, s. 6

12 Tamże.
13 Foong Ming T., Organisational Support as the Mediator ff Career-Related HRM Practices and Affec-

tive Commitment: Evidence from Knowledge Workers in Malaysia, [w:] „Research and Practice in 
Human Resource Management” 2008, Tom 16, s. 12.

14 Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000, s. 425-426.
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Szkolenie pracowników to niezwykle ważna inwestycja umożliwiająca lepsze wykorzy-
stanie talentów personelu i ich potencjału15.

Charakterystyka przeprowadzonych badań i analiza wyników

Badanie obejmowało pracowników umysłowych wykonujących pracę zarobkową 
na terenie województwa śląskiego. Po wstępnej weryfikacji do dalszego opracowania 
przeznaczono 70 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ankietowych (N=70). 
Zbiorowość składała się z 46 kobiet (66%) oraz 24 mężczyzn (34%). 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę ważności zestawu 10 czynników mogą-
cych mieć wpływ na satysfakcję z pracy oraz ocenę tych czynników w odniesieniu do 
obecnie wykonywanej pracy (skala od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało czynniki nieistotne/
bardzo źle oceniane a 5 – bardzo ważne/bardzo dobrze oceniane). Jak prezentuje wy-
kres numer 1, największe znaczenie w  budowaniu satysfakcji z  pracy respondenci 
przyznali takim czynnikom jak: stabilność zatrudnienia (średnia 4,71), wynagrodzenie 
(4,57), możliwości rozwoju (4,46), treść pracy (4,33), możliwość awansu (4,25), świad-
czenia pozapłacowe (4,25) oraz atmosfera w pracy (4,0). Z kolei najsłabiej ankietowani 
ocenili czynnik: autonomia w pracy (3,14).

4 

Szkolenie pracowników to niezwykle ważna inwestycja umożliwiająca lepsze 
wykorzystanie talentów personelu i ich potencjału15. 

Charakterystyka przeprowadzonych badań i analiza wyników 

Badanie obejmowało pracowników umysłowych wykonujących pracę zarobkową na 
terenie województwa śląskiego. Po wstępnej weryfikacji do dalszego opracowania 
przeznaczono 70 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ankietowych (N=70). 
Zbiorowość składała się z 46 kobiet (66%) oraz 24 mężczyzn (34%).  

Respondenci zostali poproszeni o ocenę ważności zestawu 10 czynników mogących 
mieć wpływ na satysfakcję z pracy oraz ocenę tych czynników w odniesieniu do obecnie 
wykonywanej pracy (skala od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało czynniki nieistotne/bardzo źle 
oceniane a 5 – bardzo ważne/bardzo dobrze oceniane). Jak prezentuje wykres numer 1, 
największe znaczenie w budowaniu satysfakcji z pracy respondenci przyznali takim 
czynnikom jak: stabilność zatrudnienia (średnia 4,71), wynagrodzenie (4,57), możliwości 
rozwoju (4,46), treść pracy (4,33), możliwość awansu (4,25), świadczenia pozapłacowe 
(4,25) oraz atmosfera w pracy (4,0). Z kolei najsłabiej ankietowani ocenili czynnik: 
autonomia w pracy (3,14). 

 

Rys.1. Różnica pomiędzy ważnością czynników a ich występowaniem w miejscu 
zatrudnienia  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

                                                        
 

15Dajczak K., Kijewska K., Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, [w:] „Zeszyty 
Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 12/2008, s. 13. 
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Rys.1. Różnica pomiędzy ważnością czynników a ich występowaniem 
w miejscu zatrudnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli 1., największą lukę pomiędzy oczeki-
waniami pracowników a  sytuacją faktyczną w miejscu zatrudnienia można dostrzec 

15 Dajczak K., Kijewska K., Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, [w:] „Zeszyty 
Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 12/2008, s. 13.
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w  stosunkach z  przełożonymi/współpracownikami (-1,68), możliwościach awansu 
(-1,68), wynagrodzeniach (-1,66), świadczeniach pozapłacowych (-1,54) oraz otrzymy-
waniu premii (-1,43). Spora różnica wystąpiła także w przypadku możliwości rozwoju 
(-1,32). Czynnik ten został oceniony przez respondentów jako bardzo ważny (średnia 
ocen 4,46) lecz w odniesieniu do obecnego miejsca pracy oceniono go na średnim po-
ziomie (średnia ocen 3,14).

Tabela 1. Luki pomiędzy znaczeniem a występowaniem czynników 

Lp. CZYNNIKI SATYSFAKCJI LUKA

1 Wynagrodzenie -1,66

2 Stabilność zatrudnienia -0,71

3 Stosunki z przełożonymi/współpracownikami -1,68

4 Świadczenia pozapłacowe -1,54

5 Treść pracy -0,7

6 Możliwość awansu -1,68

7 Możliwości rozwoju -1,32

8 Autonomia w pracy -0,93

9 Otrzymywanie premii -1,43

10 Atmosfera w pracy -0.63

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż stabilność zatrud-
nienia, wysokość wynagrodzenia oraz możliwości rozwoju mają największy wpływ na 
poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Spore luki pomiędzy znaczeniem a występo-
waniem poszczególnych czynników satysfakcji z pracy, świadczą o tym, że zatrudnie-
ni obawiają się utraty pracy, oczekują wyższych zarobków oraz większych możliwości 
rozwoju – rozumianych jako możliwość stałego uczenia się i zdobywania nowych do-
świadczeń/kwalifikacji. 

Badania zaprezentowane w artykule mają charakter ogólny, gdyż odnoszą się do 
kilku przedsiębiorstw, przez co nie jest możliwe zaproponowanie konkretnych rozwią-
zań przyczyniających się do wzrostu satysfakcji pracowników konkretnej firmy. Prze-
prowadzona analiza miała na celu skłonić pracodawców do systematycznego badania 
i monitorowania poziomu zadowolenia zatrudnionych, poprzez dostrzeżenie luki po-
między tym, czego pracownicy oczekują a czego doświadczają w miejscu zatrudnienia. 



84

Literatura

[1] Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.
[2] Bańka A., Psychologia organizacji, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. 

Tom 3, GWP, Gdańsk 2000.
[3] Bodak A., Doskonalenie personelu, [w:] Gableta M. (red.), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
[4] Dajczak K., Kijewska K., Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa [w:] 

„Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 12/2008.
[5] Drenth P. J.D., Thierry H., De Wolff Ch. J. (red.), Organizational psychology, Psychology 

Press, Sussex 1998.
[6] Foong Ming T., Organisational Support as the Mediator ff Career-Related HRM Practices and 

Affective Commitment: Evidence from Knowledge Workers in Malaysia, [w:] „Research and 
Practice in Human Resource Management” 2008, Tom 16.

[7] Gołaszewska-Karczan U., Zaangażowany pracownik – wyzwaniem dla współczesnego 
zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] „Logistyka” 2012 cyt. za Jureczka K., Siciarz J., Skrzyp 
M., Jakość pracy i poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki osób w wieku studenckim, 
[w:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane Aspekty Zarządzania Jakością, Kraków 2016.

[8] Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN Warszawa 2003.
[9] Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a  rozwój organizacji, Oficyna 

Ekonomiczna Kraków 2002.
[10] Rasca I.L., Deaconu A., The importance of loyalty of highly performing employees for 

organizational performance, [w:] „Management&Marketng”, 3/2008.
[11] Rudawska E., Lojalność klientów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
[12] Spector P., Job satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences, SAGE 

Publications, 1997.
[13] Swanson R.A., Human Resource Development and its Underlying Theory, [w:] „Human 

Resource Development International” 2001, Tom 4, nr 3.
[14] Wang C.L., Ahmed P.K., Managing Knowledge Workers. Working Paper Series, [w:] 

Management Research Centre, University of Wolverhampton, Shropshire 2003.



85

Sabina Kaczmarczyk-Kuruc

Koło Naukowe Zarządzania Jakością  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DETERMINANTY JAKOŚCI USŁUGI I ZADOWOLENIA 
KLIENTA – ANALIZA PRZYPADKU

Wprowadzenie

Wielowymiarowość, subiektywizm nabywców oraz niematerialny charakter usług 
to tylko kilka z wielu czynników determinujących trudności w sformułowaniu jednej, 
uniwersalnej definicji jakości usług.

Jakość usługi można zdefiniować jako „miarę kryteriów, w jakim stopniu realizacja 
świadczenia usługi odpowiada oczekiwaniom klienta”1. Odnosząc się do postanowień 
zamieszczonych w normie PN-EN ISO 9000:20152, należy stwierdzić, że jakość usług 
to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości usługi spełnia wymagania klienta.

Celem artykułu jest wyznaczenie podstawowych determinant jakości usługi oraz 
zadowolenia klienta. Analizie poddano Autoryzowaną Stację Obsługi pojazdów marki 
Audi i VW. W pracy omówiono 7 podstawowych procesów realizowanych zgodnie ze 
standardem producenta. Następnie zaprezentowano i  scharakteryzowano narzędzia, 
na podstawie których wyznaczono w dalszym kroku determinanty jakości niniejszej 
usługi oraz zadowolenia klientów.

Prezentacja procesów zasadniczych

W analizowanej stacji dealerskiej, zgodnie ze standardem producenta, wyróżnia się 
siedem podstawowych procesów, które przedstawiono na rys. 1. Zostały one zaprezen-
towane w celu poprawnego zrozumienia specyfiki organizacji. Należy także podkreślić, 
że wszystkie etapy realizowane są zgodnie z wymaganiami producenta, którego autory-
zację przedsiębiorstwo posiada. Standardy zostały opracowane na podstawie wymagań 
zamieszczonych w normie PN-EN ISO 9001:2009. 

 

1 Szczepańska K., Kompleksowe zarządzania jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawni-
cza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

2 PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia.
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Rys. 1. Procesy zasadnicze w ASO 

Źródło: Opracowanie własne. 
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klienta, czy sposobu rozpoczęcia rozmowy. Następnie, ma miejsce pozyskanie lub 
weryfikacja danych klienta w systemie oraz rozpoznanie potrzeb. W momencie 
uzyskania wszystkich niezbędnych danych (m.in. stan licznika, szczegóły odnośnie 
usterki, obowiązujące akcje fabryczne) pracownik przechodzi do ostatecznego ustalenia 
terminu wizyty biorąc pod uwagę dostępność pracowników (tj. doradca, technik, 
mechanik, diagnosta) oraz konkretnych zasobów (części zamienne, samochód zastępczy).  

Przygotowanie wizyty/zlecenia: Proces przygotowania zlecenia związany jest z 
technicznym opracowaniem zgłoszenia klienta. Obejmuje m.in. kontrolę napraw 
powtórnych na podstawie wcześniejszych wizyt, zamówienie potrzebnych części oraz 
potwierdzenie zlecenia, czyli telefoniczne, SMS-em lub emailem przypomnienie 
o wizycie w ASO, w zależności od sposobu wybranego przez klienta. 

Przyjęcie do serwisu i naprawa: W pierwszej kolejności następuje potwierdzenie 
danych klienta, po czym doradca zaprasza klienta na stanowisko przyjęcia 
bezpośredniego, sam udaje się na parking i wprowadza samochód na stanowisko 
przyjęcia. Następnie w obecności klienta zabezpiecza foliami wszystkie wymagane 
elementy pojazdu, dokonuje oględzin samochodu, objaśnia prace do wykonania w 
pojeździe oraz w przypadku zgłoszenia przez klienta usterek wymagających jazdy 
próbnej technik serwisowy wykonuje jazdę z klientem. Po zakończeniu oględzin pojazdu, 
doradca informuje klienta o terminie wykonania naprawy oraz związanych z nią 
kosztach. 

W momencie uzyskania wszystkich informacji od klienta, pracownik obsługujący 
uaktualnia kartę pracy, czyli listę czynności do wykonania i przekazuje ją technikowi 
odpowiedzialnemu za realizacje naprawy. W trakcie pracy, technik i mechanik wykonują 
wszystkie pozycje z listy oznaczając je poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji 
świadczącej o wykonaniu danych czynności. W przypadku zdiagnozowania prac 
dodatkowych nieuzgodnionych wcześniej w trakcie przyjęcia zlecenia, doradca 
kontaktuje się z klientem w celu ustalenia rozszerzenia zakresu zlecenia. 
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Rys. 1. Procesy zasadnicze w ASO
Źródło: opracowanie własne

Ustalenie terminu: Proces zaczyna się od nawiązania kontaktu z  klientem, naj-
częściej ma to miejsce za pomocą telefonu. Już na tym etapie pojawiają się wymagania 
standardu dotyczącego czasu oczekiwania na odebranie połączenia przez klienta, czy 
sposobu rozpoczęcia rozmowy. Następnie, ma miejsce pozyskanie lub weryfikacja da-
nych klienta w systemie oraz rozpoznanie potrzeb. W momencie uzyskania wszystkich 
niezbędnych danych (m.in. stan licznika, szczegóły odnośnie usterki, obowiązujące ak-
cje fabryczne) pracownik przechodzi do ostatecznego ustalenia terminu wizyty biorąc 
pod uwagę dostępność pracowników (tj. doradca, technik, mechanik, diagnosta) oraz 
konkretnych zasobów (części zamienne, samochód zastępczy).

Przygotowanie wizyty/zlecenia: Proces przygotowania zlecenia związany jest 
z  technicznym opracowaniem zgłoszenia klienta. Obejmuje m.in. kontrolę napraw 
powtórnych na podstawie wcześniejszych wizyt, zamówienie potrzebnych części oraz 
potwierdzenie zlecenia, czyli telefoniczne, SMS-em lub emailem przypomnienie o wi-
zycie w ASO, w zależności od sposobu wybranego przez klienta.

Przyjęcie do serwisu i  naprawa: W  pierwszej kolejności następuje potwierdze-
nie danych klienta, po czym doradca zaprasza klienta na stanowisko przyjęcia bezpo-
średniego, sam udaje się na parking i wprowadza samochód na stanowisko przyjęcia. 
Następnie w obecności klienta zabezpiecza foliami wszystkie wymagane elementy po-
jazdu, dokonuje oględzin samochodu, objaśnia prace do wykonania w pojeździe oraz 
w przypadku zgłoszenia przez klienta usterek wymagających jazdy próbnej technik ser-
wisowy wykonuje jazdę z klientem. Po zakończeniu oględzin pojazdu, doradca infor-
muje klienta o terminie wykonania naprawy oraz związanych z nią kosztach.

W momencie uzyskania wszystkich informacji od klienta, pracownik obsługują-
cy uaktualnia kartę pracy, czyli listę czynności do wykonania i przekazuje ją techni-
kowi odpowiedzialnemu za realizacje naprawy. W trakcie pracy, technik i mechanik 
wykonują wszystkie pozycje z listy oznaczając je poprzez umieszczenie odpowiedniej 
adnotacji świadczącej o wykonaniu danych czynności. W przypadku zdiagnozowania 
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prac dodatkowych nieuzgodnionych wcześniej w  trakcie przyjęcia zlecenia, doradca 
kontaktuje się z klientem w celu ustalenia rozszerzenia zakresu zlecenia.

Kontrola jakości: Po wykonaniu usługi, w przypadkach wymaganych technolo-
gicznie, technik samochodowy wykonuje jazdę próbną, której przebieg dokumentuje 
w karcie pracy. Zakończenie prac oraz poprawność weryfikuje oraz potwierdza technik 
podpisem i datą w karcie pracy. Następnie umieszcza w samochodzie prezent dla klien-
ta i przekazuje samochód do myjni. Przed przyjazdem klienta doradca, na podstawie 
informacji zawartych w karcie pracy dokonuje rozliczenia usługi, wprowadza w faktu-
rze uwagi warsztatu oraz technika sformułowane na podstawie jazdy próbnej. 

Wydanie samochodu: Doradca lub osoba wyznaczona, na podstawie wydrukowa-
nej proformy szczegółowo wyjaśnia klientowi wykonane prace i związane z nimi kosz-
ty. Omawiając pracę warsztatu, pracownik odnosi się do wszystkich uwag zgłoszonych 
pierwotnie przez klienta, w tym także tych, które nie zostały usunięte, lub których wy-
stępowania nie stwierdzono w czasie wizyty pojazdu w ASO. Po omówieniu wszystkich 
tematów i prezentacji pojazdu (w sytuacji, która wymagała zademonstrowania efektów 
naprawy – jazda próbna, wskazanie usunięcia usterek), kieruje się klienta do kasy, prze-
kazując kluczyki.

Opracowanie końcowe: W momencie wydania pojazdu klientowi, doradca prze-
kazuje zlecenie w celu podjęcia dalszych prac. W przypadku czynności gwarancyjnych, 
przekazuje pracownikowi działu gwarancji. W przypadku zlecenia finansowanego ze 
środków własnych klienta, zlecenie trafia do działu jakości, gdzie weryfikowana jest 
poprawność realizacji wszystkich procesów zasadniczych oraz monitorowana satysfak-
cja klientów3. 

Wyznaczenie determinant jakości usługi oraz zadowolenia klientów

W celu wyznaczenia podstawowych determinant jakości usługi, jak również zado-
wolenia klienta, dokonano analizy kryteriów obecnie wdrożonych narzędzi oceny. Do 
niniejszych mierników zalicza się zarówno narzędzia bezpośredniej oceny oraz pośred-
niego nadzorowania jakości oraz satysfakcji. 

Dla obu marek (Audi i VW) wyróżnia się następujące narzędzia:
•	 raport telefoniczny, czyli ankieta przeprowadzana przez pracownika danej Stacji 

Dealerskiej, składająca się z 6 krótkich pytań mających na celu uzyskanie opinii 
klienta na temat wizyty w serwisie, wykonanej usługi oraz obsługi klienta, przepro-
wadzany jest w grupie 30% klientów w danym miesiącu,

•	 ankieta serwisowa SMS – podobnie jak raport telefoniczny, narzędzie bazuje na 
tych samych 6 pytaniach, ankieta w  formie SMS jest wysyłana do grupy 100% 

3 Kaczmarczyk S., Analiza przyczyn niezadowolenia klientów stacji dealerskiej – studium przypadku, 
[w:] Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie 
sieciowym, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2016.
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klientów po zakończonej wizycie w Serwisie, jeśli dany klient udzieli odpowiedzi, 
nie jest zaliczany do potencjalnych rozmówców w ramach raportu telefonicznego,

•	 Exit Interview –ocena jakości usługi oraz stopnia zadowolenia wykonywana jest 
bezpośrednio po wizycie w Serwisie na stanowisku wydania pojazdu, pracownik 
wydający pojazd po zakończonej naprawie prosi o wyrażenie opinii klienta, ankie-
ta znajduje się na tablecie umieszczonym na stanowisku obsługi klienta, badanie 
bazuje na 4 krótkich pytaniach, przy czym pierwsze z nich jest zgodą na wzięcie 
udziału w ankiecie, przeprowadzana jest w grupie minimum 75% klientów w da-
nym miesiącu,

•	 ankieta CEM – badanie wykonywane jest przez firmę zewnętrzną, usługa ocenia-
nia jest przez klientów w kategoriach: traktowanie klientów, ocena ogólna Stacji 
Dealerskiej, jakość naprawy, ogólne zadowolenie,

•	 Mystery Call – badanie sprawdzające spełnienie standardu w zakresie jakości usłu-
gi oraz obsługi klienta, wykonywane jest podobnie jak ankieta CEM przez firmę 
zewnętrzną, tajemniczy klient przedstawiając problem, jaki doświadcza w swoim 
pojeździe, ocenia otrzymaną pomoc i przedstawioną ofertę zgodnie z wyznaczo-
nymi kryteriami w  pięciu kategoriach: przyjęcie rozmowy, identyfikacja klienta, 
prezentacja oferty, propozycja wizyty oraz zakończenie rozmowy, 

•	 Mystery Email – podobnie jak opisane powyżej narzędzie Mystery Call, kontakt 
z Serwisem jest nawiązywany poprzez wiadomość email, stosowane kategorie oce-
ny to: czas reakcji, kultura komunikacji, prezentacja oferty, termin, dane kontak-
towe,

•	 test warsztatowy – jest to kolejna odmiana badania realizowanego na zasadzie ta-
jemniczego klienta, do serwisu umawiany jest pojazd z ukrytymi usterkami, oce-
niana jest zarówno skuteczność wykonanej naprawy (usunięcie ukrytych wad) 
oraz obsługa klienta,

•	 Q-Check – kontrola końcowa wykonanej usługi serwisowej realizowana jest przez 
pracownika działu jakości przed wydaniem pojazdu klientowi, ma na celu potwier-
dzenie spełnienia standardu, wykonania wszystkich czynności oraz kompletności 
i poprawności niezbędnej dokumentacji, kryteria oceny są podzielone na dwie ka-
tegorie: dokumentacja zlecenia (w tym uzgodnienie terminu i przygotowanie do 
wizyty, przyjęcie pojazdu, wykonanie usługi i kontrola jakości, wydanie pojazdu) 
oraz wykonanie pracy (wykonanie usługi i kontrola jakości), liczba wykonywanych 
miesięcznie kontroli jest uzależniona od wyników badania CEM, a w szczególności 
wskaźników: zadowolenie ogółem oraz liczba napraw powtórnych,

•	 kontrola zleceń – jest to kontrola dokumentacji serwisowej mająca na celu potwier-
dzenie poprawności i kompletności opracowanych zleceń w odniesieniu do przyję-
tych procedur i standardów, w wyniku przeprowadzonego badania, opracowywane 
są wskaźniki realizacji dla każdego z pracowników: mechanicy, technicy, diagno-
ści, doradcy serwisowi oraz asystenci serwisu,
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•	 analiza skarg i reklamacji – realizowana jest przez kierownika serwisu mająca na 
celu wyjaśnienie i  wyznaczenie przyczyn reklamacji i  niezadowolenia klientów, 
podjęcia działań korygujących oraz zapewnienie komunikacji z klientem,

•	 analiza napraw powtórnych – badanie ma na celu ocenę skuteczności naprawy, 
wyznaczenia przyczyn wizyt powtórnych oraz zapewnienie kontaktu z  klientem 
w celu uzyskania niezbędnych informacji i  zapewnienia, że problem ostatecznie 
został rozwiązany. 
Na podstawie przedstawionych narzędzi, wyznaczono następujące determinanty 

jakości usługi oraz zadowolenia klienta4:
•	 cel badania: ocena poziomu jakości usługi – JU, ocena zadowolenia klientów – ZK,
•	 determinanty: wyznaczniki jakości usługi – DJU, czynniki zadowolenia klientów 

– DZK.
Wyznaczniki jakości opisywanej usługi zamieszczono w tab. 1.

Tabela 1. Determinanty wyznaczone na podstawie wdrożonych narzędzi

NAZWA 
NARZĘDZIA

CEL 
BADANIA DETERMINANTY

Raport telefoniczny JU, ZK

DJU/DZK – ogólne zadowolenie, przyjęcie bezpośrednie 
– oględziny pojazdu, oferta dodatkowych akcesoriów 
i usług, wyjaśnienie wykonanych prac przed naprawą, 
wyjaśnienie wykonanych prac po naprawie, oferta samo-
chodu zastępczego,

Ankieta serwisowa 
SMS JU, ZK

DJU/DZK – ogólne zadowolenie, przyjęcie bezpośrednie 
– oględziny pojazdu, oferta dodatkowych akcesoriów 
i usług, wyjaśnienie wykonanych prac przed naprawą, 
wyjaśnienie wykonanych prac po naprawie, oferta samo-
chodu zastępczego,

Exit Interview JU, ZK

DJU – naprawa powtórna
DJU/DZK – ogólne zadowolenie, przyjazność obsługi, 
fachowość obsługi, czas naprawy, koszt usługi, oferta 
mobilności, zakres gwarancji

Ankieta CEM JU, ZK DJU – jakość naprawy, ocena Stacji Dealerskiej, 
DZK – ogólne zadowolenie, traktowanie klienta, 

Mystery Call JU

DJU – przyjęcie rozmowy (czas oczekiwania na połącze-
nie, forma przywitania), identyfikacja klienta ( nowy / 
stały, aktualizacja danych pojazdu), prezentacja oferty 
(informacja o kosztach części i usługi, uwzględnienie 
stawek rabatowych, oferta dodatkowych akcesoriów 
i usług), propozycja terminu wizyty, czas oczekiwania na 
wizytę, forma zakończenia rozmowy

4 Opracowanie własne.
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NAZWA 
NARZĘDZIA

CEL 
BADANIA DETERMINANTY

Mystery Email JU

DJU – czas reakcji, kultura komunikacji, prezentacja 
oferty (informacja o kosztach części i usługi, uwzględnie-
nie stawek rabatowych, oferta dodatkowych akcesoriów 
i usług), propozycja terminu wizyty, dane kontaktowe 
(niezbędne informacje w stopce emaila)

Test warsztatowy JU, ZK

DJU/ DZK – uzgodnienie terminu, przekazanie samocho-
du / wystawienie zlecenia, rozszerzenie zakresu zlecenia, 
odebranie samochodu / rozliczenie, usunięcie wszyst-
kich usterek

Q-Check JU

DJU – dokumentacja zlecenia (w tym poprawne ozna-
czenie: uzgodnienie terminu i przygotowanie do wizyty, 
przyjęcie pojazdu, wykonanie usługi i kontrola jakości, 
wydanie pojazdu) oraz wykonanie pracy (wykonanie 
usługi i kontrola jakości)

Kontrola zleceń JU

DJU – oznaczenie w dokumentacji serwisowej: data 
i podpis klienta, przewidywany koszt naprawy, opis 
materiałów, podpis klienta na protokole przyjęcia, 
oznaczenie życzeń klienta, podpis doradcy, dane klienta, 
oznaczenie ilości oleju na zleceniu, poprawność listy 
przeglądowej, zafakturowana i pobrana ilość oleju, pod-
pis kontroli końcowej, rozszerzenie zlecenia: data, godzi-
na, kwota, osoba, czas, odniesienie do uwag zgłaszanych 
przez klienta, wykonanie jazdy próbnej: data, godzina, 
km, podpis, oznaczenie koła dokręcono, odznaczenie 
wykonanych prac na zleceniu, numer miejsca parkingo-
wego, akcje fabryczne sprawdzono, data i podpis klienta 
przy odbiorze samochodu, uwagi na zleceniu, fakturze, 
naprawy powtórne sprawdzono, DISS, zapis w RCP

Analiza skarg 

i reklamacji
JU, ZK

DJU – naprawy powtórne, skuteczność naprawy, 
poprawna diagnoza, jakość produktu (pojazd, części 
zamienne),
DZK – chęć udzielenia pomocy, uwzględnienie opinii 
i uwag klientów, komunikacja z klientem, reagowanie na 
zgłaszane uwagi

Analiza napraw 
powtórnych JU, ZK

DJU – skuteczność naprawy, poprawna diagnoza, jakość 
produktu (pojazd, części zamienne)
DZK – chęć udzielenia pomocy, komunikacja z klientem

Źródło: opracowanie własne

Jak przedstawiono w  tab.1., w  niektórych przypadkach niemożliwe było jedno-
znaczne określenie i oddzielenie determinant jakości usługi i  satysfakcji klienta. Za-
równo w jednej, jak i drugiej kategorii, dany wyznacznik jest znaczący. 
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MODEL GAP JAKO NARZĘDZIE OCENY JAKOŚCI USŁUG

Wprowadzenie 

Jakość usług staje się we współczesnym świecie pojęciem niezwykle istotnym, wa-
runkującym przede wszystkim stopień zadowolenia i lojalności klientów firm usługo-
wych, co przekłada się na zyskowność danego przedsiębiorstwa świadczącego usługi. 

Jednym z modeli jakości usług jest teoretyczny model stworzony w 1985 roku przez 
A. Parasuramana, V. Zeithaml oraz L. Berry’ego zwany modelem luk lub modelem 
GAP. Punktem wyjścia do stworzenia tej koncepcji stało się założenie, iż ocena jakości 
usługi dokonywana przez klienta wynika z rozbieżności między jego oczekiwaniami 
i spostrzeżeniami, które to wpływają na obniżenie jakości świadczonych usług. 

Celem artykułu jest prezentacja modelu luk. Omówiono pięć luk zgodnie z kon-
cepcją GAP. W podsumowaniu poddano ocenie niniejszy model przytaczając zalety 
oraz wady.

Model jakości usług Parasuramana, Zeithaml, Berry’ego 

W  modelu GAP autorzy wyróżnili pięć rodzajów „luk jakości”, z  czego ostatnia 
wynika z czterech pozostałych i jest wyznacznikiem jakości postrzeganej. 

Model ten obrazuje poprawę jakości jako niwelowanie luk – to znaczy usuwanie 
przyczyn defektów w usługach. Wyodrębnione luki wynikają z wad kolejnych etapów 
przygotowania i świadczenia usługi, co oznacza, iż podczas całego procesu świadczenia 
danej usługi mogą powstawać pewne rozbieżności pomiędzy usługodawcą a usługo-
biorcą, co zostało przedstawione na rysunku 11. 

1 Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wyd. Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin 2012.
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Rys. 1. Model luk

Źródło: Kachniewska M., Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, 
http://hotelink.republika.pl/model/model.htm, dostęp 15.01.2017 r.

Luka pierwsza rozumiana jest jako różnica pomiędzy oczekiwaniami klientów 
a  rozumieniem i  postrzeganiem tych oczekiwań przez kierownictwo. Bardzo często, 
w wyniku braku zaangażowania kierownictwa, oferowane usługi w niewielkim stopniu 
są zgodne z tym, czego naprawdę oczekują klienci. W organizacjach usługowych, luka 
pierwsza stanowi zazwyczaj większy problem niż w produkcyjnych2. 

Przedsiębiorstwa powinny podejmować wysiłki w celu zdobycia rzetelnych infor-
macji, czego obecni i potencjalni klienci oczekują lub będą oczekiwać. Bardzo ważną 
rolę odgrywają badania marketingowe, które pozwalają uzyskać odpowiedź na kilka 
podstawowych pytań : kto jest moim klientem, czego klient oczekuje, jakie są wyma-
gania dot. produktu, jakie są wymagania dot. obsługi, w jakim stopniu spełniam wy-
magania.

Organizacje powinny podejmować działania mające na celu zdobycie powyż-
szych danych, a  także poprawnie je wykorzystać. Przeprowadzanie badań powinno 

2 Przydróżny F., Model luk, czyli jak weryfikować jakość, http://www.gu.com.pl/ (dostęp 15.01.2017 r.)
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przyczynić się do rozwiązania wielu problemów decyzyjnych pojawiających się w fir-
mie. Dobrze zaprojektowane badania, przede wszystkim dostarczają cennych informa-
cji, jak również spełniają trzy funkcje3:
1. funkcja naprawcza – polegająca na wyszukaniu pojedynczych przypadków nieza-

dowolenia oraz zmiany opinii na pozytywną,
2. funkcja edukacyjna – polegająca na uczeniu się na podstawie negatywnych do-

świadczeń, zapobieganiu ich ponownego wystąpienia w przyszłości oraz dążeniu 
do poprawy wydajności przedsiębiorstwa,

3. funkcja bodźców – związana z właściwym zarządzaniem personelem, który bezpo-
średnio uczestniczy w procesie kształtowania satysfakcji klientów.
Warto zauważyć, że firmy ponoszą znacznie mniejsze koszty związane z utrzyma-

niem obecnych klientów, niż z pozyskaniem nowych. Nieusatysfakcjonowany pozio-
mem jakości obsługi klient, bez zastanowienia uda się do konkurencji, której oferta 
będzie bardziej atrakcyjna. Także w przypadku lekceważenia klienta, konkurencja na 
pewno wykorzysta słabe punkty przeciwnika kontrastując je ze swoimi mocnymi .Naj-
ważniejszymi czynnikami wpływającymi na tę lukę są: trafność badań marketingo-
wych organizacji, umiejętność interpretacji oraz wykorzystania uzyskanych wyników, 
odrzucenie ocen negatywnych. komunikacja oddolna od menedżerów do pracowni-
ków niższego szczebla, liczba poziomów zarządzania w organizacji4. 

Kadra menedżerska może także w błędny sposób rozpoznać wymagania konsu-
mentów, bądź źle je zrozumieć, a  to z kolei może wynikać z  tego, że nabywcy usług 
niejednokrotnie nie potrafią w sprecyzować lub wyartykułować wszystkie swoje ocze-
kiwania względem danej usługi. Bardzo często zdarza się tak, że klienci nie są w stanie 
w sposób jednoznaczny określić własnych oczekiwań. Jeżeli organizacje dostosowują 
własne produkty tylko do tych wymagań, które zostały wyrażone przez potencjalnych 
odbiorców, zgodnie z modelem spełniania potrzeb zaprezentowanym na rysunku 2., 
jakość dostarczona będzie w znacznym stopniu obiegała od jakości idealnej .

3 Haffer M., Sudoł S., Szymczak J., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000.
4 Kaczmarczyk S., Kreowanie wartości dla klienta poprzez dostarczenie produktu bez strat [w:] Saler-

no-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie, Kraków 2015.
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Rys. 2. Model spełniania potrzeb 
Źródło: Balon U., Dziadkowiec J., Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania 
jakością, Zeszyty Naukowe nr 815/2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 

2010. 

 
Luka druga definiowana jest jako różnica pomiędzy postrzeganiem zarządzających 

oczekiwań klientów, a specyfikacją jakości usług (cechami fizycznymi usługi). Luka ta 
powstaje w trakcie przekładania przez kadrę zarządzającą rozpoznanych wcześniej 
oczekiwań i wymagań klientów na standardy i parametry usługi. Głównymi czynnikami 
wpływającymi na rozmiar tej luki są5: 

                                                        
 

5 Przydróżny F., op. cit. 
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Rys. 2. Model spełniania potrzeb
Źródło: Balon U., Dziadkowiec J., Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania 

jakością, Zeszyty Naukowe nr 815/2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010

Luka druga definiowana jest jako różnica pomiędzy postrzeganiem zarządzających 
oczekiwań klientów, a  specyfikacją jakości usług (cechami fizycznymi usługi). Luka 
ta powstaje w trakcie przekładania przez kadrę zarządzającą rozpoznanych wcześniej 
oczekiwań i wymagań klientów na standardy i parametry usługi. Głównymi czynnika-
mi wpływającymi na rozmiar tej luki są5:
•	 przekonanie i nastawienie zarządzających do jakości usług – zarządzający muszą 

przewidywać niedogodności dla klientów w procesie realizacji usługi i eliminować 
je przed wprowadzeniem jej na rynek,

•	 sprecyzowanie i wyznaczenie celu w postaci jakości usług,
•	 standaryzacja działań,

5 Przydróżny F., op. cit.
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•	 uświadomienie sobie różnorodności potrzeb i oczekiwań klientów,
•	 przekonanie wśród kierownictwa firmy o tym, iż firma jest w stanie spełnić ocze-

kiwania konsumentów,
•	 brak wyobraźni wśród członków najwyższego kierownictwa.

Luka trzecia występuje na poziomie dostarczenia usługi. Stanowi ona różnicę 
pomiędzy specyfikacją usługi a parametrami usługi dostarczanej, czyli technicznymi 
normami jakości, a parametrami usługi faktycznie wykonanej. Czynnikami mającymi 
wpływ na wielkość tej luki są : praca zespołowa – stopień zaangażowania i zobowiąza-
nia pracowników, dopasowanie pracownika do miejsca pracy – zdolność pracownika 
do wykonania zadania, dopasowanie narzędzi i technologii do wykonania zadania, po-
strzeganie kontroli – stopień odpowiedzialności pracownika za wykonaną pracę, sys-
tem kontroli – w jakim stopniu pracownicy są oceniani za to, co robią, rola konfliktu 
– czy dostrzega się konflikt (jeżeli on istnieje) pomiędzy oczekiwaniami klienta a ocze-
kiwaniami organizacji, dwuznaczność – postrzeganie jedności celów oraz oczekiwań.

Istniejące standardy jakości powinny nie tylko realizować oczekiwania klientów 
względem usługi, lecz również możliwości i zasoby organizacji. Jeżeli jakość dostarcza-
nej usługi spada poniżej ustalonych standardów (luka 3), automatycznie zwiększa się 
różnica pomiędzy oczekiwaniami, a rzeczywistością (luka 5).

Luka czwarta jest postrzegana jako rozbieżność pomiędzy usługą dostarczoną 
a zewnętrznymi informacjami o parametrach tej usługi. Jest ona związana z różnymi 
formami komunikowania się instytucji z otoczeniem zewnętrznym (np. reklama). Na 
wielkość tej luki wpływ mają komunikacja horyzontalna pomiędzy jednostkami orga-
nizacji, obietnice składane klientom, dotyczące wysokiej jakości usługi. Odzwiercie-
dla ona brak koordynacji pomiędzy tymi, którzy dostarczają usługi, a tymi, którzy ją 
promują. Często zdarza się, że przyczyną jej powstania jest skłonność do obiecywania 
rzeczy nierealnych.

Piąta luka jest pochodną luk 1 – 4. Określa ona rozbieżność pomiędzy oczekiwaną 
usługą, a usługą, której klient doświadcza. Aby zapewnić wysoką jakość usług, podmiot 
świadczący musi spełnić lub przewyższyć oczekiwania klientów. Wśród czynników 
wpływających na oczekiwania klientów należy wymienić6:
•	 reklamę szeptaną i rekomendacje innych klientów,
•	 osobiste potrzeby klienta, 
•	 doświadczenia z przeszłości, które mogą wpływać na zwiększenie wymagań,
•	 komunikację zewnętrzną – informacje jakie różnymi ścieżkami trafiają do klienta, 
•	 cenę, postrzegana jest jako wprost proporcjonalna do oczekiwanej jakości.

Poprzez model luk organizacje starają się znaleźć kompleksowe standardy two-
rzenia jakości usług. Konfrontują powyższe elementy z rozpoznanymi oczekiwaniami 

6 Fazlagić J., Marketing szkoły, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2011.
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klientów, co jest warunkiem koniecznym osiągnięcia wysokiej jakości usług. Wśród 
zalet niniejszego modelu w ocenie jakości należy wymienić, że7:
•	 określa najważniejsze atrybuty jakości usług z perspektywy klienta i kierownictwa 

firmy, 
•	 pozwala na zidentyfikowanie przyczyn niskiej oceny jakości danej usługi ze strony 

usługobiorców,
•	 określa najważniejsze etapy ewolucji jakości usług rozważane zarówno z perspek-

tywy kierownictwa firmy, jak i usługobiorców, 
•	 pozwala na zidentyfikowanie i zrozumienie luk, z jakimi może się spotykać firma 

usługowa, szczególnie w odniesieniu do oczekiwań i spostrzeżeń, 
•	 określa pozytywne skutki, jakie usunięcie tych luk ma dla zarządzania jakością 

w organizacjach.
Natomiast jako najpoważniejsze zarzuty wyróżnia się8:

•	 stosowanie tego samego zestawu cech do pomiaru różnorodnych usług,
•	 wysoką korelację pomiędzy dobranymi kryteriami oceny,
•	 subiektywizm we wprowadzonym w modelu pojęciu oczekiwań.

Literatura

[1] Balon U., Dziadkowiec J., Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością, 
Zeszyty Naukowe nr 815/2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.

[2] Haffer M., Sudoł S., Szymczak J., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 
2000.

[3] Kaczmarczyk S., Kreowanie wartości dla klienta poprzez dostarczenie produktu bez strat [w:] 
„Wybrane aspekty zarządzania jakością, pod redakcją M. Salerno – Kochan”, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.

[4] Paharia R., Lojalność 3.0, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2014.
[5] Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wyd. Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin 2012.

Netografia

[6] Kachniewska M., Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, http://hotelink.
republika.pl/model/model.htm, dostęp 15.02.2017 r.

[7] Przydróżny F., Model luk, czyli jak weryfikować jakość, http://www.gu.com.pl, dostęp 
15.02.2017 r.

7 Stoma M., op. cit.
8 Przydróżny F., op. cit.



98

Piotr Kafel

Katedra Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

METODY WSPOMAGAJĄCE POSTĘPOWANIE  
Z WYROBEM NIEZGODNYM

Wprowadzenie

Radzenie sobie z problemami występującymi w organizacjach jest jednym z kry-
tycznych aspektów ich przetrwana na rynku. Skuteczne rozwiązywanie problemów 
z wykorzystaniem usystematyzowanego podejścia do tego zagadnienia w sposób bez-
pośredni jest skorelowane z wynikami organizacji1, 2.

Odpowiednie postępowanie z wyrobem niezgodnym, w tym z reklamacjami klien-
tów jest jednym z wymagań norm dotyczących zarządzania jakością, np. ISO 90013, 4. 
W ramach kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów, należy nie tylko 
zająć się niezgodnym wyrobem ale i wprowadzić działania korygujące. Analiza przy-
czyn występowania niezgodności i wprowadzanie odpowiednich działań korygujących 
występuje we wszystkich SZ, a  różnice dotyczą wyłącznie stopnia formalizacji, ko-
niecznego do przeprowadzenia działań i wykorzystywanych w tym zakresie narzędzi. 
Za absolutne minimum uznać można wytyczne normy ISO 9001. Różnice pomiędzy 
wymaganiami związanymi z  działaniami korygującymi w  takich normach, jak ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2006 są nieznaczne. 

Istnieją systemy, głównie związane z  przemysłem motoryzacyjnym i  lotniczym, 
gdzie wymagane są szczegółowe metody postępowania od wykrycia niezgodności do 
skutecznego wdrożenia działań korygujących. W branżach tych znajdujemy dużą liczbę 

1 Perloff J., Carlton D., Modern Industrial Organization, [w:] Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 
2004, s. 20-36.

2 Marksberry P., Bustle J., Clevinger J., Problem solving for managers: a mathematical investigation of 
Toyota’s 8-step process, [w:] “Journal of Manufacturing Technology Management”, 2011, vol. 22, iss 
7, s. 837-852.

3 Balon U., Nowicki P., Kafel P., Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji. Wymiar praktyczny, 
[w:] „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2015, nr 1, s. 2-7.

4 Giemza M., Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych, [w:] „Proble-
my Jakości” 2007, nr 1, s. 42-45.
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narzędzi i metod wspomagających zarządzanie jakością. Opierają się one nie tylko na 
znanych i powszechnie stosowanych narzędziach i metodach, ale także są tworzone od 
podstaw i stanowią odpowiedź na aktualne problemy w przedsiębiorstwie5.

Na rys. 1. przedstawiono wybrane metody oraz poszczególne kroki analizy przy-
czyn niezgodności wykorzystywane przez różne organizacje.

Nazwa metody

7 kroków 8D MTU & Airbus 
– 8D

Rolls-Royce 7 
Step

Safran Impact 
8D

8 kroków AS

1. Wybierz 
projekt/temat

1. Powołanie 
zespołu

0. Natychmia-
stowe działania 
powstrzymu-
jące

1. Zdefiniuj 
problem

0. Zdefiniuj pro-
blem i określ 
czy działania są 
konieczne

0. Natychmia-
stowe działania 
powstrzymu-
jące

2. Określ obec-
ny status

2. Zdefiniowa-
nie problemu

1. Powołanie 
zespołu

2. Powstrzyma-
nie problemu

1. Utwórz 
zespół

1. Powołanie 
zespołu 

3. Analiza 3. Akcja natych-
miastowa

2. Zdefiniowa-
nie problemu

3.Znajdź 
przyczynę 
niewykrycia 
problemu 

2. Opisz pro-
blem

2. Zdefiniowa-
nie problemu

4. Wdrożenie 
działań korygu-
jących

4. Identyfikacja 
przyczyny 
problemu

3. Ograniczenie 
symptomów

4. Wdróż działa-
nia umożliwia-
jące wykrycie 
problemu 

3. Określ i wpro-
wadź działania 
tymczasowe 
aby ograniczyć 
ryzyko

3. Uzupełnij 
i optymalizuj 
działania po-
wstrzymujące

5. Sprawdź 
efekty

5. Wybór dzia-
łań korygująca

4. Identyfikacja 
przyczyny 
źródłowej

5. Identyfikacja 
przyczyny 
źródłowej

4. Znajdź przy-
czynę źródłową 
problemu

4. Identyfikacja 
przyczyny 
źródłowej

6. Standaryzuj 
i kontroluj

6. Wdrożenia 
działań korygu-
jących

5. Wybór dzia-
łań korygują-
cych

6. Wdrożenie 
działań korygu-
jących

5. Znajdź i oceń 
działania kory-
gujące

5. Określenie 
i wybór działań 
korygujących

7. Wnioski 
i działania na 
przyszłość 

7. Utrwalenie 
wprowadzo-
nych działań

6. Wdrożenie 
działań korygu-
jących

7. Weryfikuj 
skuteczność 
działań

6. Wprowadź 
działania 
korygujące 
i upewnij się że 
są skuteczne.

6. Wdroże-
nie działań 
korygujących 
i weryfikacja ich 
skuteczności

8. Uznanie 
zasług zespołu

7. Utrwalenie 
zmian

7. Wykorzy-
staj i utrwal 
rozwiązania aby 
uniknąć nawro-
tu problemu

7. Standaryza-
cja i utrwalenie 
rozwiązań w ca-
łej organizacji

8. Uznanie 
zasług zespołu

8. Zakończ pro-
ces i pogratuluj 
zespołowi

8. Uznanie za-
sług i rozwiąza-
nie zespołu

Rys. 1. Wybrane metody rozwiązywania problemów związanych z wyrobem niezgodnym
Źródło: na podstawie6

5 Zasadzień M., Wykorzystanie metody 8D do doskonalenia procesu remontowego wagonów kolejo-
wych, [w:] „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji”, nr 2/2016, s. 392-399.

6 Root Cause Analysis and Problem Solving Webinar – September 2014 (30 Dec 2014), pobrano z: 
http://www.sae.org/ (data dostępu 18.05.2015).

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8ca1f18f-8aba-4a48-be8f-2246da2f76b7
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Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze konieczne i zasadne jest prowadzenie 
analizy z wykorzystaniem tak rozbudowanej metodyki. Im większa częstotliwość zda-
rzenia oraz jego wpływ na wyrób/proces tym bardziej zalecane będzie wykorzystanie 
odpowiedniej metody – rys. 2.

3 
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analizy z wykorzystaniem tak rozbudowanej metodyki. Im większa częstotliwość 
zdarzenia oraz jego wpływ na wyrób/proces tym bardziej zalecane będzie wykorzystanie 
odpowiedniej metody – rys. 2. 

 
Rys. 2. Konieczność stosowania sformalizowanych metod analizy przyczyn niezgodności 

Źródło: na podstawie7 
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technikami. Metody zespołowego rozwiązywania problemów dotyczących usprawnienia 
produktu i procesu takie jak np. 8D, bardzo często stosowane są w przemyśle 
motoryzacyjnym bądź lotniczym przy rozwiązywaniu trudnych problemów. Metoda ta 
nie powinna być jednak stosowana w przypadku każdej niezgodności, ponieważ jest 
bardzo czasochłonna i pracochłonna. Co więcej, wymaga od pracowników pełnego 
zaangażowania, odpowiednich umiejętności oraz znajomości sposobów wykorzystania 
odpowiednich narzędzi zarządzania jakością8. 

Poniżej, opisano schemat zaproponowany przez branżę lotniczą ze wskazaniem 
możliwych technik wspomagających. 

 
Krok 0 – Natychmiastowe działania powstrzymujące 
Celem tego etapu jest natychmiastowe złagodzenie skutków powstałego problemu 

oraz ochrona swoich klientów. Są to działania natychmiastowe, które uchronić mają 
organizację od pogarszania się zastałej sytuacji i powinny być wdrożone w ciągu 24 

                                                                                                                                          
 

6 Root Cause Analysis and Problem Solving Webinar - September 2014 (30 Dec 2014), pobrano z: 
http://www.sae.org/ (data dostępu: 18.05.2015). 
7 Tamże. 
8 Piasecka-Głuszak A., Lean management w polskich przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu wybranych 
narzędzi rozwiązywania problemów - wyniki badań, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu”, 2014, nr 369, 88-103. 
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mi technikami. Metody zespołowego rozwiązywania problemów dotyczących uspraw-
nienia produktu i procesu takie jak np. 8D, bardzo często stosowane są w przemyśle 
motoryzacyjnym bądź lotniczym przy rozwiązywaniu trudnych problemów. Metoda 
ta nie powinna być jednak stosowana w przypadku każdej niezgodności, ponieważ jest 
bardzo czasochłonna i  pracochłonna. Co więcej, wymaga od pracowników pełnego 
zaangażowania, odpowiednich umiejętności oraz znajomości sposobów wykorzystania 
odpowiednich narzędzi zarządzania jakością8.

Poniżej, opisano schemat zaproponowany przez branżę lotniczą ze wskazaniem 
możliwych technik wspomagających.
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Celem tego etapu jest natychmiastowe złagodzenie skutków powstałego problemu 

oraz ochrona swoich klientów. Są to działania natychmiastowe, które uchronić mają 

7 Tamże.
8 Piasecka-Głuszak A., Lean management w polskich przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu wybra-

nych narzędzi rozwiązywania problemów – wyniki badań, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 369, 88-103.
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organizację od pogarszania się zastałej sytuacji i powinny być wdrożone w ciągu 24 
godzin od ich identyfikacji. Przykładem typowych działań powstrzymujących są9:
•	 natychmiastowe wstrzymanie procesu (np. wstrzymanie realizacji dostaw i wyco-

fanie już przesłanych wyrobów),
•	 dodatkowa kontrola jakościowa,
•	 weryfikacja zapasów i segregacja wadliwych wyrobów.

Dodatkowo konieczne jest uruchomienie odpowiednich procesów komunikacyj-
nych, w organizacji oraz poza nią, jeżeli jest taka potrzeba.

Krok 1. Powołanie zespołu
Formalne powołanie zespołu, który zajmie się dalszymi etapami, powinno pozwo-

lić na udział w  procesie wszystkim stronom zainteresowanych, na które może mieć 
wpływ wykryty problem i ewentualne działania korygujące. Konieczny jest wybór li-
dera zespołu, a w przypadku bardzo istotnych problemów odpowiedniego komitetu, 
w  skład którego wchodzić będą członkowie najwyższego kierownictwa. Członkowie 
tego komitetu nie powinni jednak brać udziału w zespole zajmującym się identyfikacją 
przyczyn źródłowych problemu10.

Obecnie panuje powszechne przekonanie, że członkami zespołu rozwiązującego 
problem powinni być pracownicy bezpośrednio związani z danym obszarem. Niemniej 
jednak, wg Marksberrego i wsp.11 zdecydowanie korzystniejsze efekty przynosi podej-
ście wspierane przez Toyotę, wg której członkowie zespołu nie powinni być ściśle zwią-
zani z obszarem produkcji, w którym wystąpił problem. 

Zastosowanie pracy grupowej wymaga specyficznej kultury organizacyjnej, która 
nie występuje w organizacjach. W przypadku specyfiki polskich organizacji, konieczne 
jest zachowanie równowagi pomiędzy podejściem indywidualistycznym i kolektywi-
stycznym, w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy zespołowej12. 

Krok 2. Zdefiniowanie problemu
Krok ten występuje we wszystkich metodach przedstawionych na rys. 1., a  jego 

celem jest zrozumienie ważności, znaczenia i rozmiarów problemu poprzez dokładny 
opis i zrozumienie problemu. W zdefiniowaniu problemu przydatnych może być wiele 
technik, np.: 
•	 burza mózgów,
•	 karty porównań (comparison sheet),
•	 arkusze danych (Check Sheets & Tally charts),

9 Root Cause Analysis and Problem Solving Webinar – September 2014 (30 Dec 2014), pobrano z: 
http://www.sae.org/ (data dostępu 18.05.2015).

10 Tamże.
11 Marksberry P., Bustle J., Clevinger J., op. cit., s. 837-852.
12 Wolniak R., Orientacja indywidualistyczno-kolektywistyczna a wykorzystanie narzędzi pracy zespo-

łowej, [w:] „Problemy Jakości” 2009, 5, s. 21-25.
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•	 histogram,
•	 analiza Pareto,
•	 wykresy rozrzutu, 
•	 jest/nie jest (is/is not),
•	 karty kontrolne.

W większości przypadków zaproponowane techniki są zgodne z tak zwanymi sta-
rymi narzędziami zarządzania jakością. Wyjątek stanowi technika „jest/nie jest” (is/is 
not). Na rys. 3. przedstawiono przykładową tabelę wykorzystywaną w technice „jest/
nie jest” czasami nazywaną również ze względu na rodzaj zadawanych pytań techniką 
„5xdlaczego 2xjak” (5why2how). Została ona zaproponowana przez Kepnera i Tregoe, 
dlatego też czasami określa się ją mianem podejścia K-T13.

Pytanie Przykład pytania JEST Przykład pytania NIE JEST Przykładowa odpowiedź

Kto? (Who?) Kogo dotyczy problem? Kogo nie dotyczy problem? Klient A ma problem z produk-
tem. Klient B i C również korzy-
stają z produktu ale nie zgłaszają 
takiego problemu.

Co? (What?) Jakich produktów doty-
czy problem?

Jakich produktów może 
dotyczyć problem, ale ich 
nie dotyczy?

Produkt 123 skorodował przed 
montażem u klienta. Produkty 
234 i 345 wykorzystują ten sam 
proces ale nie korodują.

Dlaczego 
(Why?)

Dlaczego jest to pro-
blem? 

Dlaczego to nie jest 
problem?

Korozja powierzchniowa po-
woduje problemy ze sprzedażą 
produktu.

Gdzie
(Where?)

Gdzie został zauważony 
problem?

Gdzie problem mógł zostać 
zauważony, ale nie został?

Produkt 123 skorodował u pod-
stawy, pozostałe elementy nie 
rdzewieją. Problem występuje 
tylko u jednego odbiorcy.

Kiedy 
(When?)

Kiedy problem został 
zauważony po raz 
pierwszy?

Kiedy najwcześniej 
problem mógł zostać 
zauważony?

Po raz pierwszy problem został 
zauważony w kwietniu. Produkt 
jest wysyłany do odbiorcy od 
stycznia.

Ile? 
(How much/
many?)

Liczba produktów, któ-
rych dotyczy problem?
Jakie są koszty problemu?

Liczba produktów, których 
może dotyczyć problem?
Jakie mogły by być (ale nie 
są) koszty problemu?

Około 30% wszystkich prze-
słanych do klienta produktów 
posiada ślady korozji. Pozostałe 
70% produktów jest zgodnych 
z wymaganiami.

Jak często? 
(How often?)

Jaki jest trend (ciągły/
przypadkowy/ cykliczny)? 
Czy problem występował 
wcześniej?

Jaki może być trend – ale 
nie jest?

Problem występuje cały czas od 
kwietnia. W maju osiągnął po-
ziom 40% a w kolejnym miesiącu 
spadł do 5%.

Rys. 3. Technika is/is not 
Źródło: na podstawie14

13 Sarkar S.A., Mukhopadhyay A.R., Ghosh S.K., Root cause analysis, Lean Six Sigma and test of hypo-
thesis, [w:] „The TQM Journal” 2013, vol. 25, iss 2, s. 170-185.

14 http://epicentergroup.com/wp-content/uploads/2013/04/2013-5.pdf (data dostępu 07.09.2015).
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Karty porównań mogą stanowić odmianę arkusza danych. Klasyfikację arkuszy da-
nych (kart sprawdzających) przedstawiono na rys. 4. 

6 

 
Rys. 4. Klasyfikacja arkuszy danych  

Źródło: na podstawie15 

 
Krok 3. Uzupełnij i optymalizuj działania powstrzymujące 
Dokładny opis problemu pozwala określić odpowiednie działania powstrzymujące, 

które pozwolą na minimalizację strat do czasu całkowitego rozwiązania problemu. 
Działania te stanową uzupełnienie, dopracowanie lub zmniejszenie oraz przegląd działań, 
które wprowadzono w kroku zerowym. Najczęściej działania takie mogą zawierać: 

 zwiększenie natężenia inspekcji/kontroli jakości, 
 segregację w magazynach, 
 wycofanie podobnych produktów. 
Konieczne jest, aby wszystkie niezgodne produkty zostały zidentyfikowane i 

odseparowane tak, aby zminimalizować ich wpływ w stosunku do klientów16.  
 
Krok 4. Identyfikacja przyczyny źródłowej 
Skuteczna i trwała eliminacja problemu jest możliwa wyłącznie w przypadku 

określenia źródłowej przyczyny problemu. W tym celu zalecane są różne techniki, jak np. 
metoda 5xdlaczego, diagram Ishikawy czy też mapowanie procesu. 

Przyczyny źródłowe dzieli się na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich to grupa 

                                                        
 

15 P1P Poradnik w zakresie zarządzania i sterowania jakością dla pracowników pierwszo liniowych , 
opracowanie: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne dla Zagranicy, Ośrodek Sterowania Jakością firmy Matsushita 
Coro., Wyd. WEKA, W-wa 2002 r., s. 83. 
16 Root Cause Analysis and Problem Solving – draft - April 2014, pobrano z: http://www.nmgaerospace.com/ 
(data dostępu: 07.09.2015). 
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Krok 3. Uzupełnij i optymalizuj działania powstrzymujące
Dokładny opis problemu pozwala określić odpowiednie działania powstrzymują-

ce, które pozwolą na minimalizację strat do czasu całkowitego rozwiązania problemu. 
Działania te stanową uzupełnienie, dopracowanie lub zmniejszenie oraz przegląd dzia-
łań, które wprowadzono w kroku zerowym. Najczęściej działania takie mogą zawierać:

•	 zwiększenie natężenia inspekcji/kontroli jakości,
•	 segregację w magazynach,
•	 wycofanie podobnych produktów.
Konieczne jest, aby wszystkie niezgodne produkty zostały zidentyfikowane i odse-

parowane tak, aby zminimalizować ich wpływ w stosunku do klientów16. 

Krok 4. Identyfikacja przyczyny źródłowej
Skuteczna i trwała eliminacja problemu jest możliwa wyłącznie w przypadku okre-

ślenia źródłowej przyczyny problemu. W tym celu zalecane są różne techniki, jak np. 
metoda 5xdlaczego, diagram Ishikawy czy też mapowanie procesu.

15 P1P Poradnik w  zakresie zarządzania i  sterowania jakością dla pracowników pierwszo liniowych, 
opracowanie: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne dla Zagranicy, Ośrodek Sterowania Jakością fir-
my Matsushita Coro., Wyd. WEKA, Warszawa 2002 r., s. 83.

16 Root Cause Analysis and Problem Solving – draft – April 2014, pobrano z: http://www.nmgaero-
space.com/ (data dostępu 07.09.2015).
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Przyczyny źródłowe dzieli się na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich to gru-
pa przyczyn typowych, które występują zdecydowanie częściej a  ich usuniecie jest 
trudniejsze. Przykłady takich przyczyn to np.: nieodpowiednia konserwacja maszyn, 
normalne zużycie eksploatacyjne, błędy w  wyszkoleniu itp. Druga grupa przyczyn 
niezgodności to przyczyny specjalne. Szacuje się, że stanowią one ok. 15% wszystkich 
przyczyn powstających niezgodności. Co do zasady są one nieprzewidywalne ale ich 
wystąpienie jest łatwe do zidentyfikowania. Przykładami takich przyczyn są: nieod-
powiednia jakość partii surowca, awaria maszyny/urządzenia pomiarowego, błędne 
odczyty instrukcji/rysunku17. Przy rozwiązywaniu problemów ważne jest, aby zwery-
fikować/zobaczyć miejsce powstania problemu a nie rozwiązywać go z „za biurka”18.

Krok 5. Określenie i wybór działań korygujących
W tym kroku niezbędne jest określenie i wybór działań korygujących, tak aby usu-

nąć zidentyfikowane wcześniej źródłowe przyczyny niezgodności i  nie dopuścić do 
ponownego wystąpienia niezgodności. Wybór działań spośród możliwych rozwiązań 
powinien zostać dokonany z uwzględnieniem takich czynników, jak:
•	 prawdopodobieństwo trwałego skorygowania niezgodności,
•	 ryzyka wystąpienia innych niezgodności spowodowanych wprowadzonymi zmia-

nami,
•	 trudności z wprowadzeniem zmian,
•	 możliwością weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian,
•	 możliwością jednoznacznego wskazania osób odpowiedzialnych za proces.

Na rys. 5. przedstawiono diagram ułatwiający ocenę i wybór działań korygujących, 
gdzie poszczególne proponowane działania zostają poddane ocenie ze względu na dwie 
podstawowe zmienne tj.: czas/koszt wprowadzenia działania oraz zalety wynikające 
z wdrożenia działania.

17 Root Cause Analysis and Problem Solving – draft – April 2014, pobrano z: http://www.nmgaero-
space.com/ (data dostępu 07.09.2015).

18 Piasecka-Głuszak A., Lean management w polskich przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu wybra-
nych narzędzi rozwiązywania problemów – wyniki badań, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 369, 88-103.
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Rys. 5. Diagram wyboru działań korygujących 

Źródło: na podstawie19 

 
Krok 6. Wdrożenie działań korygujących i weryfikacja ich skuteczności 
Celem tego kroku jest zapewnienie, że wybrane działania korygujące zostaną 

odpowiednio wdrożone dzięki czemu niezgodności nie będą się pojawiać. Istotne jest, 
aby oceniając skuteczność wprowadzonych działań określić cel (np. dopuszczalny 
poziom wad) który uznany zostanie za odpowiedni. Możliwe jest bowiem, że nie 
zidentyfikowano wszystkich przyczyn źródłowych i w konsekwencji wprowadzone 
działania spowodują jedynie częściową eliminacje niezgodności20.  

Po potwierdzeniu skuteczności wprowadzonych działań, możliwa jest rezygnacja z 
przyjętych w kroku 3 działań powstrzymujących takich jak np. zwiększona kontrola 
odbiorcza. 

 
Krok 7. Standaryzacja i utrwalenie rozwiązań w całej organizacji 
Zarówno pracownicy, linie produkcyjne oraz systemy podlegają ciągłym zmianom. 

Dlatego też istotne jest, aby odpowiednio udokumentować wprowadzone działania. 
Standaryzacji procesu można dokonać poprzez wykorzystanie takich technik jak np. 
poka-yoke, zmiany w procedurach/instrukcjach, zmiany w macierzy kompetencji czy też 
w systemie informatycznym organizacji. Zaleca się również przekazanie informacji do 
wszystkich osób, które mogą się spotkać z podobnym problemem, tak aby zapobiec 
występowaniu niezgodności. W przypadku organizacji, które posiadają kilka linii 
produkcyjnych/zakładów konieczne jest przeanalizowanie wszystkich obszarów, w 

                                                        
 

19 http://epicentergroup.com/wp-content/uploads/2013/04/2013-5.pdf (data dostępu: 07.09.2015). 
20 Root Cause Analysis and Problem Solving – draft - April 2014, pobrano z: http://www.nmgaerospace.com/ 
(data dostępu: 07.09.2015). 
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Rys. 5. Diagram wyboru działań korygujących
Źródło: na podstawie19

Krok 6. Wdrożenie działań korygujących i weryfikacja ich skuteczności
Celem tego kroku jest zapewnienie, że wybrane działania korygujące zostaną od-

powiednio wdrożone dzięki czemu niezgodności nie będą się pojawiać. Istotne jest, aby 
oceniając skuteczność wprowadzonych działań określić cel (np. dopuszczalny poziom 
wad) który uznany zostanie za odpowiedni. Możliwe jest bowiem, że nie zidentyfiko-
wano wszystkich przyczyn źródłowych i w konsekwencji wprowadzone działania spo-
wodują jedynie częściową eliminacje niezgodności20. 

Po potwierdzeniu skuteczności wprowadzonych działań, możliwa jest rezygnacja 
z przyjętych w kroku 3 działań powstrzymujących takich jak np. zwiększona kontrola 
odbiorcza.

Krok 7. Standaryzacja i utrwalenie rozwiązań w całej organizacji
Zarówno pracownicy, linie produkcyjne oraz systemy podlegają ciągłym zmianom. 

Dlatego też istotne jest, aby odpowiednio udokumentować wprowadzone działania. 
Standaryzacji procesu można dokonać poprzez wykorzystanie takich technik jak np. 
poka-yoke, zmiany w procedurach/instrukcjach, zmiany w macierzy kompetencji czy 
też w systemie informatycznym organizacji. Zaleca się również przekazanie informacji 
do wszystkich osób, które mogą się spotkać z podobnym problemem, tak aby zapobiec 
występowaniu niezgodności. W przypadku organizacji, które posiadają kilka linii pro-
dukcyjnych/zakładów konieczne jest przeanalizowanie wszystkich obszarów, w których 
może pojawić się podobne zdarzenie i podjąć decyzje co do dalszego postępowania.

19 http://epicentergroup.com/wp-content/uploads/2013/04/2013-5.pdf (data dostępu 07.09.2015).
20 Root Cause Analysis and Problem Solving – draft – April 2014, pobrano z: http://www.nmgaero-

space.com/ (data dostępu 07.09.2015).
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Krok 8. Uznanie zasług i rozwiązanie zespołu
Ostatnim krokiem w opisywanym modelu jest docenienie pracy powołanego ze-

społu, a następie jego formalne rozwiązanie. Jest to niezwykle istotny element, który 
może pozytywnie wpłynąć na podniesienie efektywności pracy w przyszłości. Do po-
zytywnych bodźców, które od dawna wykorzystywane są w programach poprawy jako-
ści uznać można pobudzające zadanie, dzięki któremu pracownik zyskuje poczucie, że 
może czegoś dokonać oraz zasłużyć na uznanie21.

Podsumowanie

Od wystąpienia niezgodności do wprowadzenia działań mających na celu zarówno 
jej usunięcie jak i wdrożenie działań korygujących może minąć sporo czasu. Aby sku-
tecznie poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z wystąpieniem niezgodności można 
posłużyć się wybraną metodologią przyjętą w branży motoryzacyjnej i lotniczej. Dzię-
ki temu możliwe będzie optymalne wykorzystanie dostępnych w organizacji zasobów. 
W artykule tym przedstawiono szczegółowe wymagania opisane przez Stowarzyszenie 
Inżynierów Motoryzacji – SAE, zbliżone do innych popularnych w tej branży metod 
jak np. 8D. Bez względu na wybór konkretnej metody postępowania uzależnionej od 
wybranego koncernu, prowadzone działania zawsze wspomagane będą podstawowymi 
technikami i narzędziami zarządzania jakością, takimi jak np. zasada Pareto-Lorenza 
czy wykres Ishikawy, które od wielu już lat są niezmienne.
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WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Wprowadzenie

Zarządzanie ryzykiem stanowi obecnie jeden z  elementów znormalizowanych 
systemów zarządzania opisanych w  normach Międzynarodowej Organizacji Nor-
malizacyjnej – ISO. W zależności od głównego celu będzie ono dotyczyło np. ryzyka 
w  odniesieniu do jakości, środowiska czy też bezpieczeństwa. Możliwe jest również 
opracowanie systemu zarządzania ryzykiem na podstawie wytycznych normy ISO 
31000 zawierającej model takiego systemu. 

Istotnym elementem w strategii każdej organizacji jest zminimalizowanie ryzyka 
biznesowego do poziomu, który zapewnia bezpieczeństwo jego działalności1. Aby sku-
tecznie wdrażać system zarządzania ryzykiem, konieczne jest wspomaganie się różnego 
rodzaju narzędziami i technikami, które zostały w tym celu opracowanie. Obszernym 
źródłem wskazującym na wybór różnych metod i technik wykorzystywanych w ocenie 
ryzyka jest norma IEC 31010:2009, w której w aneksie B podano opis 31 narzędzi moż-
liwych do zastosowania w organizacjach.

PHA – Wstępna analiza zagrożeń (Preliminary hazard analysis)

Jest to prosta metoda indukcyjna, w której celem jest identyfikacja zagrożeń mogą-
cych powodować szkody. Zagrożenia takie określa się biorąc pod uwagę takie czynniki, 
jak: wykorzystywane w produkcji materiały, maszyny i urządzenia, środowisko pracy, 
układ oraz połączenia pomiędzy poszczególnymi komponentami. Metoda ta pozwala 

1 Nowicki P., Risk management – an important issue in quality management systems, Proceedings of 
the 7th International Quality Conference, Center for quality, Faculty of Mechanical Engineering, 
University of Kragujevac, Serbia, 2013, s. 267-273.
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na jakościowe oszacowanie ryzyk. W  macierzy uwzględnia się takie parametry jak: 
wielkość szkody oraz prawdopodobieństwo wystąpienia szkody – rys. 12, 3.
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Rys. 1. Macierz ryzyka dla analiz PHA
Źródło: na podstawie4

Określenie wartości prawdopodobieństwa wystąpienia szkody może być szacowa-
ne na podstawie skali od 1 do 5, w której 1 oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo, 
a wartość 5 bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia. Skala skutków przyjmuje 
natomiast postać5:

1 – skutki katastroficzne, 
2 – skutki duże,
3 – skutki średnie,
4 – skutki małe.
W efekcie wykorzystania metody PHA możliwe jest wstępne zidentyfikowanie ry-

zyka oraz oszacowanie jego wielkości. Technika ta nie pozwala na identyfikację wszyst-
kich ryzyk oraz nie wskazuje jak należy z nimi postępować.

2 h t t p : / / w w w. p i p . g o v. p l / p l / b h p / o c e n a - r y z y k a - z a w o d o w e g o / o - o c e n i e - r y z y k a -
zawodowego/6264,krotka-charakterystyka-wybranych-metod-oceny-ryzyka-z-przykladami-
zastosowan-.html (data dostępu 07.03.2017)

3 IEC 31010:2009, Risk management. Risk assessment techniques.
4 PN-IEC 60300-3-9:1999 Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Analiza ryzyka 

w systemach technicznych, [za:] Sydor M., Wykorzystanie metodycznych środków oceny bezpieczeń-
stwa wózka aktywnego, [w:] Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości, Wyd. Politechniki Łódz-
kiej 2003, s. 193-200.

5 Sydor M., Wykorzystanie metodycznych środków oceny bezpieczeństwa wózka aktywnego, [w:] Ergo-
nomia niepełnosprawnym w przyszłości, Wyd. Politechniki Łódzkiej 2003, s. 193-200.
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RCA – Analiza przyczyn źródłowych (Root cause analysis)

Analiza przyczyn źródłowych jest techniką scenariuszową, której celem jest iden-
tyfikacja przyczyny źródłowej wystąpienia strat finansowych, wad lub awarii. Analiza 
RCA może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem różnych dostępnych technik, ta-
kich jak np.:6

•	 5xWhy,
•	 FMEA,
•	 FTA,
•	 diagram Ishikawy,
•	 analiza Pareto,
•	 mapowanie przyczyn źródłowych.

Metoda RCA jest wykorzystywana w sytuacji gdy w większości przypadków wystąpienie 
problemu (np. awarii maszyny) stanowi efekt wystąpienia zjawiska niewidocznego na pierwszy 
rzut oka. Poszukując przyczyn obserwowanych skutków z reguły dość szybko natrafiamy na 
pierwsze wyjaśnienie, które nie musi jednak być faktycznym wytłumaczeniem zdarzenia. 
Prawidłowa identyfikacja przyczyn ukrytych i  wskazanie przyczyny pierwotnej w  sposób 
bezpośredni przekłada się na skuteczność wprowadzonych działań korygujących7. Zasadę 
poszukiwania przyczyny źródłowej przedstawiono na rys. 2.

Przyczyna 
pozorna

Przyczyna 
źródłowa

Przyczyny 
ukryte

Awaria, 
Uszkodzenie,
Wada, Strata

Rys. 2. Zasada poszukiwania przyczyny źródłowej
Źródło: na podstawie8

FMEA – Analiza przyczyn i skutków wad (Failure mode and effects analysis) 

Metoda FMEA jest narzędziem szeroko rozpowszechnionym w branżach, w któ-
rych konieczne jest dostarczanie wyrobów o wysokiej niezawodności ze względu na 
bezpieczeństwo użytkowników, np., przemysł samochodowy, przemysł lotniczy9. 

6 ISO/IEC 31010:2009, Risk management. Risk assessment techniques.
7 Janicki P., Trajdos M., Metoda analizy przyczyn źródłowych w praktyce serwisowej maszyn elektrycz-

nych - zagadnienia wybrane, [w:] „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne” 2012, nr 1, s. 111-
114.

8 Tamże.
9 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, wyd. 2 zmienione, PWN, Warszawa 2008, s. 376-

387.
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Stosowanie FMEA zalecane jest np. w  przewodniku IATF 1694910 i  w  konsekwencji 
wielu poddostawców zmuszonych jest prowadzić projekty FMEA. W analizie FMEA 
przeprowadza się identyfikację potencjalnych wad i wywołujących je przyczyn a na-
stępnie szacowaniu ryzyka i określaniu na tej podstawie działań korygujących i zapo-
biegawczych. W analizie wykorzystuje się trzy zmienne: skutki dla klienta, częstotli-
wość występowania oraz skuteczność detekcji. Głównym zadaniem analizy jest ocena 
ryzyka wraz z określeniem obszarów procesu produkcyjnego, które wymagają podjęcia 
konkretnych działań, w celu obniżenia jego wartości do akceptowalnego poziomu lub 
całkowitego wyeliminowania11.

HAZOP – Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (Hazard and operability study)

Jest to metoda wykorzystująca ustrukturyzowaną burzę mózgów, podczas której 
identyfikuje się zagrożenia poprzez badanie odchyleń od warunków normalnych, okre-
śla się ich przyczyny oraz skutki i w końcu ustala działania zapobiegawcze12. Powstała 
w latach 70-tych XX w. w Wielkiej Brytanii i wywodzi się z przemysłu chemicznego13. 
W metodzie tej wykorzystuje się słowa kluczowe, jak np. bardziej, mniej niż, wcale, 
inny w celu zidentyfikowania poszczególnych zagrożeń. Dzięki temu podejściu możli-
we jest określenie odchyleń w poszczególnych procesach i ich wpływ na proces. Słowa 
kluczowe są wykorzystywane w celu zapewnienia, że analizowany projekt będzie badany 
w każdy możliwy sposób. Słowa kluczowe pozwalają stymulować myślenie obrazowe, 
powodując rozwój dyskusji i tym samym zwiększając szanse na identyfikację zagrożeń. 
Metoda HAZOP zakłada dokładną znajomość procedur oraz systemu poddawanego 
analizie, przez co trudno jest wykorzystać osoby z  zewnątrz, które mogły by wnieś 
nowe pomysły związane z analizowanym systemem14, 15, 16. 

Schemat realizacji analizy HAZOP przedstawiono na rys. 3. 

10 Dawniej ISO/TS 16949.
11 Grębowiec K., Nowicki P., Wykorzystanie metody FMEA procesu w zarządzaniu ryzykiem na przy-

kładzie firmy z branży automotive, [w:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością,  
Kraków 2016, s. 81-89.

12 Bałuch H., Ryzyko w eksploatacji nawierzchni kolejowej, [w:] „Problemy Kolejnictwa” 2007, nr 145, 
s. 5-28.

13 Dhillon B.S., Methods for performing human reliability and error analysis in health care, [w:] „Inter-
national Journal of Health Care Quality Assurance” 2003, vol. 16, iss 6, s. 306-317.

14 White D., Application of systems thinking to risk management, [w:] „Management Decision” 1995, 
vol. 33, iss 10, s. 35-45.

15 Ilangkumaran M., Thamizhselvan P., Integrated hazard and operability study using fuzzy linguistics 
approach in petrochemical industry, [w:] „International Journal of Quality & Reliability Manage-
ment” 2010, vol. 27, iss 5, s. 541-557.

16 Missala T., Wykorzystanie metod bezpieczeństwa funkcjonalnego w ocenie zagrożeń w sieciach infor-
matycznych, [w:] „Pomiary. Automatyka. Robotyka” 2011, nr 2, s. 202-218.
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Definicja
- Zdefiniowanie przedmiotów i celów
- Zdefiniowanie odpowiedzialności
- Wybranie zespołu

Przygotowanie
- Zaplanowanie studium
- Zebranie danych
- Oszacowanie czasu
- Opracowanie harmonogramu
- Zaplanowanie zapisów

Badanie
- Opisanie procesu
- Podział procesu na mniejsze operacje (podprocesy/operacje jednostkowe) w celu ich analizy
-  Do każdego ze zidentyfikowanych wcześniej podprocesów/operacji jednostkowych określenie 

celu, któremu dany podproces służy
- Wykorzystanie słów kluczowych aby określić, w jakich sytuacjach cel procesu może być zakłócony
-  Do znaczących odchyleń od założonego celu procesu, należy określić przyczyny, które mogą 

spowodować taką sytuację oraz możliwe konsekwencje
- Rozważenie możliwych działań, aby usunąć przyczynę lub zmniejszyć konsekwencje

Dokumentowanie i dalsze postępowanie
- Uzgodnienie treści zapisów
- Podpisanie dokumentacji
- Sporządzenie raportu z badania
- Doprowadzenie do zaimplementowania działań
- Przeprowadzenie powtórnego badania dowolnej części, gdy to konieczne
- Opracowanie raportu końcowego

Rys. 3. Schemat realizacji analizy HAZOP
Źródło: na podstawie: 17, 18

Etap badania tj. określania sytuacji, które mogą spowodować, że cel procesu nie 
zostanie osiągnięty, jest kluczowym elementem analizy HAZOP. W tabeli 1. podano 
słowa kluczowe, które można wykorzystać zastanawiając się nad odpowiedzią na pyta-
nie, co może zdarzyć się niewłaściwego w danym procesie.

Tabela 1. Słowa klucze w analizie HAZOP wraz z przykładami

Słowo 
kluczowe

Słowo 
kluczowe

Interpretacja Przykład

Brak No Kompletny brak zamierzonego rezultatu, 
przy braku innych „zastępczych efektów”

Brak przepływu

Mniejszy, 
niższy 

Less Zbyt niska wartość parametru 
ilościowego

Chłodzenie jest niższe niż 
zakładano

17 Pitt M.J., Hazard and Operability Studies: A Tool for Management Analysis, [w:] “Facilities” 1994, Vol. 12 
Iss 13, s. 5-8. 

18 Missala T., Wykorzystanie metod bezpieczeństwa funkcjonalnego w ocenie zagrożeń w sieciach infor-
matycznych, [w:] „Pomiary. Automatyka. Robotyka” 2011, nr 2, s. 202-218.
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Słowo 
kluczowe

Słowo 
kluczowe

Interpretacja Przykład

Większy, 
wyższy 

More Zbyt wysoka wartość parametru 
ilościowego

Nadmierna temperatura, 
ciśnienie

Odwrotne Reverse Otrzymano logiczne przeciwieństwo 
zamierzonego rezultatu

Chłodzenie zamiast 
ogrzewania

Również As well as Oprócz zamierzonego rezultatu 
otrzymano inny, dodatkowy

Woda i paliwo

Inny Other than Brak zamierzonego rezultatu, ale 
otrzymano inny odmienny

Ogrzewanie zamiast 
pompowania

Za 
wcześnie

Early Zdarzenie zachodzi wcześniej niż 
zamierzono

Zbyt wczesne otwarcie 
odpływu

Za późno Late Zdarzenie zachodzi później niż 
zamierzono

Zbyt późne dodanie 
składnika

Część z Part of Zamierzony rezultat został otrzymany 
tylko częściowo

Niekompletne 
wymieszanie składników

Przed Before Zdarzenie zachodzi przed innym 
zdarzeniem, w stosunku do którego 
miało być późniejsze

Wymieszanie przez 
ogrzaniem

Po After Zdarzenie zachodzi po innym 
zdarzeniem, w stosunku do którego 
miało być wcześniejsze

Ogrzanie przed 
wymieszaniem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 19, 20

Szczegółowe opracowanie dotyczące zastosowania metody HAZOP zostało przed-
stawione w międzynarodowej normie wydanej przez IEC (International Electrotechni-
cal Commission). Norma PN-IEC 61882:2005 zawiera wytyczne do przeprowadzenia 
analizy metodą HAZOP, założenia metody, sposób przeprowadzenia analizy wymaga-
nia dotyczące audytu oraz przykłady zastosowania metody21.

LOPA – Metoda analizy warstw zabezpieczających (Layers of protection analysis)

Analiza warstw zabezpieczających LOPA jest półilościową uproszczoną metodą 
oceny ryzyka związanego ze wystąpieniem zagrożenia. Celem analizy jest stwierdzenie, 

19 Pitt M.J, Hazard and Operability Studies: A Tool for Management Analysis, [w:] “Facilities”, 1994, 
vol. 12, iss 13, s. 5-8.

20 Jarzębowicz A., Metoda wykrywania anomalii w wybranych modelach systemów informatycznych, 
rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 28.

21 PN-IEC 61882:2005. Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP). Przewodnik 
zastosowań.
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czy przyjęte środki kontroli i łagodzenia (warstwy) są wystarczające, czy też konieczne 
jest dodanie kolejnej „warstwy” ochronnej. Etapy w metodzie LOPA są następujące22, 23:
•	 identyfikacja przyczyn inicjujących niepożądane zdarzenia oraz oszacowanie czę-

stotliwości ich występowania i konsekwencji (np. za pomocą metody HAZOP),
•	 wybór konkretnej pary przyczyna-skutek,
•	 analiza skuteczności wprowadzonych działań zabezpieczających (warstw ochron-

nych),
•	 oszacowanie prawdopodobieństwa, nieskuteczności działania warstw zabezpiecza-

jących (np. wykorzystując metodę drzewa zdarzeń),
•	 oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia skutków niepożądanego zdarzenia,
•	 oszacowanie poziomu ryzyka.

W  metodzie LOPA nie ma sugestii, jakie warstwy zabezpieczające należy zasto-
sować. Jest natomiast pomocna podczas dokonywania wyboru pomiędzy alternatyw-
nymi rozwiązaniami. Warstwy zabezpieczająco ochronne wykorzystywane w praktyce, 
podzielić można na działania ograniczające prawdopodobieństwo awarii (np. systemy 
alarmowe, systemy pomiarowe) oraz działania ograniczające skutki awarii (np. proce-
dury ratownicze)24.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule instrumentarium, może zostać wykorzystane przez or-
ganizację do skuteczniejszego wspomagania systemu zarządzania ryzykiem w ramach 
funkcjonujących w organizacji systemów zarządzania. Zastosowanie znanych i spraw-
dzonych narzędzi, pozwoli na skuteczne wdrożenie opracowanej przez organizacje 
strategii zarządzania ryzykiem. Dzięki temu, zarządzanie ryzykiem spełni nie tylko 
funkcję systemu umożliwiającego uniknięcie strat, ale, pozwoli również dostrzegać 
i wykorzystywać okazje oraz kreować nowe szanse dla organizacji.
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ROZPOZNAWALNOŚĆ ZNAKÓW JAKOŚCI

Wprowadzenie

Przy wyborze produktów żywnościowych konsumenci coraz częściej kierują się 
jakością i bezpieczeństwem produktów. Ze względu na fakt, iż na półkach sklepowych 
wybór artykułów rolno spożywczych jest bardzo duży, ważnym zjawiskiem stała się 
certyfikacja żywności. Pozwala to zidentyfikować nabywcy produkt, który charaktery-
zuje wysoka jakość, unikalne cechy i walory smakowe. 

Jakość żywności

Jakość jest główną determinantą przy zakupie produktów spożywczych. To na nią 
zwracają coraz częściej uwagę, zarówno kontrahenci jak i ostateczni konsumenci. Dla-
tego warto zastanowić się nad definicją tego pojęcia w przypadku żywności. Jakość jest 
to stopień w jakim cechy posiadane przez produkt bądź usługę spełniają wymagania 
konsumenta. Można definiować, że jakość to stopień przybliżania się do punktu dosko-
nałości. Jakością możemy nazwać dostarczanie klientowi rzeczy, których dziś potrze-
buje, za cenę jaką jest w stanie zapłacić. Podejmując próbę definicji jakości należy wziąć 
pod uwagę czynniki kulturowe oraz społeczne. Ocenianie jakości produktu przez ludzi 
żyjących w innych kulturach, należących do różnych grup społecznych, posiadających 
różny stopień bogactwa, może być odmienne1.

Jakość w odniesieniu do produktów oznacza zadowolenie odbiorców spowodowa-
ne tym, że wyrób posiada funkcje użytkowe wymagane przez klienta. Odpowiedni stan 
jakości wyrobów jest to rezultat odpowiednich połączeń różnych cech i właściwości 
produktu realizowanych przez przedsiębiorstwo produkcyjne2. 

W przypadku tych przemyśleń warto też opisać takie pojęcie jak jakość żywno-
ści. To sformułowanie możemy rozumieć jako stopień w  jakim właściwości wyro-
bu spożywczego spełniają oczekiwania konsumentów związane ze zdrowotnością, 

1 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 17-19.
2 Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Uczelniane AE, Kraków 2002, s. 37.
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atrakcyjnością sensoryczną oraz dyspozycyjnością w określonych warunkach procesu 
produkcji z uwzględnieniem surowców, technologii i ceny3. 

Zdrowotność wiąże się przede wszystkim z zawartością składników odżywczych 
produktu. Do tego kryterium możemy przywołać takie cechy jak wartość dietetyczna 
i zdrowotna, bezpieczeństwo produktu, zawartość substancji dodatkowych. Atrakcyj-
ność sensoryczna dotyczy, zaś barwy, konsystencji, smaku i zapachu artykułu spożyw-
czego. Istotnym elementem jakości żywności jest również fizyczna postać produktu 
związana z łatwością przygotowania czy też odpowiednim opakowaniem4. 

Rynek żywnościowy w Polsce jak i w Europie podlega nieustającym procesom do-
skonalenia. Postęp technologii produkcji żywności i polepszanie warunków ich prze-
chowywania jest fundamentem coraz wyższej jakości wyrobów. Nie mniej istotne są 
również istniejące systemy, sprawujące nadzór nad elementami i dobrymi praktykami 
produkcyjnymi. Obok obligatoryjnych systemów zapewniania bezpieczeństwa i jako-
ści żywności, coraz bardziej istotne stają się programy dobrowolne do, których możemy 
zaliczyć proces przyznawania znaków jakości żywności5.

Promocja produktów wysokiej jakości

Aktualna sytuacja na rynku wskazuje nadwyżkę podaży nad popytem. Oznacza to, 
że sama atrakcyjność produktu nie oznacza, że produkt zostanie sprzedany. W związku 
z  tym, należy wpłynąć na klienta poprzez złożoną promocję, dzięki której nabywca 
pozna cechy produktu i korzyści, które zdobędzie po jego zakupie6. 

Promocja jest zestawem instrumentów, które wykorzystuje się, aby przedsiębior-
stwo mogło komunikować się z klientem i przekazywać informacje odnośnie produk-
tów. Jest ona elementem marketingu-mix, w  którego skład wchodzą także produkt, 
cena i dystrybucja. To istotna część procesu sprzedaży, ponieważ bez wykorzystania 
środków promujących istnieje ryzyko, że konsument nie zauważy nawet najlepszego 
jakościowo produktu7. 

Elementem promocji jakości żywności są rozmaite, dobrowolne programy certy-
fikacji. Firmy w celu zwiększenia sprzedaży chcą zaakcentować ich wysoką jakość. Jest 
to możliwe właśnie dzięki certyfikacji, poprzez oznaczanie swoich produktów konkret-
nymi logotypami. Nadrzędnym celem takich programów jest poinformowanie konsu-
menta o potwierdzonym spełnieniu bardziej restrykcyjnych wymogów jakościowych, 
posiadaniu dodatkowych lub specyficznych cech przez dany produkt. Wszystkie te 

3 Nierzwicki W., Jakość żywności. Część pierwsza, Wydawnictwo WSTiH, Gdańsk 2008, s. 8-9. 
4 Niewczas M., Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów, [w:] „Problemy Jakości” 2013, nr 4, 

s. 40-44. 
5 Malinowska E., Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru, [w:] 

„Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 3, s. 71-83.
6 Żurawik. W. (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2009, s. 201.
7 Ibidem, s. 199-200.



118

kryteria są potwierdzane przez niezależne podmioty lub organizacje kontrolne. Wy-
roby, które uzyskały akceptację zostają wyróżnione logotypem, czyli specjalnym ozna-
kowaniem, które wskazuje na spełnienie określonych wymagań jakościowych. Cechą, 
która łączy wszystkie programy na rzecz jakości żywności jest dobrowolność udziału 
firm produkujących artykuły rolno-spożywcze8.

Zjawisko certyfikacji żywności

Poruszając temat certyfikacji żywności należy wyjaśnić pojęcie jakim jest certyfika-
cja. Wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności pod pojęciem 
certyfikacji należy rozumieć działanie jednostki certyfikującej wykazujące, że należy-
cie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub 
szczegółowymi wymaganiami9.

Certyfikacja jest procesem, działaniem trzeciej strony, którą zazwyczaj jest jednost-
ka certyfikująca weryfikująca, czy identyfikowany wyrób, system lub usługa są zgodne 
z  określonymi wytycznymi zawartymi w  normach bądź też w  innych dokumentach 
prawnych. Jednostka certyfikująca przeprowadzająca ocenę zgodności musi być uzna-
na za niezależną od stron, które biorą udział pośrednio bądź bezpośrednio w certyfika-
cji (producent i odbiorca)10. 

Tabele 1 i  2 przedstawiają wybrane znaki jakości, których znajomość była bada-
na przez autorów. Tabela 1 zawiera certyfikowane znaki jakości. Tabela 2 natomiast 
przedstawia znaki jakości, które nie są przyznawane przez jednostki certyfikujące i nie 
funkcjonują w ramach tego systemu.

8 Szczykutowicz A., Przedsiębiorczość na terenach wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, 
s. 7-8.

9 Art. 5 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).
10 Tabor A., Rączka M. (red.), Nowoczesne zarządzanie jakością, Tom II Metody i narzędzia jakości, 

normalizacja, akredytacja, certyfikacja, CSiOS Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, s. 45.
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Tabela 1. Informacje o wybranych certyfikowanych znakach jakości1112

Nazwa Logo Opis

Jakość 
Tradycja

Rys. 1. Logo Jakość Tradycja
Źródło: www.pcbc.gov.pl,  
(data pobrania: 27.02.2017 r.)

Tradycyjna receptura, skład udokumento-
wany długoletnią historią produkcji- min. 
50 lat, surowce potrzebne do wytwarzania 
muszą być wyprodukowane przy użyciu 
naturalnych metod z wyłączeniem GMO. 
Receptura oraz proces produkcji wyrobu 
musi go wyróżniać od innych produktów 
tożsamej kategorii. Wytwórcy najpierw 
muszą posiadać certyfikat zgodności 
potwierdzający produkowanie wyrobu 
zgodnie ze specyfikacją 11.

Rolnictwo 
Ekologiczne Rys. 2. Logo Rolnictwo Ekologiczne

Źródło: www.biocert.pl,  
(data pobrania: 27.02.2017 r.)

Produkty rolnictwa ekologicznego ce-
chują się wysoką jakością, ponieważ do 
ich wytwarzania wykorzystywane są ści-
śle określone metody produkcji charak-
teryzujące się: czystą glebą, powietrzem 
i wodą, brakiem zanieczyszczeń przemy-
słowych czy infrastruktury komunalnej. 
Aby zagwarantować optymalny poziom 
jakości produktów ekologicznych, cały 
proces produkcji oraz kontroli został 
objęty nadzorem niezależnych jednostek 
certyfikujących12.

Tabela 2. Informacje o wybranych, niecertyfikowanych znakach jakości13 14

Nazwa Logo Opis

Poznaj Dobrą 
Żywność Rys. 3. Logo Poznaj Dobrą Żywność

Źródło: www.zagrodowy.pl,  
(data pobrania: 27.02.2017 r.)

Inicjatorem tego programu jest Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem 
powstania systemu jest propagowanie 
żywności wysokiej jakości, służy on aby 
wyróżnić produkty objęte certyfikacją 
spośród innych na rynku. Produkty, które 
uzyskały znak PDŻ charakteryzują się wy-
soką i stałą jakością zarówno pod wzglę-
dem wykorzystywanych technologii, jak 
i używanych do wytwarzania surowców. 
Celem programu jest również utrwale-
nie wizerunku znaku oraz podniesienie 
zaufania krajowych i zagranicznych 
konsumentów do produktów objętych 
znakiem PDŻ13.

11 Systemy jakości żywności, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2013, s. 4.
12 Malinowska E., Wiśniewska M., Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 100-101.
13 Szczykutowicz A., op.cit., s. 8-9.
14 Regulamin Funkcjonowania i  Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego, [w:] Teraz Polska, 

2014/15, s. 5.

http://www.pcbc.gov.pl
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Nazwa Logo Opis

Teraz Polska

Rys. 4. Logo Teraz Polska
Źródło: www.terazpolska.pl,
(data pobrania: 27.02.2017 r.)

Polskie Godło Promocyjne. Prawo do 
posługiwania się znakiem mają jedynie 
laureaci konkursu. Przyznawany za 
konkretny produkt, grupę produktów, 
poziom usług, wdrożenie innowacyj-
nych rozwiązań. Obejmuje różne gałęzie 
gospodarki. Trzeba spełnić określone 
warunki, aby wziąć udział w konkursie. 
Decyzja o przyznaniu znaku odbywa się 
poprzez głosowanie. Decyzję o laure-
atach podejmuje Kapituła Godła14.

Część badawcza

Znakowanie produktów żywnościowych logotypami jakości jest coraz bardziej po-
wszechnym zjawiskiem zarówno na rynku polskim jak i  europejskim. Warto zatem 
poznać opinie na ten temat grupy jaką są studenci. 

Tematem badania jest „Rozpoznawalność znaków jakości wśród studentów Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”. Podmiotem badania byli studenci sta-
cjonarni II roku MSU Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: 
zarządzanie, informatyka i ekonometria oraz finanse i rachunkowość. Celem było zdo-
bycie wiedzy na temat rozpoznawalności znaków jakości żywności przez studentów. 
Zdobyte dane po głębszej analizie pozwoliły ocenić, czy wiedza studentów Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego umożliwia im świadome dokonywanie zaku-
pów produktów spożywczych oraz czy działania promocyjne żywności wysokiej klasy 
przynoszą pożądane efekty. Metodą wykorzystaną do przeprowadzenia badania była 
metoda ankietowa za pomocą formularza elektronicznego składającego się z 7 pytań. 
Ankieta została udostępniona studentom poprzez stronę internetową. Pytania doty-
czyły znajomości przez studentów czterech znaków jakości – Teraz Polska, Jakość Tra-
dycja, Poznaj Dobrą Żywność oraz Rolnictwo Ekologiczne. 

Przeprowadzone badanie pozwala na wysnucie następujących wniosków:
1. Przy wyborze produktów studenci kierują się jakością żywności.
2. Grupą produktów, na których najczęściej zauważalne są znaki jakości jest mięso.
3. Znaki jakości są zauważalne przez studentów, jednak niewiele osób wie co one 

oznaczają.
4. Bardzo duża część respondentów błędnie definiuje i rozpoznaje oznaczenia jako-

ściowe, które nie są znakami jakości wydanymi przez renomowane jednostki cer-
tyfikujące.

5. Oznaczenia produktów znakami jakości dla studentów związane są z  prestiżem 
firmy. Należy zwiększyć działania promocyjno-marketingowe na rzecz rozpozna-
walności znaków jakości.

http://www.terazpolska.pl
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Podsumowanie

Mimo, że zjawisko certyfikacji żywności jest coraz częściej spotykane na polskim 
rynku artykułów rolno-spożywczych, to jednak ich rozpoznawalność przez badanych 
konsumentów jest niewielka. Oznacza to, że ten obszar działania promocyjno-mar-
ketingowego posiada duży potencjał, który jednak trzeba odpowiednio wykorzystać. 
Niezbędne jest promowanie produktów wyróżnionych znakami jakości w  mediach 
ogólnopolskich, aby informacje i korzyści płynące z konsumpcji takich produktów do-
cierały do jak najszerszego grona odbiorców. 

Do procesu certyfikacji najczęściej przystępują przedsiębiorstwa, które sprzedaż 
swoich produktów prowadzą na małym terytorialnie rynku, co powoduje, ze ich marka 
jest mało rozpoznawalna. Konsumenci zauważają znaki jakości tj. Poznaj Dobrą Żyw-
ność, ale marki produktów są często przez nich zapominane. 

Po przeanalizowaniu wyników, można stwierdzić, że studenci posiadają pewną 
wiedzę z  tego zakresu, ale jest ona niewystarczająca. Często mają bowiem problem 
z rozróżnieniem oznaczeń producenckich na opakowaniach ze znakami jakości wyda-
wanymi w procesie certyfikacji przez niezależne podmioty.

Poprzez poznanie jaki jest stopień rozpoznawalności znaków jakości można stwier-
dzić czy należy zintensyfikować działania informacyjne, edukacyjne czy też promocyj-
ne w  tym obszarze działania. Jest to też pewna informacja dla przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych na temat czy opłacalny pod względem finansowym jest proces oznaczania 
znakami jakości produktów i czy uzyskanie tego wyróżnienia zwiększy sprzedaż firmy. 
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POLSKA NAGRODA JAKOŚCI 
– NAGRODY ZESPOŁOWE W LATACH 2011–2016

Wprowadzenie

Podstawowe założenia Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) są dosyć proste – nagra-
dzanie przedsiębiorstw za zastosowanie filozofii Total Quality Management (TQM), 
czyli Zarządzania przez Jakość. O  ile w dzisiejszym świecie problematyka ta jest już 
dość mocno rozpowszechniona, ciężko uwierzyć, że pierwsza edycja tego konkursu 
odbyła się ponad 20 lat temu w 1995 roku. Znaczący rozwój przedsiębiorczości na po-
czątku lat 90-tych spowodowany był ogromnym popytem na towary przy jednoczesnej 
ograniczonej do tej pory podaży. Jednak społeczeństwo nie było na to przygotowane, 
a zarządzanie w wielu firmach charakteryzowało brak kompetencji i doświadczenia. 
Przekształcanie przedsiębiorstw państwowych w prywatne lub budowanie ich od pod-
staw wymagało stworzenia nie tylko takich elementów jak wizja i strategia firmy, ale 
również odtworzenia i wypracowania systemów zarządzania. Wdrażanie koncepcji Za-
rządzania przez Jakość wpłynęło nie tylko na rozwój samych przedsiębiorstw, ale i całej 
gospodarki1.

Oczywiście Polska Nagroda Jakości została opracowana na podstawie koncepcji 
i idei podobnego, europejskiego konkursu (Europejskiej Nagrody Jakości). W tamtym 
czasie w  Unii Europejskiej istniała bowiem wyraźna tendencja do rozwijania krajo-
wych nagród jakości 2. Jednak ostatecznie kryteria tych wyróżnień nie są jednakowe.

Od 1998 roku organizatorem PNJ są: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji oraz Klub Polskie Forum ISO 9000. Polska Nagroda Jakości wraz 
z upływem czasu ewaluowała, a sami organizatorzy zapoczątkowali również inne wy-
różnienia. Obecnie Polska Nagroda Jakości dzieli się na3: 
•	 Nagrody Zespołowe, 

1 PNJ, http://www.pnj.pl/ (data dostępu 15.02.2017).
2 Mavroidis V., Toliopoulou S., Agoritsas C., A comparative analysis and review of national quality 

awards in Europe: Development of critical success factors, [w:] “The TQM Magazine” 2007, nr 19(5), 
s. 454-467.

3 PNJ, http://www.pnj.pl/ (data dostępu 15.02.2017).
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•	 Nagrody Honorowe, 
•	 Nagrody Indywidualne:

o Polska Indywidualna Nagroda Jakości im. prof. E. Kindlarskiego,
o Nagroda Znakomitego Przywódcy (ZP),
o Nagroda Znakomitego Pełnomocnika Systemów Zarządzania (ZPSZ),
o Nagroda Specjalna,
o Nagroda Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości. 

Jednak poniższe opracowanie skupi się wyłącznie na Zespołowym odznaczeniu 
PNJ z uwagi na jego pierwotne znaczenie w powstaniu PNJ i najważniejszy dla autora 
charakter. 

Najważniejsze założenia i kryteria PNJ

Każda organizacja ubiegająca się o tytuł PNJ zobowiązana jest dokonać swojej sa-
mooceny. Jest to zespół sądów i opinii o niej samej, dokonanych na podstawie kon-
kretnych kryteriów. Samoocena pełni funkcję weryfikacyjną, benchmarkingową, wcze-
snego ostrzegania, informacyjną, integrującą i kulturotwórczą4. Badania dowodzą, że 
samoocena działalności gospodarczej przyczynia się do poprawy jej funkcjonowania5.

Model samooceny organizacji wg Polskiej Nagrody Jakości opiera się o 9 kryteriów 
oceny, z których każdy ma odgórnie przypisaną maksymalną liczbę punktów możliwą 
do uzyskania (od 100 do 150 pkt). Kryteria te dotyczą wszystkich najważniejszych ob-
szarów działalności i w nowej, zmienionej wersji obowiązują od 2011 roku. Można je 
podzielić na dwie grupy: związane z potencjałem samej organizacji (5 kryteriów) oraz 
osiąganymi efektami (4 kryteria). Są one następujące6:
1. Potencjał organizacji (razem max. 500 pkt)
•	 Przywództwo (max. 100 pkt).
•	 Strategia (max 100 pkt).
•	 Pracownicy (max 100 pkt).
•	 Partnerstwo i zasoby (max 100 pkt).
•	 Procesy, wyroby, usługi (max 100 pkt). 

2. Efekty organizacji (razem max. 500 pkt).
•	 Wyniki dotyczące klientów (max. 150 pkt).
•	 Wyniki dotyczące pracowników (max. 100 pkt).

4 Zymonik, J., Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości – kryteria i trendy, [w:] „Zarządzanie 
i Finanse” 2012, 3(1), s. 141-156.

5 Kwintowski A., Samoocena jako narzędzie doskonalenia, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 376, s. 346-356. 

6 Zymonik, J., Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości – kryteria i trendy, [w:] „Zarządzanie 
i Finanse” 2012, 3(1), s. 141-156.
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•	 Wyniki dotyczące społeczeństwa (max. 100 pkt).
•	 Kluczowe wyniki (max. 150 pkt).

W sumie organizacja może uzyskać 1000 pkt, a każde z powyższych kryteriów sta-
nowi 10% lub 15% (w przypadku wyników dot. klientów i kluczowych wyników) cało-
ści. Konkurs PNJ odzwierciedla kryteria, które nawiązują do koncepcji TQM. Dosko-
nalenie działalności przedsiębiorstwa wymaga bowiem koncentrowania się zarówno 
na potencjalne, jak i nieosiągalnych rezultatem. 

Badania J. Michalskiej-Ćwiek7 wykazały, że model Polskiej Nagrody Jakości jest 
skutecznym narzędziem do samooceny przedsiębiorstwa, a  także przykładem ideału 
do którego każdy podmiot powinien dążyć. Za pomocą tego modelu przedsiębiorstwo 
może m.in. sprawdzić na jakim obecnie znajduje się etapie oraz zidentyfikować obszary 
wymagające poprawy czy pozwalające na ulepszenia.

Pomimo, że wygrana w konkursie może być sporym wyróżnieniem należy zwrócić 
uwagę, że warunkiem wzięcia udziału jest wniesienie opłaty rejestracyjnej oraz wery-
fikacyjnej. Dodatkowo podmioty, które przejdą do trzeciego etapu zobowiązane są po-
kryć koszty wizyty ekspertów, a także ich zakwaterowanie i wyżywienie. W zależności 
od zajętego w konkursie miejsca laureaci partycypują również w kosztach opracowania 
i wykonania dyplomów, statuetek, a także uroczystości zakończenia konkursu. Kwoty 
te uzależnione są od charakteru organizacji, jednak mogą być pewnym czynnikiem 
odstraszającym potencjalnych chętnych. 

PNJ w latach 2011-2016

Polska Nagroda Jakości to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom w  celu 
docenienia ich pracy i podejmowanych działań. Dla samej organizacji wygrana w kon-
kursie to przede wszystkim prestiż, ale także możliwość porównania swoich osiągnięć 
z podobnymi czy innymi podmiotami. Samo złożenie aplikacji poprzez dokonanie sa-
mooceny wg modelu PNJ dostarcza dużo wiedzy organizacji o swoim potencjale i osią-
ganych efektach, a także silnych i słabych stronach. 

W latach 2011-2016 Polska Zespołowa Nagroda Jakości przyznana została w nastę-
pujących kategoriach: 
•	 wielkie organizacje

o produkcyjne,
o produkcyjno-usługowe

•	 bardzo duże organizacje 
o produkcyjno-usługowe, 

•	 duże organizacje 
o produkcyjne,

7 Michalska-Ćwiek, J., Enterprise’s evaluation according to the Polish Quality Award’s criteria, [w:] 
“Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering” 2009, nr 36.2, s. 199-206.
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o produkcyjno-usługowe,
•	 średnie organizacje 

o produkcyjne, 
o usługowe,
o produkcyjno-usługowe, 
o naukowo-techniczne

•	 małe organizacje
o usługowe

•	 organizacje publiczne 
o ochrona zdrowia 
	szpital 
	szpital zamknięty
	usługi

•	 samorządowe
o wojewódzkie,
o powiatowe,
o gminne

•	 organizacje samorządu gospodarczego
•	 organizacje edukacyjne. 

Każdego roku laureatami konkursu zostawało od 4-6 podmiotów (Tabela 1.), które 
przypisane zostały do jednej z powyższych kategorii. Po pierwsze warto wiedzieć, że 
nagrody są przyznawane corocznie, ale nie zawsze we wszystkich kategoriach. Po dru-
gie, w ramach nagród Zespołowych mogą być wyodrębnione różne kategorie, których 
lista w regulaminie konkursu nie jest zbiorem zamkniętym. Wydaje się, że podział ten 
jest słusznym posunięciem. Ciężko byłoby oceniać duże przedsiębiorstwa produkcyjne 
z państwowymi szpitalami, których charakter, ale także i same systemy zarządzania są 
zgoła odmienne. 

Tabela 1. Liczba laureatów Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Zespołowej w latach 
2011-2016

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba 
laureatów 
PNJ

6 5 6 6 4 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie PNJ, http://www.pnj.pl (data dostępu 15.02.2017)

Należy nadmienić, że powyższe dane zawierają jedynie laureatów poszczególnych 
edycji PNJ, z  wyłączeniem osób wyróżnionych czy finalistów, a  także laureatów in-
nych nagród tj. ZP czy ZPSZ. Jak łatwo zauważyć w przeciągu 6 lat nagrodzone zostały 
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33 podmioty. Natomiast patrząc szerzej, w czasie wszystkich 22 edycji organizatorzy 
wyłonili 160 laureatów.

Od 2011 do 2016 roku aż 9 laureatów to organizacje posiadające swoje siedziby 
w województwie śląskim i 8 laureatów w województwie mazowieckim. Również kil-
ka nagrodzonych podmiotów pochodziło z  województwa opolskiego, a  także (choć 
w  mniejszej części) z  dolnośląskiego. Ani jedna organizacja nie pochodziła z  woje-
wództwa lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, świętokrzy-
skiego, zachodniopomorskiego czy wielkopolskiego. Odpowiedź na pytanie, dlaczego 
akurat z tych czterech województw pochodzi najwięcej nagrodzonych organizacji, nie 
jest proste. Oczywiście podmioty te są to często przedsiębiorstwa działające w  skali 
całego kraju, a  nawet międzynarodowej. Jednak Polska Nagroda Jakości może mieć 
w  niektórych regionach większe znaczenie lub zwyczajnie być bardziej popularna. 
Możliwe, że docenianie wdrażania koncepcji Zarządzania przez Jakość w poszczegól-
nych regionach jest zróżnicowane. Jednak dokładne i wiarygodne wnioski można by-
łoby wyciągać dopiero do głębszym zbadaniu danych hipotez. 

Wśród laureatów widać również bardzo dużą dysproporcje pomiędzy ilością or-
ganizacji produkcyjnych, a usługowych, których jest stosunkowo niewiele. Wydaje się 
więc poprawne promowanie modelu Polskiej Nagrody Jakości, ale też i samego apliko-
wania wśród tych drugich podmiotów. 

Podsumowanie

Od lat 90-tych powstało i rozwinęło się mnóstwo konkursów promujących m.in. 
jakość systemów zarządzania, jakość wytwarzanych wyrobów czy świadczonych usług. 
Z  reguły o  ich prestiżu decyduje fakt objęcia patronatem przez władzę państwową. 
Wśród takich konkursów należy wymienić: Polską Nagrodę Jakości, Teraz Polska, Pol-
ski Sukces, Najwyższą Jakość czy Program Promocyjny Poznaj Dobrą Żywność. Istnieją 
jednak wyjątki, czyli nagrody cieszące się dużym uznaniem jednocześnie niebędące 
wspierane ze strony państwa np. Solidna Firma8.

Na podstawie analizy laureatów Polskiej Nagrody Jakości w kategorii zespołowej 
wywnioskować można, że model proponowany przez PNJ najefektywniej wdrażany jest 
w czterech województwach – śląskim, mazowieckim, opolskim i dolnośląskim, gdyż to 
właśnie z nich pochodzi najwięcej nagrodzonych podmiotów. Z kolei bardzo mała ilość 
organizacji usługowych (m.in. średnich i małych) może stanowić dla organizatorów 
pewną wskazówkę dotyczącą promowania modelu PNJ wśród tych podmiotów. 

Podmioty funkcjonujące na rynku są zmuszone dostosowywać swoje metody i sys-
temy zarządzania i wykazywać się konkurencyjnością w jakości produkcji, usług oraz 
obsłudze klienta. Jednak praca nad wdrażaniem koncepcji TQM nigdy się nie kończy, 
a samo otrzymanie certyfikatu nie jest końcem działań doskonalących. Jeżeli w ślad za 

8 Zymonik, J., Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości – kryteria i trendy, [w:] „Zarządzanie 
i Finanse” 2012 3(1), s. 141-156.
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otrzymanym wyróżnieniem nie idzie poprawa jakości świadczonych usług organizacja 
powinna liczyć się z tym, że przestanie być konkurencyjna9. 
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KONSUMENCKA OCENA CIASTEK MARCHEWKOWYCH 
– WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Wprowadzenie 

Projektowanie nowych produktów spożywczych jest związane z wieloma działa-
niami jakie należy podjąć, by rozpoznać preferencje i potrzeby konsumentów. Ma to na 
celu zaplanowanie procesu wdrażania nowego produktu oraz uniknięcie niepowodzeń. 
Obecnie na rynku produktów spożywczych wiodące staje się wzbogacanie już istnieją-
cych produktów w bogate odżywczo składniki1. Warzywa są bardzo ważne w żywieniu 
każdego człowieka. Zawierają błonnik pokarmowy oraz wiele witamin, składników 
mineralnych, kwasów organicznych, związków polifenolowych2. Marchew jest bardzo 
dobrym źródłem β-karotenu. Związek ten pozytywnie wpływa na obniżenie poziomu 
cholesterolu, korzystnie działa na system odpornościowy organizmu stymulując wy-
twarzanie limfocytów oraz wykazuje działanie antynowotworowe zapobiegając niektó-
rym postaciom raka skóry pojawiającym się przez wzmożone działanie promieni UV 
oraz substancji pochodzenia chemicznego. Karotenoidy działają również jak przeciw-
utleniacze poprzez degradację i zapobieganie powstawania wolnych rodników. Oprócz 
tego w marchwi znajdują się związki polifenolowe, które miedzy innymi łagodzą prze-
męczenie wzroku i pogorszenie widzenia oraz pomagają w zwiększeniu wydolności żył 
i  tętnic kończyn dolnych. Marchew jest zatem bardzo ważnym warzywem korzenio-
wym pod względem wysokiej wartości żywieniowej3.

1 Kaczanowska A., Wójtowicz A., Proces wprowadzenia na rynek nowego produktu – koncepcje, dzia-
łania, [w:] „Think” 2013, Nr 4 (16) s. 39-52. 

2 Prędka A., Gronowska-Senger A., Właściwości przeciwutleniające wybranych warzyw z  upraw 
ekologicznych i  konwencjonalnych w  redukcji stresu oksydacyjnego, [w:] „ŻYWNOŚĆ. Nauka. 
Technologia. Jakość” 2009, Nr 4 (65) s. 9-18. 

3 Hallmann E., Wartość odżywcza i zawartość związków bioaktywnych w warzywach i owocach z pro-
dukcji ekologicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, Borzkowice 2014, 
s. 1-21. 
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Metodyka badań

W przedstawionym opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe, które zebra-
no metodą ankietową. Wykorzystano specjalnie przygotowany i  ustrukturyzowany 
kwestionariusz badawczy oraz określenie preferencji wykorzystując metodę obser-
wacji ukrytej. Badania zostały przeprowadzone podczas Dni Aktywności Studenckiej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dn. 8 grudnia 2016 r. Celem badań było 
określenie preferencji konsumentów względem trzech typów ciastek marchewkowych. 
Badania zostały przeprowadzone na grupie 69 respondentów. Były to osoby w wieku 
od 19 do 29 roku życia. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w formie graficznej 
i opisowej. 

Ciastka marchewkowe zostały przygotowane według trzech różnych receptur 
przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie receptur trzech typów ciastek marchewkowych.

Receptura 1 Receptura 2 Receptura 3

10 g cynamonu 100 g wiórków 
kokosowych

100 g miodu 
lipowego

500 g marchwi
100 g mąki 
pszennej
2 jaja
50 g cukru

500 g marchwi
100 g mąki pszennej
2 jaja
50 g cukru

500 g marchwi
100 g mąki 
pszennej 
2 jaja
50 g cukru

Źródło: opracowanie własne

Każda z  powyższych receptur została oparta na bazie czterech głównych skład-
ników: marchwi, mąki, cukru i jaj. Składnikiem różnicującym ciastka były: cynamon 
(Receptura 1), wiórki kokosowe (Receptura 2) oraz miód lipowy (Receptura 3). Ba-
dania zostały przeprowadzone przez zastosowanie obserwacji ukrytej. Numer ciastka 
odpowiadał numerowi receptury. 

Wyniki badań

Ciastka zostały ocenione poprzez zastosowanie oceny organoleptycznej. Produkty 
były ocenione w skali pięciopunktowej, gdzie 1 oznaczało bardzo źle, a 5 – bardzo do-
brze. Respondenci mieli określić ocenę ogólną produktu, smak, konsystencję, wymie-
nić zalety i wady produktu oraz wskazać główny komponent.

Ciastko 1 określane jako Produkt 1 zostało ocenione przez prawie połowę pytanych 
respondentów w ocenie ogólnej jako średnie (ocena 3). Ponad 25% oceniło ciastko 1 
jako dobre, a prawie 22% pytanych jako złe. Żadna z pytanych osób nie wybrała oceny 
bardzo dobrej. Poniżej została przedstawiona ocena ogólna produktu w  formie gra-
ficznej (Rysunek 1). Respondenci w ponad 50% określili smak ciastka 1 jako średni, 
a w ponad 30% jako dobry. Żadna z pytanych osób nie oceniła tego produktu na bardzo 
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zły ani na bardzo dobry. Konsystencja ciastka 1 w większości została określona jako zła 
(43% respondentów), 26% osób określiło strukturę produktu jako średnią. Prawie 18% 
osób określiło konsystencje ciastka 1 jako bardzo złą. Ponad 50% osób nie wymieniło 
żadnych zalet dla tego produktu, prawie 22% odpowiedziało, że zaletą dla tych ciastek 
jest smak, a ponad 13% osób wskazało, że zaletą jest barwa. Największą wadą ciastek 
według konsumentów jest konsystencja. Ponad 30% osób odpowiedziało, że produkt 1 
nie ma wad, a ponad 13% pytanych wymieniło jako wadę smak i suchą konsystencję. 
Ponad 26% wymieniło jako główny komponent cynamon i mąkę, około 17% osób wy-
mieniło jako główny komponent jaja. Najmniej, bo ponad 4% wymieniło jako główny 
składnik marchew. 

3 
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Rys. 1.Ocena ogólna – Produkt 1
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W ocenie ogólnej produktu najwięcej osób oceniło ciastko 2 jako dobre (ponad 
39%), ponad 26% pytanych odpowiedziało, że produkt jest średni. Ocena ogólna pro-
duktu została przedstawiona w formie wykresu na Rysunku 2. Smak ciastka 2 respon-
denci ocenili w większości jako dobry, ponad 26% pytanych określiło smak jako średni. 
Najmniej pytanych, bo zaledwie 9% oceniło ten produkt jako zły. Konsystencja ciastka 
2 została wskazana przez respondentów w ponad 60% jako średnia. Żadna z pytanych 
osób nie oceniła konsystencji ciastka 2 jako dobre lub bardzo dobre. Większość osób 
wymieniła jako zalety dla tego produktu: smak, dodatek kokosa oraz wygląd. Jako naj-
większa wadę respondenci wymienili twardą konsystencję. Prawie 70% konsumentów 
określiło jako główny komponent wiórki kokosowe. 
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4 

 
Rys. 2.Ocena ogólna- Produkt 2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Produkt 3 w ocenie ogólnej został oceniony w prawie 35% jako średni oraz w tej 
samej ilości osób jako zły. Ponad 26% oceniło ciastko 3 jako dobre. Bardzo mało, bo 
ponad 4% pytanych oceniło ciastko jako bardzo dobre. Na Rysunku 3 przedstawiono 
ocenę ogólną produktu w formie graficznej. Respondenci w większości ocenili smak 
produktu jako dobry. Żadna z pytanych osób nie oceniła tego produktu jako bardzo 
zły. Konsystencja ciastka 3 została określona jako średnia. Zaletami jakie konsumenci 
wymienili dla tego produktu są smak i barwa. Wady jakie respondenci określili dla tego 
produktu to sucha i  twarda konsystencja. Głównymi komponentami wymienionymi 
przez konsumentów były: mąka, jaja, marchew i jabłka. 
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Podsumowanie

Najlepiej pod względem wszystkich wyróżników jakości zostało ocenione ciastko 
2. Produkt ten charakteryzował się najwyższą ocena ogólną, miał najlepszy smak oraz 
dość dobrą konsystencję. Najwięcej osób potrafiło rozpoznać składnik różnicujący – 
wiórki kokosowe. Dla większości osób zaletą tych ciastek był dodatek wiórków kokoso-
wych i smak produktu, a największą wadą twarda konsystencja. Najgorzej respondenci 
ocenili ciastko 1. Smak, konsystencja oraz ocena ogólna ciastka 3 została określona 
jako średnia. Największą wadą tego produktu była konsystencja. Zalety jakie wymienili 
konsumenci to smak i barwa, choć dużo osób nie umiało określić głównego składnika 
produktu oraz składnika różnicującego jakim był cynamon. Najlepiej rozpoznawalny 
ze wszystkich składników był dodatek wiórek kokosowych. Najmniej rozpoznawalnym 
składnikiem była marchew, bo potrafiło określić ją około 5% konsumentów. W przy-
padku ciastek z dodatkiem wiórków kokosowych marchew rozpoznało prawie 8% osób 
co może sugerować, że dodatek wiórek kokosowych wpływa na lepszą rozpoznawal-
ność głównego składnika produktu. Jednak w większości przypadków respondenci nie 
potrafili określić głównego składnika produktu dla ciastka 1 i 3. Zdarzało się, że wy-
mieniali składniki, które nie były dodane do receptury np. jabłka. 

Przeprowadzona analiza organoleptyczna wykazała, że przy wprowadzaniu nowe-
go produktu na rynek liczy się przede wszystkim wyrazisty smak, barwa produktu oraz 
jego konsystencja. Receptura wszystkich typów ciastek w celu lepszej akceptacji, praw-
dopodobnie powinna zostać wzbogacona o składniki płynne jak np. mleko lub inny typ 
mąki np. zastąpienie mąki pszennej mąką orkiszową, co poprawiłoby ich konsystencję 
oraz smak. Kozłowicz i Kluza (2009) podają, że w ocenie organoleptycznej ciastkar-
skich wyrobów piekarskich najwyższe noty otrzymały ciastka z dodatkiem mąki or-
kiszowej oraz z udziałem syropu daktylowego zastępującego dodatek sacharozy. Pro-
dukty te posiadały właściwą konsystencję, równomierną barwę, odpowiedni smak oraz 
charakterystyczny aromat4. Przemysł ciastkarski obecnie stara się wprowadzać na ry-
nek produkty nowe, charakteryzujące się wysoka wartością żywieniową. Dominują one 
na rynku ze względu na coraz większą świadomość konsumentów dotyczącą prawidło-
wego komponowania posiłków. Skłania to producentów do coraz większej produkcji 
tego typu asortymentu produktów spożywczych5.
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PREFERENCJE KONSUMENTÓW WZGLĘDEM 
MARKI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 

– WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Wprowadzenie

Świadomość marki jest jednym ze sposobów skojarzenia marki z określoną grupą 
produktów przez konsumenta. Klienci kupujący często wybierają marki zamiast pro-
duktów – czyli oceniają produkt po jego przynależności do rozpoznawalnej cechy za-
miast ocenić jego wartość po składzie recepturowym. Klienci planując zakup określo-
nych produktów w pierwszej chwili myślą o kategorii produktów, które zaspokoją ich 
potrzeby, następnie kojarzą kategorie z konkretnymi markami. Zależność ta wywołuje 
efekt psychologiczny, polegający na przypisaniu zestawu cech do wszystkich produktów 
danej marki. Cechy te są związane z zapamiętanymi doświadczeniami spowodowany-
mi przez dotychczasowe użytkowanie poprzednich produktów tego samego producen-
ta. Gromadzenie pozytywnych doświadczeń związanych z produktami sygnowanymi 
tym samym znakiem handlowym, wiąże się z wykształceniem odczucia wyższej jakości 
produktów od ofert innych marek. Powoduje to kojarzenie znaku towarowego z gwa-
rancją jakości. W przypadku gdy klient ma do wyboru produkty o bardzo zbliżonych 
parametrach, to cecha jaką jest przynależność do marki odróżnia te produkty od siebie. 
W ten sposób klient może pochopnie oceniać produkt należące do rozpoznawalnej, 
polarnej marki przez podświadome dodanie cech zbiorowych pozostałych produktów 
tego samego producenta1. 

Marka jest jednym z najważniejszych zjawisk na rynku produktów spożywczych. 
Jest ona bardzo ważna dla konsumentów, producentów jak również dla badaczy ryn-
ku. Badanie marek produktów wymagało interdyscyplinarnego podejścia z wykorzy-
staniem nauk humanistycznych jak i  ścisłych. Posiadanie przez producentów oraz 
sprzedawców produktów noszących miano „markowych” daje im nie tylko korzyści 
materialne, ale też prestiż. Produkty markowe, oprócz wielu korzyści związanych ze 
składem produktu, jego wartością odżywczą czy tradycją wytwarzania mają jedną 

1 Kucia M., Stolecka A., Kolny B., Produkty i marki w opinii e-konsumentów, s. 23-27, Helion SA 
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wartość nadrzędną dla konsumentów – porządkują ich rzeczywistości oraz dają poczu-
cie własnej tożsamości2.

Metodyka badań

Badania zostały przeprowadzone w nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej Po-
bierowo podczas obozu naukowego Studenckiego Koła Analiz Rynkowych od 1 do 9 lip-
ca 2016 r. W celu przeprowadzenia badań został opracowany specjalnie przygotowany 
kwestionariusz badawczy. W badaniu zapytano 126 osób. Respondenci zostali poprosze-
ni o uszeregowanie cech produktu od najważniejszej do najmniej ważnej. Respondenci 
zaznaczali tylko te cechy na które zwracają uwagę, tylko te które biorą pod uwagę.

Wyniki

Wśród 13 cech produktów (czyli: przyzwyczajenie do produktu, reklama produk-
tu, długi termin przydatności do spożycia, atrakcyjne opakowanie, marka, smak, cena, 
duża dostępność w sklepach w pobliżu miejsca zamieszkania, skład surowcowy, war-
tość odżywcza, tradycyjna receptura i metoda wytwarzania, nietypowy kształt opako-
wania lub produktu) zdecydowana większość ankietowanych zwraca uwagę tylko na 
sześć cech. Największa liczba klientów zwracała uwagę na cenę przy zakupie. Cecha ta 
była najczęściej oceniana jako najważniejsza. Drugą najczęściej braną pod uwagę cechą 
był smak, na trzecim miejscu było przyzwyczajenie do produktu.

Wśród nazw marek produktów najczęściej wymieniana była marka Tymbark, na 
drugim miejscu Winiary, na trzecim Sokołów. Ankietowani najczęściej jako pierwszą 
kojarzącą się markę wymieniali Winiary oraz Pudliszki. Najmniej znaczące marki we-
dług respondentów to Rolnik oraz Staropolanka (rys. 1).

2 Klama M., Marka produktu i jej wizerunek – pojęcia jednoznaczne, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1998, Rok LX, zeszyt 3, nr 4. 



1373 

 

Ankietowani zostali poproszeni o wymienienie jak największej liczby 
(maksymalnie 10 pozycji) znanych przez nich marek produktów spożywczych. Wśród 
nazw marek produktów najczęściej wymieniana była marka Tymbark, na drugim miejscu 
Winiary, na trzecim Sokołów. Ankietowani najczęściej jako pierwszą kojarzącą się 
markę wymieniali Winiary oraz Pudliszki. Najmniej znaczące marki według 
respondentów to Rolnik oraz Staropolanka (rys 2.). 
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Ankietowani zostali poproszeni o wymienienie jak największej liczby (maksymal-
nie 10 pozycji) znanych przez nich marek produktów spożywczych. Wśród nazw ma-
rek produktów najczęściej wymieniana była marka Tymbark, na drugim miejscu Wi-
niary, na trzecim Sokołów. Ankietowani najczęściej jako pierwszą kojarzącą się markę 
wymieniali Winiary oraz Pudliszki. Najmniej znaczące marki według respondentów to 
Rolnik oraz Staropolanka (rys 2.).

4 

Podsumowanie 

Marka jest jednym z najważniejszych elementów konkurowania na rynku produktów 
spożywczych. Markę można zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 
przedstawienie jej jako znak handlowy producenta na jego produktach (określenie nazwy 
oraz kolorystyki). Drugi sposób to podejście do marki całościowo czyli całość cech 
takich jaki: sposób promocji, charakterystyczny dźwięk reklamy, jednakowa stylistyka 
materiałów promocyjnych, miejsca dostępności produktu oraz polityki cenowej. 
Wizerunek marki opiera się na doświadczeniach klienta związanych z użytkowaniem jej 
produktów- jest więc stały w czasie. Mimo to wizerunek ten będzie odmienny u różnych 
klientów. Silna marka jest bardzo ważną cechą każdego przedsiębiorstwa, ponieważ 
pozwala firmie na obniżenie kosztów związanych z działaniami marketingowymi, daje 
większą siłą przetargową wobec dostawców surowców jak i kanałów dystrybucji. 3 

Ukształtowanie przez nabywcę wizerunku określonej marki przyczynia się do 
częstszego wybierania produktów oferowanych przez tą markę. Sugerowanie się przede 
wszystkim marką przy wyborze produktu skraca czas potrzebny na podjęcie decyzji 
zakupowych oraz (w niektórych przypadkach) pozwala identyfikować się z określoną 
grupą społeczną. W przypadku gdy klient nabywa produkt zaspokaja wystarczająco jego 
potrzeby oraz system wartości klienta pokrywa się ze zbirem cech produktu zachodzi 
zjawisko lojalności marki.4   

                                                        
 

3 Liczmańska K., Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu , s. 89-96 
4 Wiśniewska A., Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, s. 188-196, Acta 
Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XXXIX Zeszyt 407, Toruń 2012   
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Podsumowanie

Marka jest jednym z najważniejszych elementów konkurowania na rynku produk-
tów spożywczych. Markę można zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 
przedstawienie jej jako znak handlowy producenta na jego produktach (określenie na-
zwy oraz kolorystyki). Drugi sposób to podejście do marki całościowo czyli całość cech 
takich jaki: sposób promocji, charakterystyczny dźwięk reklamy, jednakowa stylistyka 
materiałów promocyjnych, miejsca dostępności produktu oraz polityki cenowej. Wi-
zerunek marki opiera się na doświadczeniach klienta związanych z użytkowaniem jej 
produktów – jest więc stały w czasie. Mimo to wizerunek ten będzie odmienny u róż-
nych klientów. Silna marka jest bardzo ważną cechą każdego przedsiębiorstwa, ponie-
waż pozwala firmie na obniżenie kosztów związanych z działaniami marketingowymi, 
daje większą siłą przetargową wobec dostawców surowców jak i kanałów dystrybucji3.

Ukształtowanie przez nabywcę wizerunku określonej marki przyczynia się do 
częstszego wybierania produktów oferowanych przez tą markę. Sugerowanie się przede 
wszystkim marką przy wyborze produktu skraca czas potrzebny na podjęcie decyzji 
zakupowych oraz (w niektórych przypadkach) pozwala identyfikować się z określoną 
grupą społeczną. W  przypadku gdy klient nabywa produkt zaspokaja wystarczająco 
jego potrzeby oraz system wartości klienta pokrywa się ze zbirem cech produktu za-
chodzi zjawisko lojalności marki.4 

Według Grzegorczyk (2005) marka w połączeniu ze swoimi celowo ukształtowa-
nymi atrybutami jest bardzo ważna przy wyborach konsumenta, ale nie determinuje 
ostatecznie jego wyborów. Istnieje wiele sytuacji w których respondenci nie zwracają 
uwagi na markę produktów spożywczych. Znaczenie wizerunku marki różni się dla 
poszczególnych grup produktów5. Klasyfikację tą określa macierz FCB, która została 
przedstawiona na rysunku 36:
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3 Liczmańska K., Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, s. 89-96
4 Wiśniewska A., Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, s. 188-

196, [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie” 2012, XXXIX Zeszyt 407. 
5 Grzegorczyk A., Wizerunek marki jako narzędzie oddziaływania rynkowego, [w:] Instrumenty 

kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005, s. 1-17. 
6 http://blokreklamowy.blogspot.com/2011/03/mozg-reklama.html (data dostępu 25.02.2017 r.).
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Biorąc pod uwagę produkty o niskim zaangażowaniu wizerunek marki jest czę-
sto wykorzystywany dla podnoszenia wartości sprzedaży produktów. Bliskość funk-
cji produktów nowych i występujących od dawna jest istotna, ponieważ stanowi ona 
nawyk konsumentów oraz ich tendencje zakupowe. Nawyk ten może przełożyć się na 
wybór nowych produktów jeżeli zostaną zachowane podstawowe warunki dokonywa-
nia zakupów jakimi są cykl zakupowy czy miejsce sprzedaży7. Według Białoskurskie-
go (2014) głównym czynnikiem decydującym o wyborze produktu spożywczego była 
marka produktów, natomiast ważny wpływ na wybór miały jego właściwości odżywcze 
oraz prozdrowotne. Wskazywana przez znaczną część konsumentów zależność ceny 
oraz jego wartości odżywczej i smaku określała znaczne odzwierciedlenie ceny do jego 
wartości żywieniowej – im wyższa cena tym lepszy produkt8. Niewielkie znaczenie 
przy wyborze produktów spożywczych miało miejsce zakupu produktu. Sugeruje to, że 
producenci przy tworzeniu wizerunku produktu spożywczego nie powinni kierować 
się bliskością jego zakupu, gdyż może to być nieskuteczne. Większe zainteresowanie 
konsumentów jest skierowane na cenę, smak, przyzwyczajenie oraz miejsce produkcji 
artykułów spożywczych. 
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8 ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – SWOISTYM 
DIAMENTEM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 

ZORIENTOWANEGO NA SUKCES

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo zorientowane na sukces nie może ograniczać się jedynie do za-
pewnienia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001. 
Kierownictwo powinno szukać nowych możliwości do ciągłego usprawniania jakości, 
a niewątpliwie szansę taką stwarza filozofia TQM, która mocno powiązana jest z 8 za-
sadami zarządzania jakością, pełniącymi rolę jednego z głównych wskaźników jej re-
alizacji przez organizację1. 

W normie ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, zreduko-
wano zbiór zasad zarządzania jakością, porzucając zasadę systemowego podejścia do 
zarządzania. Nie oznacza to jednak, że zasada ta traci na ważności. Zdaniem Sławomira 
Wawaka jest to umyślny zabieg autorów normy, którzy nie chcieli powielać jej tytułu 
wprost nawiązującego do piątej zasady zarządzania jakością. We wspomnianej nowe-
lizacji normy ISO 9001 wprowadzono również drobne zmiany nazw niektórych zasad 
zarządzania jakością, które nie wpłynęły jednak na ich rozumienie2.

Cel niniejszej pracy poświęcony jest ukazaniu nieprzemijającej wartości i uniwer-
salnego charakteru zbioru 8 zasad zarządzania jakością, które powinny stać się kano-
nem funkcjonowania każdej organizacji ukierunkowanej na jakość. 

1 Janocha M., Jasiński W., Komodziński T., Określenie stopnia wdrożenia koncepcji TQM przez firmy 
w Polsce na podstawie oceny realizacji 8 zasad zarządzania jakością będących fundamentem zarówno 
serii norm ISO 9000 oraz kompleksowego zarządzania przez jakość, Instytut Kształcenia Menadże-
rów Jakości, Kraków 2016. 

2 Wawak S., Porzucone podejście systemowe, dostęp online: https://wawak.pl/pl/content/porzucone-
-podejscie-systemowe, (data dostępu 11.01.2017). 
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Znaczenie 8 zasad zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

W skład 8 zasad zarządzania jakością wchodzą3:
1. orientacja na klienta,
2. przywództwo,
3. zaangażowanie pracowników,
4. podejście procesowe do zarządzania,
5. podejście systemowe do zarządzania,
6. ciągłe doskonalenie,
7. podejmowanie decyzji na podstawie faktów,
8. wzajemne korzystne relacje z dostawcami.

Pierwsza z  wyżej wymienionych zasad zarządzania jakością stanowi wskazówkę 
dla kierownictwa jaki obrać właściwy kierunek działań na wszystkich płaszczyznach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwą drogę powinno stać się dążenie do jak 
najwyższego poziomu jakości w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji, dążenie 
do tzw. jakości totalnej. Świadomość ciągłej konieczności poprawy satysfakcji klientów 
powinna stale towarzyszyć wszystkim zatrudnionym w przedsiębiorstwie. Tylko przed-
siębiorstwo oferujące produkty cieszące się wysokim zainteresowaniem klientów ma 
szansę na odniesienie rynkowego sukcesu.

Na rysunku 1. przedstawiono model zorientowania na jakość w przedsiębiorstwie

Rys. 1. Zorientowanie na jakość totalną
Źródło: opracowanie własne

Jakość totalna nie zostanie osiągnięta bez aktywnej partycypacji najwyższego kie-
rownictwa w każdym obszarze działania przedsiębiorstwa. Dlatego zgodnie z zasadą 
przywództwa, to kierownictwo decyduje o  zorientowaniu organizacji na jakość. Do 
zadań kierownictwa należy określić cele jakości, politykę jakości i plany jakości oraz 
zadbanie o ich realizację. Pracownicy muszą mieć świadomość, że naczelny cel przed-
siębiorstwa stanowi usatysfakcjonowanie klientów zewnętrznych, a realizacja tego celu 

3 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.
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jest możliwa tylko gdy produkt przekracza ich wymagania4. Realizacja zasady przy-
wództwa stanowi jedną z najistotniejszych podstaw działania sytemu zarządzania ja-
kością w organizacji.

Z kolei zaangażowanie pracowników jest wprost proporcjonalne do zaangażowa-
nia kierownictwa i tego w jaki sposób odnosi się ono do swoich podwładnych. Trudno 
byłoby bowiem osiągnąć poprawę jakości przy niskim zaangażowaniu poszczególnych 
pracowników oraz ich uprzedzeniach czy niechęci do pracy, którą wykonują. Przekła-
da się to również na reprezentowanie firmy oraz kreowanie jej pozytywnego obrazu 
w  oczach potencjalnych klientów. Kierownictwo nie może być hermetyczne wobec 
pomysłów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa, zgłaszanych przez pracow-
ników. Propozycje te powinny być wnikliwe przeanalizowane, a w przypadku uznania 
ich zasadności wdrożone.

Podejście procesowe powinno przejawiać się poprzez wdrożenie określonych pro-
cedur opisujących zasady działania na poszczególnych stanowiskach pracy. Sprzyja to 
redukcji potencjalnych strat wywołanych błędami lub zakłóceniami procesów np. na 
linii produkcyjnej a także sprawia, że produkt stanowiący wynik sumy procesów za-
chodzących w przedsiębiorstwie, będzie charakteryzował powtarzalny poziom jakości.

Podejście systemowe do zarządzania jest silnie uzależnione od realizowania w or-
ganizacji wszystkich zasad zarządzania jakością, z podkreśleniem istotności dwóch – 
przywództwa oraz zaangażowania pracowników. Poprzez odpowiednio prowadzoną 
realizację ww. zasad można osiągnąć efekt synergii, niosący ze sobą liczne korzyści 
dla organizacji (w tym niższe koszty operacyjne) jak i dla dostawców oraz klientów. 
Należy jednak pamiętać o ciągłym uświadamianiu pracownikom roli jaką odgrywają 
w organizacji i wpływie ich pracy na urealnianie postawionych przez nią celów. Jest 
to szczególnie istotne działanie na niższych szczeblach w strukturze organizacji gdzie 
można mieć do czynienie z częsta rotacją personelu.

Zgodnie z treścią norm serii 9000 za ciągłe doskonalenie należy rozumieć powta-
rzające się działania mające na celu zwiększenie zdolności do spełniania wymagań. 
Proces ciągłego doskonalenia jest efektywny jeżeli zarówno kierownictwo, pracowni-
cy jak i dostawcy, są przekonani co do jego zasadności i w pełni angażują się w jego 
realizację. A ponadto wszyscy są świadomi faktu, że jakość nie uznaje kompromisu, 
nie istnieje poziom jakości, który mógłby na stałe pozostać na tym samym poziomie, 
satysfakcjonując jednocześnie przedsiębiorstwo i klienta.

To, w jaki sposób organizacja podejmuje decyzje, jakimi czynnikami, danymi czy 
też przekonaniami się kieruje, wpływa na stan, w jakim się znajduje i w jakim może 
być w przyszłości. Dlatego istotne jest, aby były one trafnie podejmowane. Ważną rolę 
w podejmowaniu decyzji pełni sposób archiwizacji gromadzonych danych i informa-
cji, i  to w  jaki sposób, w  jakiej formie i  zakresie podlegają one analizie zanim trafią 
do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Istotny jest też obieg informa-
cji. Powinien być starannie zaprojektowany i należycie wdrożony, tak aby informacja 

4 Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 17-31.
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trafiała bez zakłóceń i w jak najkrótszym czasie do właściwych osób. Podejmowanie de-
cyzji na podstawie faktów ma duże znaczenie, gdyż dane uzyskane z przeprowadzenia 
odpowiednich pomiarów i zapisane na różnych nośnikach informacji dają możliwość 
sprawdzania zgodności celów z osiąganymi wynikami, a tym samym stanowią jeden 
z fundamentów ciągłego doskonalenia.

Z  punktu widzenia przedsiębiorstwa dostawcy stanowią jeden z  determinantów 
jakości, mają nie tylko istotny wpływ na przebieg procesu produkcji, ale również na 
wyrób końcowy i  jego jakość. Dlatego mając na uwadze wzajemne korzystne relacje 
z dostawcami powinno się przykładać uwagę do procesu wyboru dostawcy. Najczęściej 
dokonuje się go na podstawie sporządzonych i okresowo aktualizowanych list rankin-
gowych, które stanowią również czynnik motywujący dostawców do dalszego rozwoju. 
Stawianie dostawcom jasnych, klarownych i zrozumiałych wymagań i traktowanie ich 
jak swoich partnerów na równi z klientami, jest podstawą do wytworzenia i utrzymania 
korzystnych relacji z dostawcami.

Unikalna wartość 8 zasad zarządzania jakością

Sukces przedsiębiorstwa zorientowanego na jakość, jest w dużej mierze determi-
nowany przestrzeganiem wszystkich zasad zarządzania jakością. Organizacja nie może 
skupić się wyłącznie na określonej dewizie pomijając pozostałe. Tylko pełne zrozu-
mienie, wdrożenie i  stosowanie się do wszystkich 8 zasad zarządzania jakością przy 
jednoczesnym zapewnieniu stałej implikacji projakościowej wiedzy pracownikom, po-
zwala czerpać pełne korzyści płynące z  ich realizacji. Zależność pomiędzy zasadami 
zarządzania jakością przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Diament 8 zasad zarządzania jakością
Źródło: opracowanie własne
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Podążanie drogą wszystkich 8 zasad zarządzania jakością generuje wartość będącą 
wynikiem synergii wszystkich ośmiu determinantów, której nie można osiągnąć ogra-
niczając lub pomijając którąś z nich. Znaczenie wartości generowanej przez wszystkie 8 
zasad zarządzania jakością można odnieść do diamentu, tylko minerał o odpowiedniej 
czystości, pozbawiony spękań, zanieczyszczeń, po odpowiedniej obróbce może stać się 
wartościowszym, cenionym brylantem. Analogicznie rzecz ma się ze stosowaniem 8 
zasad zarządzania jakością, jednakowa koncentracja na każdej z zasad, permanentna 
kontrola ich przebiegu i skuteczna reakcja na ewentualne zakłócenia, stwarza ogromną 
dla organizacji wartość, którą poprzez ciągłe doskonalenie funkcjonowania realizo-
wanych zasad, swoiste szlifowanie, można zwielokrotniać, powodując że ten swoisty 
diament jest coraz cenniejszy i bardziej zakorzeniony w strukturach organizacyjnych 
przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Przeprowadzona redukcja zbioru zasad zarządzania jakością, nie powoduje że do-
tychczasowy zbiór 8 zasad zarządzania jakością stracił na ważności, a organizacja któ-
rej celem jest ciągła poprawa poziomu jakości, może porzucić podejście systemowe 
do zarządzania, ponieważ nie jest ono obecne w  zbiorze zasad zarządzania jakością 
występującym w aktualnym wydaniu normy ISO 9001:2015. Unikatową dla organizacji 
wartość i  nieprzemijający charakter wszystkich 8 zasad zarządzania jakością można 
porównać z cennością i trwałością diamentu, a sieć wzajemnych powiązań zasad zarzą-
dzania jakością można wyrazić schematem nawiązującym właśnie do tego minerału.
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Wprowadzenie

Współczesny świat stawia przed organizacjami coraz to nowsze, bardziej skompli-
kowane wyzwania. Kluczową rolę zaczyna odgrywać klient oraz stopień jego zadowo-
lenia. Świadome wykorzystanie koncepcji zarządzania jakością, wpływa na efektywne 
funkcjonowanie organizacji, a tym samym na wzrost konkurencyjności na rynku.

Do skutecznego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie potrzeba kierownictwu 
rzetelnych, prawdziwych i przede wszystkim aktualnych informacji, dotyczących za-
równo samej firmy, jak i jej otoczenia oraz klientów, co możliwe jest dzięki wykorzysta-
niu narzędzi zarządzania jakością. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie narzędzi i koncepcji zarządzania jako-
ścią oraz ich wpływu na funkcjonowanie organizacji. 

Narzędzia zarządzania jakością

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć jest jednogłośną definicję narzędzi za-
rządzania jakością. Przyczyną tego jest szerokie spektrum działania narzędzi, a ich kla-
syfikacja jest kwestią sporną. Najczęściej spotykanym podziałem narzędzi zarządzania 
jakością jest ich klasyfikacja na tradycyjne, nowe i wspomagające.

Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością zostały zaproponowane przez K. Ishi-
kawę, początkowo były wykorzystywane one w kołach jakości. Tradycyjne narzędzia 
nazywane są często starymi, a także wielką siódemką. Wielka siódemka wykonuje się 
na prostych aparatach matematycznych i  na statystyce matematycznej. Narzędzia te 
mają znaczenie podstawowe i są najczęściej stosowane. Wspomagają w dużym stopniu 
kadrę kierowniczą, umożliwiając jej planowanie celów w  procesie zarządzania jako-
ścią, przewidywanie potencjalnych problemów, jakie to mogą wystąpić podczas pro-
cesu zmian jakościowych, a także ulepszenie zarządzania w podsystemach organizacji, 
rozbudowę obszaru działań, która wpływają na poprawę jakości. Tradycyjne narzędzia 
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wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru zaistniałych już problemów jako-
ściowych, gdyż wykrywają „miejsca” powstania niezgodności, a następnie przyczyny 
ich powstania. 

Do tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością zalicza się:
•	 diagram procesu – nazywany także schematem blokowym, jest wykorzystywany 

najczęściej przy projektowaniu systemu zarządzania jakością. Pokazuje graficznie 
etapy przebiegu procesów technologicznych,

•	 kartę kontrolną – ma na celu ustalenie, czy dany proces przebiega zgodnie z ocze-
kiwaniami. Tworzy się ją z  pobieranych w  określonych odstępach czasu próbek 
o  danej liczebności. Próbki te zapisywane są do kart i  pozwalają na odczytanie, 
czy wszystko przebiega tak jak powinno. Pozwala wykrywać ewentualne zakłóce-
nia, które dzięki temu mogą być eliminowane, by proces mógł poprawnie funk-
cjonować. Eliminacja dokonuje się za pomocą tzw. Cyklu Shewharta, który usuwa 
wszystkie wykryte zakłócenia jakości produktu,

•	 arkusz analityczny – jest prostym narzędziem zbierania informacji na temat kon-
kretnych procesów lub produktów. Na arkuszu umieszcza się cel, dla którego jest 
on stworzony. Następnie dokonuje się rejestracji stanu faktycznego, który zapisuje 
się w odpowiednie miejsce arkusza,

•	 wykres Ishikawy – jest graficzną postacią ukazującą jakie przyczyny, powodują 
konkretne skutki w danym procesie. Narzędzie to jest bardzo pomocne przy roz-
wiązywaniu problemów. Tworzenie diagramu powinno być oparte na pracy grupo-
wej, np. na wykorzystaniu burzy mózgów,

•	 diagram Pareto – nazywany jest także diagramem Pareto-Lorenza. Diagram ten 
jest bardzo prostym sposobem zapisu wad, które występują najczęściej. Pozwala 
to na szybkie identyfikowanie problemu, który powinien być jak najszybciej na-
prawiony. Diagram opiera się na stwierdzonej empirycznie prawidłowości, która 
mówi, że 20-30% przyczyn (czynników) decyduje o około 70-80% skutków,

•	 histogram – w analizie jakości służy do określenia częstości występowania danych 
wyników z procesu badanego w ustalonych przedziałach,

•	 diagram korelacji – pozwala badać jaki wpływ mają na siebie dwie zmienne. Na 
podstawie otrzymanego diagramu, można stwierdzić o kierunku współzależności 
tych dwu zmiennych1.
Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością rozpowszechnione jest w techni-

kach organizatorskich. Zostały one opracowane po to, by uzupełniać, a także wspo-
magać tradycyjne narzędzia, co z  kolei było powodem do określenia ich mianem 
„nowe”. Dzięki nowym narzędziom usprawniony jest przebieg informacji w organi-
zacji oraz ich porządkowanie. Podczas, gdy wielka siódemka skoncentrowana jest na 
analizie danych ilościowych, narzędzia nowe opierają się na pracy z danymi o cha-
rakterze jakościowym.

1 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 281-290.
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Istotą siedmiu nowych narzędzi jest to, że każde z nich samo z siebie stanowi do-
skonałą metodę identyfikacji, kategoryzacji oraz analizy problemów jakościowych. 
Kierownicy oraz zespoły dzięki temu, iż nowe narzędzia wzajemnie się uzupełniają, 
są w stanie osiągnąć maksymalną skuteczność wypracowanych przez nich rozwiązań. 
Nowe narzędzia szczególnie przydatne są do przetwarzania danych, badania preferen-
cji oraz opinii klientów, czy też projektowania wyrobów. 

Do nowych narzędzi zarządzania jakością należą: 
•	 diagram pokrewieństwa – narzędzie wykorzystywane do porządkowania dużej 

ilości danych o charakterze jakościowym. Diagram pokrewieństwa nie wskazuje 
konkretnego rozwiązania, a jedynie obszary działań, na których należy się skupić, 
aby rozwiązać dany problem organizacji, natomiast uzyskane wyniki powinny stać 
się podstawą pracy z następnymi narzędziami,

•	 diagram zależności – narzędzie pozwalające zaprezentować w  formie graficznej 
zbiór czynników mających wpływ na ostateczny wynik procesu. W odróżnieniu od 
diagramu Ishikawy nie grupuje przyczyn, lecz ilustruje powiązania między nimi. 
Służy jako punkt wyjścia do planowania działań,

•	 diagram drzewa – graficzne narzędzie wspomagania procesu decyzyjnego,
•	 diagram tablicowy – narzędzie pokazujące związki, jakie występują pomiędzy po-

szczególnymi elementami,
•	 tablicowa analiza danych – narzędzie obrazujące zależności między dwiema gru-

pami informacji niezwiązanych ze sobą funkcjonalnie. Jest sposobem prezentacji 
danych wyjściowych, których otrzymanie poprzedzają wielowariantowe analizy 
danych zawartych w diagramach macierzowych,

•	 diagram planowania procesu podejmowania decyzji – narzędzie umożliwiające 
wyznaczenie (opis) oraz wybór najlepszej (optymalnej) drogi, prowadzącej do 
osiągnięcia postawionego celu. Budowa diagramu polega na tworzeniu pierwotne-
go schematu symulującego możliwy rozwój wydarzeń,

•	 diagram sieciowy – narzędzie opisujące w sposób graficzny powiązania pomiędzy 
planowanymi działaniami, składającymi się na wykonanie określonego przedsię-
wzięcia. Obrazowo reprezentuje zamierzony plan pracy, przy zwróceniu uwagi na 
czynności krytyczne i zapasy czasowe2.
Charakter narzędzi wspomagających określić można jako analityczno-diagnostycz-

ny, co przyczyniło się do uznania ich jako przydatne w zarządzaniu jakością, a szcze-
gólnie w procesach poprawy jakości. Siedem narzędzi wspomagających uzupełnia się 
wzajemnie, lecz nie stanowi zamkniętego zbioru propozycji wzbogacenia stosowanych 
technik zarządzania3. Jednak narzędzia określone mianem wspomagających, dopełnia-
ją aparat metodyczny w takim stopniu, że można mówić o podstawach metodycznych  
w zarządzaniu jakością. 

2 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 150-155.

3 Szczepańska K., Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsza-
wa 2009, s. 143.
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Do wspomagających narzędzi zarządzania jakością zalicza się między innymi:
•	 analiza pola sił – ułatwia ocenę zaistniałego problemu. Pozwala przeprowadzić 

pewnego rodzaju symulację następstw podjęcia określonych działań oraz pomaga 
rozważyć wiele alternatywnych rozwiązań w sposób przemyślany i systematyczny,

•	 burza mózgów – pomaga znaleźć rozwiązanie wybranego problemu, poprzez two-
rzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy,

•	 benchmarking – polega na systematycznym porównaniu przedsiębiorstwa z kon-
kurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, a następnie skopiowaniu spraw-
dzonych wzorów postępowania,

•	 empowerment – opiera się na zachęcaniu kadry do angażowania się w podejmowa-
nie decyzji, rozwijaniu realnego wpływu pracowników na funkcjonowanie organi-
zacji, zwiększaniu uprawnień pracowników,

•	 reengineering – polega na gruntownym przekształceniu procesów przedsiębior-
stwa, co ma na celu poprawę jego funkcjonowania.
Narzędzia zarządzania jakością służą pomocą w działalności organizacji. Wykorzy-

stywane są one do zbierania i przetwarzania danych powiązanych z aspektami jakości. 
Jako instrumenty pozwalają na skuteczne monitorowanie i diagnozowanie procesów 
projektowania, wytwarzania, kontroli i montażu. Przyczyniają się także do identyfikacji 
przyczyn danego zjawiska, a następnie ich hierarchizacji i ostatecznie ułatwiają określe-
nie odpowiednich środków zaradczych dla analizowanego problemu4.

Wybrane koncepcje zarządzania jakością

Na przestrzeni lat powstało wiele koncepcji oddziaływania na jakość. Charaktery-
zują je takie cechy jak m.in. poziom wymaganej kreatywności od pracowników danej 
organizacji, parametryzacja wyników jaką dana koncepcja zakłada, czy też stopień biu-
rokracji jakiej wymaga spełnienie wymagań koncepcji. Każda z  koncepcji ma swoje 
wady i zalety, a ich wybór uzależniony jest od charakteru organizacji, w której ma zo-
stać zastosowana. Wśród tych koncepcji warto wymienić takie jak:
•	 TQM (Total Quality Management) – koncpecja ta powstała w latach 80. Według H. 

Steinbecka jest to metoda zarządzania organizacją, wykorzystujące zaangażowanie 
i współdziałaniu wszystkich pracowników, której głównym celem jest jakość. Sys-
tem TQM ma na celu osiągnięcie zadowolenia klientów, zapewnienie przedsiębior-
stu długotrwałego sukcesu oraz korzyści członkom organizacji i  społeczeństwu5. 
TQM charakteryzuje się wysoką kompleksowością, co oznacza, że odnosi się do 
wszystkich celów przedsiębiorstwa, a  tym samym do wszystkich działań w  sfe-
rze zarządzania – zarówno tych, które dotyczą w sposób pośredni i bezpośredni 

4 Skrzypek E., Mącik R., Biznes w Nowej Gospodarce, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS, 
Lublin 2013, s. 161.

5 Steinbeck H.H., Total Quality Management – Kompleksowe Zarządzanie Jakością – doświadczenia 
praktyczne z IBM Niemcy, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 37.
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jakości wyrobów lub usług. TQM opiera się na tzw. 14 zasadach Deminga, których 
stosowanie powinno zapewnić znaczną poprawę jakości i konkurencyjności,

•	 Kaizen – koncepcja ta wywodzi się z Japonii, w jeszcze większym stopniu niż TQM 
akcentuje angażowanie się pracowników w ciągłe ulepszanie i sterowanie procesa-
mi, polega na ciągłej likwidacji strat i braków jakie występują w procesie produk-
cyjnym oraz administracyjnym, zaś jej głównym celem jest dążenie do sytuacji, 
w której czas każdego pracownika przeznaczony jest wyłącznie na tworzenie warto-
ści dodanej produktu6. Dewizą Kaizen jest stwierdzenie, że wystąpienie problemów 
jest okazją do wprowadzenia działań doskonalących. Można z tego wywnioskować, 
że nawet problemy mają w sobie element pozytywnie wpływający na organizację 
– są bodźcem do zmian. Metoda ta często jest nazywana metodą małych kroków. 
Wynika to z tego, że dążąc do celu, robimy to jak najmniejszymi krokami, zarówno 
jeśli chodzi o biznes, jak i przestrzeń prywatną. Jest to metoda, którą można zasto-
sować w odniesieniu również do innych dziedzin, a nie tylko zarządzania jakością,

•	 standardy ISO – inaczej nazywane normami. Do chwili obecnej ISO opublikowało 
ponad 19 500 norm, które odnoszą się do wszystkich obszarów działalności przed-
siębiorstw oraz organizacji7. Wykorzystanie norm ISO, oznacza spełnienie stan-
dardów przyjętych przez organizację, opracowanych w niej na jej użytek. W zarzą-
dzaniu jakością powszechnie obowiązującymi normami są normy z rodziny ISO 
serii 9000, które ukierunkowane są na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, 
przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów 
oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Do najpopularniej-
szych i najczęściej używanych standardów zarządzania jakością zarówno w Polsce, 
jak i na całym świecie należy norma ISO 9001:2015. Norma ta ze względu na swój 
uniwersalny charakter, może być wykorzystywana w każdej organizacji, bez wzglę-
du na jej profil działalności, strukturę czy też wielkość, zaś prawidłowa jej imple-
mentacja, wspiera wszystkie najważniejsze procesy, jakie zachodzą w przedsiębior-
stwie. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, potocznie 
znanym jako Koło Deminga. Na wstępie dokumentu przedstawiono osiem zasad 
zarządzania jakością – pierwsze cztery koncentrują się na wybranych grupach inte-
resariuszy, zaś kolejne mają charakter przekrojowy i dotyczą funkcjonowania całej 
organizacji.,

•	 Six Sigma – koncepcja stworzona w  firmie Motorola w  latach osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku, która wywodzi się z przyjętej w firmie filozofii, głoszącej, że 
„jakość nie może kosztować”. Głównym celem koncepcji jest poprawa wyników 
finansowych za pomocą doskonalenia jakości, przy jednoczesnym zerwaniu z za-
łożeniem, że jakość jest celem samym w sobie. Wykorzystanie metody powinno 
przynosić korzyści zarówno klientom, jak i  organizacji. Koncpecja ta przykłada 
dużą miarę do konieczności pomiaru skuteczności działań na każdym etapie pro-
wadzenia procesów. Szczególny nacisk kładziony jest na wybranie odpowiednich 
miejsc pomiarów, ustalenie sposobów ich przeprowadzania oraz przetworzenia 

6 Hamrol A., Zarządzanie jakością…, op. cit., s. 70.
7 wikipedia.org/wiki/Międzynarodowa_Organizacja_Normalizacyjna, (data dostępu 25.02.2017).
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zdobytych informacji, co ostatecznie przekłada się na dane gotowe do wykorzysta-
nia w metodzie. Six Sigma stosuje zasady z TQM oraz wykorzystuje cykl PDCA. 
Six Sigma jest filozofią, która bazuje na człowieku, a nie na rozwiązaniach technicz-
nych, które z kolei powinny być traktowane jako wsparcie prowadzące do rozbu-
dzenia kreatywności pracowników.
Spośród wyżej wymienionych koncepcji Kaizen oraz TQM stawia na kreatywność, 

parametryzacją charakteryzuje się Six Sigma, natomiast normy ISO związane są z wyż-
szym poziomem biurokratyzacji. Prawidłowe wykorzystanie koncepcji zarządzania 
jakością, wpływa na rozwój oraz doskonalenie organizacji, co ostatecznie przyczynia 
się do poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku oraz wzrostu zadowolenia klientów.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich lat w gospodarce dokonało się wiele istotnych zmian, a kon-
kurencja na rynku znacznie wzrosła. W  wyniku tego jakość produktów, usług oraz 
obsługi klienta stała się podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie przedsię-
biorstwa. Zarządzanie jakością ma na celu doskonalenie produktów oraz usług tak, aby 
zadowolić klienta, dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi oraz koncepcji zarzą-
dzania jakością. 

Podsumowując, należy zauważyć, że odpowiednie wykorzystanie narzędzi oraz 
koncepcji zarządzania jakością, przynosi wiele wymiernych korzyści – m.in. następuje 
wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, parametry jakościowe i tech-
nologiczne produktów są zdefiniowane z ogromną precyzją, a procesy z uwzględnie-
niem wymagań odbiorców finalnych. Stosowanie koncepcji, filozofii, czy narzędzi za-
rządzania jakością prowadzi ostatecznie do rozwoju całej organizacji.
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Klaudia Łyda

Klub Młodych Księgowych 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

AUDIT JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

Wprowadzenie 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach silnej konkurencji na rynku wyma-
ga ciągłego doskonalenia działań podejmowanych przez firmy. Warunkiem zdobycia 
i utrzymania szerokiego grona klientów jest oferowanie najwyższej jakości wyrobów1. 
Uzyskanie tej przewagi konkurencyjnej jest możliwe dzięki wdrożeniu certyfikowane-
go systemu zarządzania. Audit jest cennym narzędziem zarówno na etapie wdrażania, 
jak również doskonalenia takiego systemu. Pozwala zapewnić prawidłowe utrzymanie 
i rozwój systemu zarządzania jakością. 

Definicja i rodzaje auditów 

Pojęcie auditu zostało zaczerpnięte z łacińskiego słowa auditio, co znaczy słuchanie. 
Początkowo auditem określano  rewizję dokumentacji księgowej, a  dopiero w  latach 
sześćdziesiątych wprowadzono go do dziedziny zarządzania jakością. Zaczęto używać 
terminu quality audit, czyli audit jakości2. Audit jakości to systematyczny, niezależny 
i udokumentowany proces pozyskiwania dowodu z auditu i  jego obiektywnej oceny 
w celu określenia, w jakim stopniu spełniono uzgodnione kryteria auditu. Przez kryte-
ria auditu rozumieć należy polityki, procedury lub wymagania stanowiące odniesienie 
do auditu. Dowód z  auditu to zapisy stwierdzenia faktu lub inne informacje istotne 
dla uzgodnionych kryteriów, które mogą być wszechstronnie sprawdzone. Dowód ten 
może być ilościowy lub jakościowy3. Można rozróżnić trzy podstawowe rodzaje audi-
tów jakości4: 

1 Toruński J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, s. 6.

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Audyt_jakości, (data dostępu 08.02.2017).
3 PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, wyd. PKN, War-

szawa 2012, s. 7.
4 http://qmanagement.eu/co-to-jest-audyt/, (data dostępu 14.02.2017).
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•	 Audit pierwszej strony, inaczej audit wewnętrzny, jest narzędziem służącym do 
weryfikacji i oceny systemu zarządzania jakością w organizacji. Audit ten najczę-
ściej przeprowadzany jest przez doświadczony i  odpowiednio wykwalifikowany 
wewnętrzny personel badanej organizacji.

•	 Audit drugiej strony, nazywany również auditem klientowskim, to proces oceny 
i weryfikacji dostawców organizacji odbywający się przed zawarciem umowy na 
dostawę lub w trakcie jej trwania.

•	 Audit trzeciej strony, określany mianem niezależnego, prowadzony jest przez bez-
stronną organizację w celu uzyskania potwierdzenia zgodności wdrożonego syste-
mu zarządzania. Auditem trzeciej strony jest audit certyfikacyjny, podczas którego 
akredytowana jednostka certyfikująca sprawdza, czy system działa w organizacji 
poprawnie i czy zasadne jest wydanie certyfikatu świadczącego o zgodności z wy-
maganiami norm ISO.

Realizacja celów auditu w procedurze auditu 

Audit systemu zarządzania jakością przeprowadzany jest w celu zdefiniowania, czy 
system jest: 
•	 zgodny z zaplanowanymi założeniami, z wymaganiami normy ISO 9001, a także 

wymaganiami systemu zarządzania jakością przyjętymi przez organizację. 
•	 skutecznie wdrożony i właściwie utrzymany5. 

Dla osiągniecia celów auditu konieczne jest, by proces auditu składał się z  wła-
ściwych etapów wskazanych w normie ISO 19011. Ogólny schemat procedury auditu 
systemu zarządzania jakością zalecany przez normę przedstawia rys. 1.

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Etapy procedury auditowej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie normy ISO 19011:2012, s. 17-18. 
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5 Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem 
i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 206-207.
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Pierwszy etap działań auditowych, to inicjowanie auditu, które obejmuje wyzna-
czenie auditora wiodącego, wyznaczenie celów auditu i  jego zakresu oraz kryteriów. 
Zostaje określona wykonalność auditu i  następuje nawiązanie pierwszego kontaktu 
z auditowanym. Kolejny etap w ramach przygotowania się do auditu systemu zarzą-
dzania dotyczy przeglądu dokumentacji. Dokonanie przeglądu dokumentów stanowi 
podstawę do przygotowania planu auditu. Etap przygotowania działań auditowych 
prowadzonych u auditowanego obejmuje również przydzielenie zadań zespołowi au-
ditującemu i przygotowanie dokumentów roboczych. Dla przygotowania planu auditu 
istotny jest kontakt auditorów z kierownictwem jednostki i wspólne rozważenie prio-
rytetów i oczekiwań firmy względem auditu. Kierownictwo powinno przyczynić się do 
wskazania obszarów wymagających badania. 

Kluczowym etapem procedury auditowej są działania prowadzone u auditowane-
go. Audit powinien rozpocząć się spotkaniem otwierającym, przedstawieniem zasad 
komunikowania się i ról w procesie auditu. Auditorzy zbierają i weryfikują informa-
cje. Dowody są pozyskiwane na podstawie wywiadów z pracownikami, poprzez śle-
dzenie czynności i sprawdzanie zapisów systemowych. Istotnym sposobem zbierania 
informacji są rozmowy z pracownikami, przy czym ważne jest, by takie wywiady były 
prowadzone w jasny i otwarty sposób. Pracownicy powinni być świadomi, że przepro-
wadzane jest badanie systemu, a  nie ich osobista kontrola. Wszystkie spostrzeżenia 
z auditu powinny zostać zapisane, a następnie przedstawione kierownictwu na spotka-
niu zamykającym audit6. 

Przebieg auditu zostaje ostatecznie udokumentowany raportem z auditu. Raport 
ten stanowi formalne przekazanie ustaleń dokonanych w trakcie auditu. Przekazanie 
raportu klientowi kończy audit. 

Wnioski z  auditu mogą wskazywać na potrzebę podjęcia działań korygujących, 
zapobiegawczych i doskonalących. Działania te są podejmowane przez auditowanego 
i  są zaliczane do zadań poauditowych, które nie są już integralną częścią procedury 
auditu, a wręcz jego rezultatem. Wnioski z auditu bezpośrednio wpływają na dosko-
nalenie systemu zarządzania, czyli na jego efektywność i skuteczność7. Udoskonalony 
system zarządzania przekłada się na sprawniejsze działanie organizacji oraz wzrost ja-
kości świadczonych usług i produkowanych wyrobów, wpływa również na umocnienie 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. 

Doskonalenie procesu zarządzania jako rezultat efektywnego auditu 

Aby audit dostarczał przedsiębiorstwu wartości dodanej powinien spełniać kon-
kretne warunki. Procedura auditu cechująca się niezależnością i  obiektywizmem 
powinna być realizowana przez kompetentnych i uczciwych auditorów, którzy znają 

6 https://mfiles.pl/pl/index.php/Audyt_wewn%C4%99trzny, (data dostępu 11.02.2017).
7 Matuszak-Flejszman A., Istota auditu certyfikacyjnego – charakterystyka etapów i wyróżniki jako-

ściowe, [w:] Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania, Oficyna Współczesna, Poznań 
2004, s. 62-69. 
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działalność i misję przedsiębiorstwa. Auditorzy powinni prezentować rzetelne i nieza-
leżne podejście oparte na dowodach. Aby podnosić skuteczność procedur auditowych, 
należy prowadzić okresowe przeglądy jakości auditu i  mierzenie wartości dodanej8. 
Klienci auditu powinni postrzegać i  rozumieć wartości, jakie wnoszą wyniki auditu. 
Audit nie może być utożsamiany z kontrolą, ponieważ istnieją miedzy tymi procesami 
fundamentalne różnice. Kontrola stanowi zestaw obowiązkowych dla osiągnięcia celu 
czynności, zakłada, że błędy się pojawiły i  jej głównym zadaniem jest ich wykrycie. 
Audit natomiast jest procedurą zalecaną dla osiągnięcia określonych celów i zakłada, 
że błędów nie ma9. 

Audit może być planowany, czyli rutynowo przeprowadzany w  ramach przyję-
tego harmonogramu auditów. Program auditów wewnętrznych jest sporządzany raz 
do roku. Powinien zawierać kryteria auditów, auditowany obszar czy terminy. Audity 
mogą mieć także charakter doraźny i są wtenczas przeprowadzane np. w celu określe-
nia przyczyn wystąpienia pewnych niezgodności w systemie zarządzania10. 

Audity wewnętrzne mogą stanowić podstawę do doskonalenia poprzez realizację 
zasady podejmowania decyzji na podstawie faktów. Audity powinny zmierzać do iden-
tyfikacji sytuacji ryzykownych, a nie stanowić jedynie kolejne wymaganie, które trzeba 
spełnić na drodze uzyskania certyfikatu systemu zarządzania11. Wnioski z auditu mogą 
być bodźcem do podjęcia działań korygujących, które zmierzają do elimanacji niezgod-
ności, aby zapobiegać ich powtórnemu wystąpieniu. Natomiast w celu wyeliminowania 
przyczyn potencjalnych niezgodności wprowadzane są działania zapobiegawcze12.

Podsumowanie

Audit jest jednym z elementarnych narzędzi dostarczających wiedzę kierownictwu 
o funkcjonowaniu wdrożonych systemów zarządzania. Rezultatem auditu są informacje, 
czy organizacja działa zgodnie z  przyjętymi wymaganiami norm ISO, wymaganiami 
wewnętrznymi i prawnymi. Audit prowadzi się w celu określenia stopnia spełniania kry-
teriów zawartych w dokumentacji systemu, ale również służy do oceny zdolności, na ile 
wdrożony system pozwala na osiąganie zaplanowanych wyników13. Zidentyfikowanie 
obszarów wymagających poprawy prowadzi najczęściej do działań naprawczych i do-

8 Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 804-805. 
9 Bryczkowska M., Audyt jako narzędzie oceny efektywności gospodarowania w  przedsiębiorstwie, 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w  Jeleniej 
Górze, rozprawa doktorska, Jelenia Góra 2004, s. 58.

10 Borys T, Rogala P., Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2011, 
s. 138-139

11 Ibidem, s. 146-147.
12 PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, wyd. PKN, Warszawa 2015, 

s. 39
13 Wyrębek H., Audyt systemów zarządzania, [w:] Toruński J. (red.), Zarządzanie jakością w przedsię-

biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sie-
dlcach, Siedlce 2012, s. 57.



155

skonalących procesy organizacji. Jakość jest istotnym zagadnieniem dla nowoczesnych 
organizacji, stanowi o ich sukcesie rynkowym, a audit jest odpowiednim narzędziem 
służącym zwiększeniu świadomości jakościowej. 
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IFS I BRC – MIĘDZYNARODOWE STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo zdrowotne, a  także jakość wytwarzanej żywności są niezwykle 
istotne z  punktu widzenia każdego człowieka. W  dobie narastających zagrożeń 
oraz ograniczonego zaufania konsumentów do produktów, które są im oferowane, 
przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę uzyskania oraz dostarczenia nabywcom 
odpowiedniego dowodu swojej zdolności zarówno do identyfikowania oraz 
nadzorowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Zatem wszystkie organizacje i firmy 
związane z  przemysłem żywnościowym, chcące uczestniczyć w  wymianie światowej 
muszą wdrożyć oraz rozwijać systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zaś 
ich celem strategicznym winno być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego 
konsumentów1.

W celu ujednolicenia wymagań związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym oraz 
jakością żywności wprowadzone zostały obligatoryjne systemy oraz programy, zapew-
niające bezpieczeństwo oraz spełnienie odpowiednich parametrów jakościowych. Na-
leżą do nich: zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produk-
cyjnej (GMP), a także System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych 
(HACCP). Jednakże we współczesnej gospodarce uzyskanie oraz utrzymanie na rynku 
konkurencyjnej pozycji, wymusza implementację również innych standardów2. 

Obok obligatoryjnych systemów zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdro-
wotnego żywności, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mogą wdrożyć również 
nieobligatoryjne systemy, np.: system zarządzania bezpieczeństwem jakości według 

1 Jeznach M., Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w branży 
rolno-spożywczej, Problemy Rolnictwa Światowego Tom XVII: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 
Polski w ramach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 63.

2 Balon U., Sikora M., Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe, [w:] „Ze-
szyty Naukowe”, nr 3(939), s. 168.
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normy ISO 22000, standardy British Retail Consortium (BRC), czy też Interantional 
Food Standard (IFS)3,4.

Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności IFS i  BRC opracowane 
zostały celem ujednolicenia wymagań stawianych producentom branży spożywczej 
w  różnych krajach. Ich powstanie jest również odpowiedzią na rosnące wymagania 
konsumentów, sprzedawców oraz dostawców w związku z koniecznością przeprowa-
dzania stałych kontroli jakości wyrobów oraz utrzymania jej na wysokim poziomie5. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie standardów IFS oraz BRC, które 
stosowane są do zapewnienia jakości w branży spożywczej. 

Standard IFS

Standard IFS (International Food Standard) został opracowany w 2000 roku i jest 
własnością dwóch sieci handlowych: niemieckiego Zrzeszenia Federalnych Związków 
Handlowych BDH i  francuskiej Federacji Stowarzyszeń Handlu i Dystrybucji FCD6. 
Stworzyły one kolektywny system oceny zapewnienia bezpieczeństwa żywności sprze-
dawanej pod tzw. marką własną. Za właściciela marki własnej uważa się sieć handlową, 
bądź też hurtownika. Wzrost odpowiedzialności prawnej sieci handlowych za produkt 
rozprowadzany pod własną marką, a w rezultacie przeniesienie opinii o niskiej jakości, 
może przełożyć się na całą markę sieciową oraz wszystkie oferowane produkty. Dlatego 
tak ważne jest zapewnienie powtarzalności jakości wyrobów. W tym też celu stworzony 
został standard IFS. Wykorzystywany jest on jako narzędzie do wykonywania audytów, 
czyli niezależnych ocen wytwórców żywności. Dotyczy on wyłącznie procesów pro-
dukcyjnych oraz przetwarzania produktów, które nie były wcześniej pakowane. Ozna-
cza to, że wymogi tego standardu nie odnoszą się do importu towarów, transportu, 
magazynowania, a także dystrybucji. System ten jest najbardziej popularny w Europie 
Zachodniej, a szczególności w Niemczech oraz we Francji7. 

Najnowsza 6 wersja standardu IFS Food do audytowania jakości i bezpieczeństwa 
produktów spożywczych opublikowana została w  styczniu 2012 roku, a  obowiązuje 
od 1 lipca 2012 roku. Rodzina standardów IFS obejmuje: IFS Food (czyli standard 
przeznaczony do audytowania firm produkujących żywność, jak i  tych, zajmujących 

3 Morkis G., Stan wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i systemów 
zarządzania jakością w przemyśle spożywczym, [w:] Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego 
do zmieniającego się otoczenia rynkowego, Program Wieloletni 2011-2012, Raport nr 35, IERiGŻ – 
-PIB, Warszawa, 2012, s. 114.

4 Laming P.A., Marcelius W.J., Jongen W.M., Zarządzanie jakością, WN-T, Warszawa 2005.
5 IFS Food – Międzynarodowy Standard Żywności, http://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdra-

zanie-systemow/systemy-sieci-handlowych/ifs-food/ (dostęp: 19.02.2017).
6 Berdowski J.B., Wpływ współczesnych systemów zarządzania jakością a szczególnie HACCP, BRC, 

IFS na proces doskonalenia organizacji zajmującej się produkcją i obrotem żywności [w:] „Problemy 
Jakości” 2005, nr 9, s. 10.

7 Czupryna M., Maleszka A., Dodatkowe wymagania stawiane przedsiębiorstwom branży spożywczej 
– międzynarodowy standard żywności (IFS), [w:] „Problemy Jakości” 2006, nr 9, s. 21-25.
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się pakowaniem produktów spożywczych luzem), IFS Cash&Carry/Wholesale 
(wykorzystywany w  odniesieniu do wyrobów sypkich znajdujących się w  obiegu 
handlowym sieci Cash&Carry, a  także innych hurtowni), IFS Logistics (standard 
wykorzystywany w  stosunku do przedsiębiorstw, działających w  obszarze logistyki 
artykułów spożywczych), IFS Brocker (stosowany w odniesieniu do agencji handlowych, 
brokerów, a  także innych przedsiębiorstw, które nie obejmują fizycznego posiadania 
wyrobów, lecz dysponują osobami prawnymi z biurami itp.), IFS HPC (standard, który 
służy zagwarantowaniu bezpieczeństwa, zmniejszeniu kosztów, jak i  zapewnienia 
transparentności w całym łańcuchu produkcyjnym wyrobów nieżywnościowych), IFS 
PACsecure (tj. standard, który znajduje zastosowanie w materiałach opakowaniowych, 
bazujących na systemie HACCP), IFS Food Packaging Guideline (stanowi interpretację 
aktualnych wytycznych IFS Food (wersja 6) wraz z  uwzględnieniem pakowania 
towarów). 

Do głównych zamierzeń Międzynarodowego Standardu Żywności zaliczyć można8:
•	 zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz jakości produktów spo-

żywczych, a także ich zgodność z wytycznymi przepisów prawnych,
•	 występowanie wspólnego standardu obejmującego jednorodny system oceniania,
•	 stworzenie porównywalności oraz przejrzystości w zakresie wspólnego łańcucha 

dostawczego,
•	 dopuszczenie posiadaczy akredytacji wykwalifikowanych placówek certyfikacyj-

nych i audytorów,
•	 zredukowanie kosztów zarówno w handlu, jak i po stronie dostawców.

Standard IFS swoim zasięgiem obejmuje proces produkcji, dostawy sypkich 
produktów, a  także działania podejmowane w  czasie pakowania. W  standardzie IFS 
zostały podane ogólne wytyczne dotyczące procesu kwalifikowania dostawców, 
zaczynając od zdefiniowania wymagań dla dostawców, poprzez kompetencje audytorów, 
skończywszy zaś na potwierdzeniu standardu certyfikatem9.

Wymagania standardu ujęte zostały w pięciu następujących grupach10: 
•	 system zarządzania jakością, a  także bezpieczeństwem żywności, czyli elementy 

normy ISO 9001 i systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych;
•	 odpowiedzialność kierownictwa w  obrębie wdrożenia oceny oraz doskonalenia 

standardu, jak również wymagania, które dotyczą zaangażowania zarządu firmy, 
skierowania swoich działań przede wszystkim na satysfakcję klienta, opracowania 
polityki jakości, dokonywania przeglądów systemu zarządzania, a także określenia 
uprawnień i odpowiedzialności;

8 Dobski P., Rola systemów zapewnienia jakości w budowaniu jakości oferty przedsiębiorstw handlu 
detalicznego [w:] „Problemy Jakości” 2006, nr 11, s. 27-32.

9 International Featured Standards, https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ifs (dostęp 
18.02.2017).

10 Bąk D., Mikosz J., Analiza standardów BRC i  IFS oraz ich powiązanie z  systemami zarządzania 
jakością HACCP, Młodzi Towaroznawcy, 2006.
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•	 zarządzanie zasobami, czyli określenie wymagań dotyczących zasobów ludzkich, 
a  także wymagań zdrowotnych i  higienicznych personelu, jak również szkoleń, 
kwalifikacji i wyposażenia socjalnego;

•	 procesy produkcyjne zawierające wymagania dotyczące projektowania, wprowa-
dzania oraz rozwoju wyrobów, zasad identyfikacji produktów, nadzorowania aler-
genów, gospodarki odpadami, jak również wymagania odnoszące się do wyposa-
żenia zakładu (pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych);

•	 pomiary, analiza, doskonalenie – w tej grupie zawarte są wymagania odnoszące się 
do nadzorowania czasu i temperatury w procesach produkcyjnych, detekcji metali, 
kontroli ilości pakowanego towaru, rozpatrywania reklamacji, nadzorowania wy-
robów niezgodnych, jak również wycofywania wyrobów z rynku.
Potwierdzenie spełnienia wymagań International Food Standard odbywa się 

na podstawie audytu. Zarówno przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją, jak 
i obrotem żywności mogą uzyskać certyfikat IFS na bazowym lub wyższym poziomie. 
Możliwe jest uzyskanie następujących ocen11:
•	 A  – w  przypadku spełnienia wymagań, tzn. pełnej zgodności z  kryteriami (20 

punktów na poziomie bazowym, zaś 10 na poziomie wyższym);
•	 B – w sytuacji, gdy występuje prawie pełna zgodność z wymaganiami standardu 

(15 punktów na poziomie bazowym, zaś 7 na poziomie wyższym);
•	 C – w  przypadku, gdy jedynie nieznaczna część kryteriów została spełniona (5 

punktów na poziomie bazowym, zaś 3 na poziomie wyższym);
•	 D – gdy kryteria nie zostały spełnione.

Berdowski J.B. wskazuje, iż przedsiębiorstwa winny uzyskać pomiędzy 75 a 90% 
pkt., z  tym że certyfikat na wyższym poziomie wymaga otrzymania 90% pkt. na 
poziomie bazowym oraz powyżej 70% na wyższym poziomie12.

Standard BRC

British Retail Consortium (BRC), czyli brytyjska organizacja zrzeszająca kupców, 
w 1998 roku w Wielkiej Brytanii, stworzyła pierwszy standard przeznaczony dla bran-
ży spożywczej oraz handlowej. Jego zadaniem było ocenianie produkowanej żywności 
pod kątem zgodności z prawem, w sposób obiektywny i jednolity. Przyczyną powsta-
nia tego standardu był fakt, iż wiele przedsiębiorstw nie prowadziło rzetelnie audytów 
wewnętrznych, jak również nie było obiektywnych wyników audytów prowadzonych 
przez zewnętrzne firmy. Początkowo był to wyłącznie brytyjski standard, ale obecnie 
jest coraz bardziej powszechny w Europie oraz pozostałych częściach świata13. 

11 International Featured Standards, https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ifs (dostęp: 18. 
02.2017).

12 Berdowski J.B., Wpływ współczesnych…, op. cit., s. 12-13.
13 Jeznach M., Międzynarodowe …, op. cit. , s. 64.
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Głównymi celami Globalnej Normy BRC są14:
•	 zapewnienie bezpieczeństwa oraz jakości produktów spożywczych, a  także ich 

zgodności z przepisami prawnymi,
•	 utworzenie jednolitych wymagań dla wszystkich wytwórców żywności oraz uczest-

ników łańcucha żywnościowego, którzy dostarczają swoje wyroby do sieci handlo-
wych,

•	 ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców oraz zredukowanie ilości audytów,
•	 ustanowienie określonych zasad, a także stworzenie podstawy do certyfikacji firm 

dostarczających towary do sieci handlowych.
Standard BRC integruje przepisy, które zawarte są w  normach ISO 9000 

oraz w  systemie HACCP z  GHP/GMP, definiując określone wymagania, które 
przedsiębiorstwo musi spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezbędny, powtarzalny 
poziom jakości ostatecznego produktu. Standard BRC obejmuje zatem swoim zakresem 
każdy z obszarów bezpieczeństwa żywności oraz legalności produktu15.

Jednym z podstawowych wymagań standardu BRC jest przeprowadzanie auditów 
wewnętrznych. Zgodnie z wymaganiami Globalnej normy dotyczącej bezpieczeństwa 
żywności, każda organizacja, która należy do łańcucha żywnościowego zobowiązana 
jest do przygotowania rocznego planu programów auditów wewnętrznych, 
obejmujących swoim zakresem skuteczność wdrożenia wymagań systemu HACCP. 
Audyt poszczególnych komórek przedsiębiorstwa odbywać powinien się min. raz 
w roku. Częstotliwość ta zależna jest od analizy ryzyka, a także wyników uzyskanych 
z poprzednich działań audytowych. W celu zapewnienia, iż zakład i sprzęt produkcyjny 
są we właściwym stanie higienicznym, oprócz audytów wewnętrznych organizacja 
musi opracować oraz realizować program udokumentowanych kontroli wewnętrznych, 
weryfikujących zgodność z wytycznymi standardu BRC. Kontrole takie powinny być 
przeprowadzane min. raz w miesiącu16. Warto zaznaczyć, iż oprócz audytów planowych 
możliwe jest przeprowadzenie pozaplanowych audytów. Najczęściej są one realizowane 
na wniosek pełnomocnika ds. jakości, który zatwierdzony został przez kierownika 
zakładu. Weryfikacja spełnienia wytycznych znajdujących się w  standardzie BRC 
jest prowadzona także przez audytorów zewnętrznych. Efektem tego procesu może 
być uzyskanie certyfikatu. W  zależności od liczby oraz jakości zidentyfikowanych 
niezgodności organizacje są klasyfikowane zgodnie z  czterostopniową skalą: 
klasyfikacja A i B (certyfikat jest przyznany na 12 miesięcy), klasyfikacja C (certyfikat 
jest wydany na 6 miesięcy) oraz klasyfikacja D (brak możliwości otrzymania przez 
firmę certyfikatu)17. 

14 BRC Global Standards, http://www.brcglobalstandards.com (dostęp 17.02.2017).
15 Jeznach M., Międzynarodowe standardy…, op. cit., s. 64.
16 Berdowski J., Wszystko o nowym BRC, cz. 2: Opis wymagań fundamentalnych VI wersji standardu 

BRC, [w:] „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” 2012, nr 5.
17 Nowicki P., Sikora T. , Obligatory and Voluntary Food Safety Management Systems – The Up to Date 

Review, In proceeding of: 6th International Quality Conference, At Kragujevac, Serbia 2012, nr 06.
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W ramach standardu BRC można wyróżnić cztery branżowe normy techniczne, 
określające wymagania stawiane przedsiębiorstwom, w celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości, a przede wszystkim bezpieczeństwa żywności i są to18:
•	 BRC Global Standard for Food Safety, czyli Standard BRC w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności – od stycznia 2015 roku, obowiązuje siódme wydanie 
standardu,

•	 BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, czyli Standard BRC 
w  zakresie opakowań oraz materiałów opakowaniowych – czwarta wersja tego 
standardu opublikowana została w lutym 2011 roku,

•	 The BRC Global Standard for Agents and Brokers, tj. Standard BRC przeznaczony 
dla agentów i brokerów – został ustanowiony w 2014 roku,

•	 The BRC Global Standard for Storage and Distribution, czyli Standard dotyczą-
cy magazynowania oraz dystrybucji – ustanowiony został w 2006 roku, a obecnie 
obowiązuje druga wersja tego standardu.
Opracowane standardy mają za zadanie ujednolicić zasady postępowania, 

przyczynić się do uniknięcia powielania wymagań, które określone są przez różne 
normy oraz systemy, spełnienia których oczekiwali handlowcy, a także wyeliminować 
wiele nieporozumień pojawiających się wokół tychże wymagań. Do dodatkowych 
korzyści, które związane są z wdrożeniem standardu BRC należy zaliczyć m. in. fakt, 
iż pozwala on spełnić wymagania zarówno handlowców, jak i dostawców oraz to, że 
dotyczy wszystkich zagadnień bezpieczeństwa produktów i  wymaga prowadzenia 
ciągłego nadzoru, zaś w  sytuacji pojawienia się niezgodności, podejmowania oraz 
przeprowadzania działań korygujących19.

System BRC opracowany został głównie dla producentów marek własnych. 
Jednakże dość często wykorzystywany jest on przez międzynarodowe sieci handlowe 
jako wskaźnik doboru dostawców. Standard BRC stał się zatem wzorem dla innych 
standardów oceny producentów żywności. Na jego wymaganiach opierają się również 
wymagania IFS20, 21.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa branży spożywczej są zobowiązane do zapewnienia odpowied-
nich warunków w trakcie produkcji żywności, między innymi poprzez spełnienie wy-
tycznych systemu HACCP, GHP i GMP. Należy nadmienić, iż rośnie także popularność 

18 Jeznach M., Rola standardów BRC/IFS w  kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
spożywczych, [w:] „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i  Agrobiznesu, 
SGGW” 2008, Tom X, 1, 10, s. 113-117.

19 Słowińska E., Nowe wersje standardów BRC Global Standard Food oraz IFS/International Standard 
Food, [w:] „Przemysł i Środowisko. Jakość – Zarządzanie” 2008, nr 3. 

20 Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2007.

21 BRC Global Standards, http://www.brcglobalstandards.com (data dostępu 17.02.2017).
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dobrowolnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, wśród 
których wyróżnić można standard BRC, czy też standard IFS. Wynikać to może z wzro-
stu świadomości, a także wymagań wszystkich zainteresowanych grup interesariuszy, 
m. in.: klientów, dostawców, czy współpracowników.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wdrożenie międzynarodowych standardów 
bezpieczeństwa żywności BRC i IFS wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorstw. 
Jedną z nich jest wzmocnienie zaufania konsumentów oraz handlowców, dla których 
jakość, bezpieczeństwo oraz zgodność produktu są najważniejsze. Korzyścią jest również 
systematyczna analiza i urzeczywistnianie efektywności przebiegu procesów w kwestii 
bezpieczeństwa opakowań oraz nadzór nad procesami, po to aby w odpowiednim czasie 
zidentyfikować ryzyko dotyczące higieny opakowań, a także w celu określenia działań 
zapobiegawczych. Implementacja wspomnianych standardów przyczynia się również 
do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa produktów, a także zmniejszenia 
ryzyka odpowiedzialności za wyrób. 
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KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI 
W CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Wprowadzenie

Można spotkać się z różnymi definicjami pojęcia jakości. Wywodzi się ono ze sta-
rożytnych czasów, zaś jako pierwszy użył je Platon, twierdząc, iż „jakość konkretnych 
rzeczy to stopień osiągniętych przez nie doskonałości”1. Natomiast dzisiejsze postrze-
ganie terminu jakość dowodzi, iż definicje ewoluują w miarę postępu w nauce o zarzą-
dzaniu oraz jej zainteresowania tym pojęciem. Według Crosby’ego jakość oznacza po 
prostu zgodność z wymaganiami, zaś Garvin definiuje ją za pomocą takich cech jak: 
niezawodność, praktyczność, użyteczność, estetyczność, osobliwość, trwałość, czy też 
zgodność z wymaganiami. Z kolei Deming postrzegał jakość jako przewidywany sto-
pień niezawodności oraz jednorodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach oraz 
dopasowaniu do wymagań rynku. Zgodnie natomiast z definicją zawartą w normie ter-
minologicznej ISO 9000 jakość jest to „stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości 
spełnia wymagania”2. 

Innymi słowy jakość to ogół właściwości obiektu, które związane są z  jego zdol-
nością do zaspokajania potrzeb zarówno stwierdzonych jak i  oczekiwanych. Można 
powiedzieć, iż nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji pojęcia jakości. Jej postrzeganie 
uzależnione jest od kontekstu, określonego problemu, jak i od obowiązujących wymo-
gów dotyczących jakości produktów i usług. Tę ostatnią można określić jako funkcję 
wielu zmiennych oraz wypadkową bardzo dużej liczby różnych czynników3.

Jeśli chodzi z kolei o wyrażenie „kształtowanie jakości wyrobów”, to oznacza ono 
zespół działań w  zakresie koordynowania całokształtem czynników decydujących 

1 Bielawa A., Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości, „Studia i Prace Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, 21, s. 143-152. 

2 Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnic-
two Naukowe US, Szczecin, 2006.

3 Kosiorek D., Quality in the Theory and Practice of Organisation Management, 2013, s. 339-358, 
http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_24.pdf (data dostępu 13.02.2017).
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o  jakości wyrobu w całym cyklu jego istnienia, obejmujący sferę przedprodukcyjną, 
produkcyjną i poprodukcyjną4.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czynników decydujących o  jako-
ści produktu, uwzględniając zarówno punkt widzenia konsumenta, jak i producenta. 
Omówiona zostanie również jakość w całym cyklu życia produktów. W pracy wymie-
niono także czynniki, które mogą być przyczyną obniżenia jakości wyrobu. 

Czynniki decydujące o jakości wyrobów 

Na jakość wyrobów mają wpływ różnorodne czynniki. Można je klasyfikować 
na wiele sposobów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż inaczej jakość produktu 
postrzegana będzie przez konsumentów i producentów. Dla nabywców ważne będzie 
przede wszystkim zaspokojenie potrzeb funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych. Jeśli 
chodzi o te pierwsze, to składają się na nie5: 
•	 cechy związane z użytkowaniem, tj. pełnienie funkcji użytkowych, ekonomiczność, 

jak i komfort użytkowania,
•	 oraz cechy związane z dyspozycyjnością, czyli przede wszystkim niezawodność.

W przypadku zaspokojenia potrzeb niefunkcjonalnych, chodzi głównie o zaspo-
kojenie potrzeb estetycznych, budowanie image’u, czy też bezpieczeństwo oraz przyja-
zność dla środowiska6. 

Należy zaznaczyć, iż w czasach współczesnych poziom jakościowy produktów jest 
w znacznym stopniu uzależniony od żądań oraz oczekiwań konsumentów, które po-
winny zostać uwzględnione przez producentów. Jak wspomniano z punktu widzenia 
nabywców, jakość posiada różne cechy i można ją postrzegać na wiele sposobów, tj.7:
•	 jakość wywołana (induced quality), która oznacza oczekiwania konsumentów 

w stosunku do konkretnej marki produktu, w oparciu o wcześniejsze doświad-
czenia,

•	 jakość rzeczywista (effective quality), oznaczająca stan faktyczny, 
•	 jakość całkowita (overall quality), która oznacza sumę jakości rzeczywistej oraz 

wywołanej; może być ona wyższa bądź niższa niż oczekiwana,
•	 jakość oczekiwana (expected quality), będąca oczekiwaniami konsumentów w od-

niesieniu do określonych produktów, 
•	 jakość potencjalna (potential quality), czyli stopień możliwości poprawy w przy-

szłości.

4 Mantura W., Hamrol A., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2011.

5 Bielawa A., Postrzeganie… op. cit., s. 146-147.
6 Tamże. 
7 Grębowiec M., Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabyw-

czych na rynku gastronomicznym, 2010, s. 117-130, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/
EIOGZ_2010_nr80_s117.pdf (data dostępu 13.02.2017).
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Z  kolei dla producenta wyrób powinien być zyskowny, konkurencyjny, jak i  za-
spokajać potrzebę technologiczności. Na zyskowność składają się zarówno mierniki 
kształtujące zysk, tj. cena i koszty (które poniesione zostały w związku z działalnością 
B+R, marketingiem, procesem wytwarzania oraz serwisem), jak i parametry ilościowe, 
czyli udział w rynku oraz wielkość w rynku. Można powiedzieć, że czynniki natury 
ekonomicznej uzewnętrzniają się głównie w  zaangażowaniu kapitału, a  także w  wy-
borze oraz tworzeniu warunków do najodpowiedniejszego wykorzystania możliwości, 
jakie daje współczesna technika. Niezwykle istotnym czynnikiem determinującym ja-
kość towarów jest także konkurencyjność, która warunkowana jest przez image, przy-
wództwo technologiczne oraz ciągłe doskonalenie procesu i produktu8. 

W celu zapewnienia właściwej jakości produktów, popartej wymaganiami praw-
nymi oraz związanej z  bezpieczeństwem ostatecznych odbiorców, przedsiębiorstwa 
powinny dużą uwagę skupić na zagwarantowaniu jak najlepszej kontroli procesu oraz 
jego monitorowaniu. Wiąże się to z wdrożeniem sugerowanych przez normy narzędzi 
wykorzystywanych do zarządzania jakością. Dzięki ich zastosowaniu możliwe będzie 
zbieranie oraz archiwizowanie informacji o przebiegu danego procesu, jak również bie-
żące identyfikowanie błędów, czy też zaistniałych nieprawidłowości. Ponadto umożli-
wiają one bezpośrednią wizualizację przebiegu procesu wytwarzania wraz z potwier-
dzeniem efektywności zastosowanych działań naprawczych9.

Uwzględniając kryterium cyklu życia produktu, jakość definiowana jest jako sto-
pień spełnienia wymagań istotnych dla konkretnego etapu tego cyklu, którego poszcze-
gólne fazy wymagają odrębnego omówienia. 

Jakość w poszczególnych fazach cyklu życia produktu

Jakość wyrobu definiowana jest głównie przez pryzmat określenia wszystkich sta-
wianych mu wymagań, a także stopień zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwań konsu-
menta. Bardzo ważne jest, aby jakość wyrobu tworzona była na wszystkich poziomach 
przedsiębiorstwa10. 

Idea cyklu istnienia produktu istotna jest z punku widzenia zarządzania jakością. 
Podczas projektowania nowego wyrobu producent musi przeanalizować wszystkie 
czynniki, które mają wpływ na jakość produktu11. Zatem powinna być ona kształtowana 

8 Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy… op. cit., s. 16-17.
9 Śliwa M., Analiza jakościowa jako źródło wiedzy ukrytej w procesie wytwórczym zaworu kontrol-

nego[w:] Patalas-Maliszewskia J., Sąsiadek M., Jakubowski J., (red.), Inżynieria produkcji. Jakość 
i  efektywność procesów, Zielona Góra 2016, s. 31-42 (http://www.iizp.uz.zgora.pl/images/strona/
monografie/ZIIP_11_2016.pdf [dostęp: 13.02.2017).

10 Roszak M. T., Zarządzanie jakością w  praktyce inżynierskiej, http://www.openaccesslibrary.com/
vol31/1.pdf (data dostępu 13.02.2017).

11 Mantura W., Hamrol A., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2011.
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w pełnym cyklu życia wyrobu, który obejmuje następujące fazy: projektowania, pro-
dukcji, dystrybucji, użytkowania, a także utylizacji12.

Pierwsza faza w cyklu życia produktu dotyczy projektowania. Z punktu widzenia 
kształtowania jakości sfera przedprodukcyjna zasługuje na szczególną uwagę, ponie-
waż w niej określa się oraz precyzuje stopień natężenia cech produktu. Faza ta składa się 
z etapu badawczo – projektowego i etapu przygotowania organizacyjno – materialnego. 
W przypadku tej fazy zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy rynku celem po-
zyskania określonych informacji dotyczących zarówno wymagań odbiorców, jakości 
wyrobów konkurencyjnych, kierunków rozwojowych, jak i panującej mody. Efektem 
etapu pierwszego są projekty, opierające się na wynikach badań: produktów, specjal-
nego oprzyrządowania, procesów technologicznych, opakowania, inwestycji, organiza-
cji systemów produkcyjnych, procesów eksploatacji, obsługi, czy też napraw. Jednak-
że głównym obiektem projektowania jest produkt, którego jakość spełniać powinna 
wytyczne w pozostałych etapach przepływu. W wyniku prac projektowych następuje 
zaprogramowanie jakości zamierzonej wyrobu. Produkt powinien posiadać odpowied-
nie cechy jakościowe zarówno techniczne, użytkowe jak i estetyczne czy ekonomiczne. 
Dla nowoczesnych towarów znaczenie mają również cechy ekologiczne czy logistyczne. 
Wykonanie oraz badanie prototypu pozwala między innymi określić możliwości zreali-
zowania zaprojektowanej jakości, a w razie konieczności dokonać ewentualnej korekty 
parametrów poszczególnych cech13. Można powiedzieć, że całość efektów prac etapu 
przygotowania produkcji zmierza do zagwarantowania optymalnej jakości produktu 
w następnych fazach cyklu, a także warunkuje ich przebieg14. 

W dalszej kolejności ma miejsce etap realizacji produkcji, który obejmuje kompleks 
działań prowadzących do otrzymania w danym czasie planowanej liczby egzemplarzy 
określonego produktu, będących materialnymi odpowiednikami opracowanego wzorca 
jakości kompleksowej. W tym stadium kształtuje się jakość wykonania poszczególnych 
egzemplarzy danej partii, bądź też serii wyrobu, poprzez współpracujące ze sobą syste-
my produkcyjne. W procesie wytwarzania powinny zostać użyte jak najlepszej jakości 
materiały, czy surowce, zarówno w przypadku produktów przemysłowych, jak i spo-
żywczych. Bardzo duże znaczenie ma również jakość zastosowanych maszyn i urzą-
dzeń15. Faza produkcji zaczyna się od uruchomienia próbnych serii oraz dochodzenia 
do zaplanowanej zdolności technologicznej. Otrzymane wyniki badań empirycznych, 
a  także wprowadzane w oparciu o nie korekty do dokumentacji konstrukcyjnej oraz 
technologicznej, jak i w obrębie czynników produkcji, zmierzają do zagwarantowania 
zdolności oraz stabilności procesom produkcyjnym, zaś w efekcie do osiągnięcia wy-
maganej jakości wytwarzania i jednorodności jakościowej wytwarzanych egzemplarzy 

12 Harasim M., Kłos S., Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych wyrobów w branży 
motoryzacyjnej, [w:] Patalas-Maliszewskia J., Sąsiadek M., Jakubowski J., (red.), Inżynieria produk-
cji. Jakość i efektywność procesów, Zielona Góra 2016, s. 65-78, http://www.iizp.uz.zgora.pl/images/
strona/monografie/ZIIP_11_2016.pdf (data dostępu: 13.02.2017).

13 Gryndys E., Podstawy zarządzania produkcją, Difin SA, Warszawa 2013, s. 160-161, 171-172.
14 Nowak Z., Zarządzanie środowiskiem, Cz. I, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
15 Haffer R., Systemy zarządzania jakością w  budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, 

Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, s. 85.
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danego produktu. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na osiąganie jakościowych 
celów dotyczących produkcji jest też współpraca z kooperantami i dostawcami, gdyż 
można zauważyć silną zależność pomiędzy zacieśnianiem stosunków z tymi podmiota-
mi, a otrzymaniu stabilnej i jednorodnej jakości wykonania. W fazie produkcji dbałość 
o jakość przejawia się przez samokontrolę lub kontrolę zewnętrzną, zaś końcowym eta-
pem tej fazy jest ocena jakości wyrobu gotowego16,17.

Faza dystrybucji to kolejny etap w cyklu życia produktu. Spełnia ona bardzo waż-
ną rolę w kształtowaniu jakości towaru, ponieważ dotyczy wszelkich czynności i de-
cyzji związanych z dostarczeniem wyprodukowanych towarów końcowemu nabywcy. 
W sferze obrotu poziom jakości pozostać powinien na niezmienionym poziomie, do 
momentu przekazania produktu użytkownikowi. Nieprawidłowe funkcjonowanie tego 
ogniwa sprawia, iż nawet najlepsza jakość towaru nie znajduje rzeczywistego spełnie-
nia, przekształcając się w stratę. W związku z  tym ważne jest, aby podczas przecho-
wywania, załadunku, transportu, rozładunku, czy też sortowania we właściwy sposób 
zabezpieczyć produkty, zarówno przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, 
jak i innymi które mogłyby wpłynąć na pogorszenie jakości produktów18.

Dotarcie produktu do nabywców ostatecznych rozpoczyna czwartą fazę cyklu 
życia wyrobu, czyli fazę eksploatacji. Obejmuje ona całość działań zmierzających do 
optymalizacji struktury jakościowo-ilościowej efektu użytkowego, otrzymywanego 
z poszczególnych egzemplarzy wyrobu. Efekt ten mierzony jest liczbą i jakością rezul-
tatów eksploatowania egzemplarzy produktu w okresie ich trwałości. W konsekwencji, 
klienci finalni kupują wyrób, ze względu na to, że jego jakość determinuje jakość postu-
lowaną oraz ilość efektu użytkowego, który służy zaspokojeniu określonej potrzeby19. 
Istotnym elementem, mającym wpływ na ocenę jakości wyrobu w fazie użytkowania 
jest stopień współuczestnictwa w tym etapie producenta. Dzięki świadczonej pomocy, 
istnieje możliwość zaoferowania towarów komplementarnych, dodatkowych usług, czy 
też skłonienia klientów do ponownego zakupu. Warto podkreślić, iż obowiązki produ-
centów wynikają z przepisów prawa, a także warunków zawartych umów20.

Ostatnią fazą cyklu istnienia wyrobu jest faza utylizacji. Następuje ona wówczas, 
gdy jakość produktu nie pozwala na jego dalsze użytkowanie, bądź też dalsza eksplo-
atacja nie jest już opłacalna. Podstawowymi działaniami wykonywanymi w tej fazie są 
demontaż oraz selekcja, w przypadku gdy materiał, z którego wykonano wyrób można 
poddać procesowi recyklingu, a także utylizacji odpadów. Należy nadmienić, iż współ-
cześnie mamy do czynienia z tendencją do nadawania coraz większej rangi problemom 
fazy likwidacji. Wynikają one z  potrzeby ochrony środowiska oraz z  koniecznością 
ochrony jego ograniczonych zasobów21.
16 Tamże.
17 Chodyński A., Jakość, innowacyjność i ekologiczność w strategii firmy, [w:] „Problemy Jakości” 2003, 

28, 6.
18 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
19 Haffer R., Systemy…, op. cit., s. 85.
20 Marczak M., Jakość produktu wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] „Problemy Jako-

ści” 2002, 18, 3, s.18.
21 Tamże.
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Poszczególne etapy cyklu życia produktu mają określoną, własną specyfikę, co wią-
że się z tym, że ocena jakości wyrobu w poszczególnych jego fazach będzie kształtowała 
się w sposób zupełnie odmienny oraz inna grupa nabywców stanowić będzie o jakości 
produktu. Zatem zależnie od tego w jakiej fazie rozpatrywana jest jakość wyrobu wy-
różnić można22,23: 
•	 jakość projektową produktu, która rozumiana jest, jako stopień zbliżenia wytycz-

nych znajdujących się w projektach do wymagań nabywców zewnętrznych (użyt-
kowników) i  wewnętrznych (producentów, pracowników, handlowców, czy też 
serwisantów), 

•	 jakość projektową procesów realizacji, która dotyczy skuteczności zrealizowania 
wytycznych jakości projektowej,

•	 jakość wykonania, inaczej zwana również jakością produkcji, uzyskania, czy też ja-
kością zdolności, jest mierzona stopniem realizacji zawartych w projekcie założeń, 
a także zgodnością produktu gotowego z zaplanowaną, ustaloną normą, specyfika-
cją, czy standardem, 

•	 jakość dostarczania, rozumiana, jako zdolność organizacji do dostarczenia w spo-
sób dogodny określonego wyrobu klientowi, 

•	 jakość użytkowania, zwaną również jakością eksploatacyjną, pojmowaną jako po-
ziom satysfakcji wynikający z użytkowania wyrobu w warunkach, do których zo-
stał przeznaczony; można powiedzieć, że „jest stopniem zgodności obsługi w sfe-
rze poprodukcyjnej wyrobu z wymaganiami projektu”,

•	 oraz jakość serwisową, czyli możliwość utrzymania wszystkich cech wyrobu w sta-
nie gwarantującym jego całkowitą użyteczność w długim okresie czasu. 

Podsumowanie

Producenci powinni duży nacisk kłaść na kształtowanie jakości w całym cyklu ży-
cia produktu, tj. w sferze przedprodukcyjnej, procesie produkcji oraz fazie poproduk-
cyjnej, uwzględniając przy tym oczekiwania i wymagania konsumentów, co z pewno-
ścią przyczyni się do zwiększenia korzyści ekonomicznych oraz konkurencyjności na 
rynku. Jednakże należy pamiętać, że podczas przepływu towarów przez kolejne etapy 
cyklu istnienia wyrobu, następuje obniżanie ich jakości. Zapobiec temu można poprzez 
przedsięwzięcie odpowiednich działań, zmierzających do ochrony jakości produktu 
przed negatywnymi skutkami czynników destrukcyjnych. W celu doskonalenia jakości 
produktów w  przedsiębiorstwach powinno się wdrażać certyfikowane, zintegrowane 
systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem higieny pracy oraz zarządzania środo-
wiskiem.

22 Zalewski R. I., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 2008, s. 28-38.

23 Prozorowicz M., Ekonomiczne determinanty kształtowania jakości wyrobu w przedsiębiorstwie, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 25.
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Należy zaznaczyć, iż analiza cyklu życia produktu jest bardzo ważna przede wszyst-
kim z uwagi na funkcję jaką przedsiębiorstwo pełni w tworzeniu jakości towaru. Po-
mimo tego, iż producent współtworzy cykl z  innymi podmiotami, to główną odpo-
wiedzialność za jakość wyrobu ponosi właśnie on. W związku z tym niemożliwym jest 
zaprojektowanie jakości produktu, bez uwzględnienia planowanych, przyszłych proce-
sów, którym wyrób będzie podlegać.
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JAKOŚĆ I ZASADY BHP W DZIAŁALNOŚCI 
LABORATORIÓW CHEMICZNYCH WEDŁUG 

PRZYJĘTYCH NORM ISO

Wprowadzenie

Praca w  laboratorium chemicznym jest związana z  potencjalnymi zagrożeniami 
dotyczącymi wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej. Laboratoria chemiczne 
są miejscami, w  których pracownik jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo 
związane z charakterem wykonywanej pracy. W takich miejscach należy ze szczególną 
ostrożnością przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a  także wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa i  jakości działalności laborato-
riów badawczych. Laboratoria chemiczne w zależności od spełnianych zadań mogą być 
podzielone na kilka typów, laboratoria: naukowo-badawcze, doświadczalne dla prze-
mysłu, kontrolno-ruchowe i produkcyjne1. W zależności od charakteru laboratorium 
chemicznego ryzyko zagrożeń może zostać ograniczone w przypadku stosowania się 
do odpowiednich określonych zabezpieczeń. Istotnym czynnikiem określającym pracę 
i  działalność laboratorium chemicznego jest jakość wykonywanych przez nie usług, 
która wzrasta wraz z zastosowaniem w pracy laboratoryjnej norm, które prowadzą do 
wysokiej jakości przeprowadzanych pomiarów i syntez.

Normy prowadzące do uzyskania wysokiej jakości w działalności laboratorium 
chemicznego

Stosowanie w pracy laboratoryjnej norm ISO oraz zasad BHP prowadzi do wielu 
korzyści takich jak: zwiększone bezpieczeństwo pracy, możliwość akredytacji labora-
torium badawczego, a  co się z  tym wiąże – uzyskanie większego zaufania klientów, 
otrzymywanie wiarygodnych i  precyzyjnych wyników analiz i  badań, wzmocnienie 
pozycji laboratorium na rynku oraz lepsza organizacja pracy. Aby osiągnąć możliwie 

1 Wojciechowska-Piskorska H., Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratoriach chemicznych, Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2012, s. 7.
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najszerszą akceptację wyników oznaczeń, wiele laboratoriów chemicznych podejmu-
je szereg działań mających na celu osiągnięcie wysokiej jakości otrzymywanych wy-
ników. Do systemów zapewnienia jakości należą między innymi normy PN-EN ISO 
serii 9000, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL). 
DPL stanowi system zapewnienia jakości, który służy ocenie właściwości substancji 
i  mieszanin w  zakresie bezpieczeństwa i  zdrowia zarówno człowieka, jak i  środowi-
ska. System DPL ma zastosowanie głównie w  państwach należących do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), chociaż ma on globalny zasięg i jest już 
częściowo wdrażany w krajach spoza OECD2. 

Pracownicy laboratorium chemicznego, stosujący procedury w swojej pracy, dążą 
do optymalizacji procesów. Wdrożenie procedur określonych między innymi przez 
normy ISO ma istotny wpływ na poprawę jakości. Prowadzi ono do pozyskania wiedzy 
na temat sposobu wykonywania czynności za pomocą opracowanych metod bądź tech-
nologii. Każda operacja przeprowadzona przez pracownika laboratorium jest dokład-
nie opisana oraz jej wykonanie jest szczegółowo ocenione pod względem prowadzenia 
do wzrostu wydajności – dzięki takim operacjom możliwe jest zużycie mniejszej ilości 
odczynników, zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz oszczędzenie czasu 
potrzebnego na wykonanie danej aktywności, bądź poprawki niezbędne do odpowied-
niego wykonania czynności.

Akredytacja laboratorium badawczego

Obecnie badania nad jakością produktów stały się integralnym elementem procesu 
ich wytwarzania, natomiast istotnym czynnikiem określającym jakość jest zgodność 
wyrobów i usług z obowiązującymi normami i przepisami. Konieczne zatem stało się 
ujednolicenie wymagań oraz sposobów uzyskiwania wyników badań i  certyfikatów 
przez laboratoria chemiczne. W celu podniesienia jakości funkcjonowania laborato-
rium chemicznego, wiele placówek decyduje się na wprowadzenie akredytacji labora-
torium. Podstawą do uzyskania akredytacji jest przede wszystkim norma PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych 
i wzorcujących”, która określa wymagania mające na celu opracowanie systemu i wdro-
żenie go w laboratorium. ISO 17025 obejmuje szereg wymagań, które nie są ujęte w nor-
mie ISO 90013. Norma ta opisuje również niezbędne do spełnienia warunki, na pod-
stawie których Polskie Centrum Akredytacji (PCA) uznaje kompetencje laboratorium 
chemicznego w zakresie świadczonych usług, wykonywanych badań i wytwarzanych 
przez nie produktów. Laboratorium akredytowane zobowiązuje się do bezstronnego 
realizowania pomiarów, w sposób rzetelny oraz niezależny. Celem uzyskania akredy-
tacji jest otrzymanie szeregu korzyści dla różnych podmiotów w państwie (Tabela 1). 

2 Dyrektoriat Ds. Środowiska, Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD, Organizacja Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju, Paryż 199, s. 6.

3 Watson D., Accreditation and Certification for a Forensic Laboratory, [w:] “Digital Forensics Pro-
cessing and Procedures” 2013, no 19, s. 798.
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Tabela 1. Korzyści wynikające z akredytacji laboratorium badawczego dla różnych 
podmiotów w państwie

Rodzaj podmiotu Wybrane korzyści

Akredytowana instytucja

prestiż, uznanie międzynarodowe, zwiększenie wartości marki, wyższa 
efektywność pracy, zadowoleni klienci, racjonalizacja ponoszonych 
kosztów, spełnienie wymagań ogólnoświatowych w zakresie jakości 
i bezpieczeństwa, powtarzalność usługi lub produktu

Konsument

wysoka jakość nabytych produktów i usług, otrzymanie wiarygodnych 
i precyzyjnych wyników badań i analiz, otrzymywanie wiarygodnych 
informacji umożliwiających podjęcie właściwej decyzji, np. w zakresie 
ochrony środowiska

Rząd
poprzez współpracę z akredytowanym laboratorium zapewnienie 
publicznego zaufania w zakresie podejmowanych istotnych działań, 
mających wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Przemysł

oszczędność czasu i pieniędzy poprzez wybór akredytowanego, kom-
petentnego laboratorium chemicznego dostarczającego odpowied-
nich usług i produktów, otrzymywanie precyzyjnych wyników badań 
przeprowadzonych zgodnie z najlepszą praktyką, ograniczenie ilości 
wadliwych wyrobów dostępnych na rynku, obniżenie kosztów kontroli 
i produkcji, możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykładu p. Małgorzaty Jakubowskiej, Katedra 
Chemii Analitycznej WIMiC AGH

Akredytacja laboratorium badawczego jest procesem czasochłonnym i składa się 
z wielu etapów4. Na początku procesu akredytacji laboratorium chemicznego jest oce-
niany obecny stan jego funkcjonowania oraz określane są niezbędne zmiany i prace 
potrzebne do wykonania, aby laboratorium spełniało wymagania normy PN-EN ISO/
IEC 17025:2005. W następnym etapie przeprowadza się analizę kosztów niezbędnych 
do wykonania działań mających na celu poprawę jakości usług świadczonych przez 
jednostkę. Opracowuje się w także Księgę Jakości, która jest istotnym dokumentem do-
tyczącym systemu zarządzania jakością. Aby ułatwić napisanie tego dokumentu Mię-
dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała normę ISO 10013, która ma 
ułatwiać opracowanie ksiąg jakości. Stosowanie się do tej normy nie jest wymagane, 
natomiast w istotny sposób ułatwia pracę nad Księgą Jakości. 

W kolejnym etapie następuje wdrożenie i nadzorowanie zasad postępowania obec-
nych w Księdze Jakości, jak również w pozostałych dokumentach ujmujących procedu-
ry ogólne i badawcze (Rysunek 1). 

4 Polskie Centrum Akredytacji, Opis systemu akredytacji, PCA, Warszawa 2016, Wyd. 9, s. 5-6.
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Rys. 1. Hierarchia dokumentów Systemów Zarządzania Jakością Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej (PKA)

Źródło: Księga Jakości PKA 2014

Następnym krokiem przeprowadzanym we wszystkich laboratoriach chemicznych, 
starających się o akredytację, jest przeprowadzenie audytów wewnętrznych. Jeśli cała 
procedura przebiegnie pomyślnie i laboratorium nie napotka na dodatkowe problemy, 
końcowym etapem postępowania jest zgłoszenie formalnego wniosku akredytacyjne-
go, po czym następuje audyt jednostki akredytującej i otrzymanie świadectwa akredy-
tacji. Każde laboratorium chemiczne musi dbać o jego utrzymanie stosując się do spisa-
nych reguł oraz między innymi wybranych norm ISO, a także przechodząc pomyślnie 
proces ponownego egzaminowania przez jednostkę akredytującą5. 

Przeszkody mogące w znaczny sposób utrudnić akredytację laboratorium badaw-
czego to między innymi: walidacja stosowanych metod badawczych, sposoby wyzna-
czania niepewności otrzymanych wyników badań oraz metody sterowania jakością 
badań. Aby w odpowiedni sposób przygotować się do akredytacji laboratorium che-
micznego i uniknąć wyżej wymienionych zagadnień powodujących trudności w uzy-
skaniu akredytacji należy odbyć odpowiednie przeszkolenie mające na celu zaznajo-
mienie się z obecnymi normami i standardami.

Zasady BHP w działalności laboratorium chemicznego

Istotnym aspektem podwyższania jakości pracy laboratorium jest również prze-
strzeganie przez pracowników i zarząd laboratorium zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W  przypadku pracy w  laboratorium chemicznym należy pamiętać o  specy-
ficznym charakterze tego miejsca, w którym każdego dnia chemik styka się z wielo-
ma odczynnikami chemicznymi. W celu zabezpieczenia pracownikom laboratorium 

5 Polskie Centrum Akredytacji, Akredytacja laboratoriów badawczych wymagania szczegółowe DAB-
07, PCA, Warszawa 2013, Wyd. 10, s. 3.
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odpowiednich standardów bezpieczeństwa pracodawca jest zobowiązany do zastoso-
wania odpowiednich środków ochrony oraz zapoznać personel z  kartami charakte-
rystyki substancji niebezpiecznych przed zastosowaniem w pracy laboratorium tych 
substancji6. Opakowania produktów niebezpiecznych muszą posiadać odpowiednie 
oznakowanie wraz z informacją o możliwych zagrożeniach, a także opis prawidłowego 
obchodzenia się z substancjami i preparatami niebezpiecznymi. Kolejnym ważnym ele-
mentem wyposażenia laboratorium są znajdujące się w miejscu łatwo dostępnym dla 
pracowników instrukcje stanowiskowe7, opisujące dokładne wykorzystanie urządzeń 
laboratoryjnych oraz określające zasady BHP, a także regulujące postępowanie w przy-
padku sytuacji potencjalnego zagrożenia. 

Ważnymi dokumentami określającymi standardy bezpieczeństwa i higieny pracy 
są takie normy jak międzynarodowa norma OHSAS 18001, która dotyczy zarządza-
nia bezpieczeństwem i  higieną pracy oraz jej polski odpowiednik – norma PN-N-
18001:2004. Wspomniane normy określają wymagania umożliwiające, między innymi 
laboratoriom chemicznym, odpowiednie sformułowanie polityki oraz celów BHP i ich 
realizację. Zapisy zawarte w normach służą systematycznej poprawie stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy placówek. Efektem przestrzegania przepisów BHP w laboratorium 
jest istotne zmniejszenie się ilości wypadków w  trakcie pracy, co ogranicza również 
koszty i straty związane z wypadkami. Korzyści, które wynikają z certyfikacji systemu 
zarządzania BHP obejmują również wyższy komfort w miejscu pracy oraz umożliwia-
ją zapobieganiu wypadkom poprzez unikanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. 
W przygotowaniu jest także międzynarodowa norma dotycząca Systemów Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO/DIS 45001, mająca na celu poprawę efektów 
wdrażania zasad BHP, która zastąpi obecnie aktualną normę OHSAS 180018.

Podsumowanie

Praca w laboratorium chemicznym wiąże się z przestrzeganiem w życiu codzien-
nym wielu norm i przepisów, które wpływają na jakość funkcjonowania laboratorium, 
ale również na bezpieczeństwo jego pracowników. Problematyka bezpieczeństwa wiąże 
się ze stosowanie substancji chemicznych w sposób kontrolowany, przewidujący wy-
stąpienie zagrożeń w stosowaniu produktów niebezpiecznych oraz sposoby radzenia 
sobie z nimi. Kwestie bezpieczeństwa regulują normy, przepisy i decyzje administracyj-
ne, dotyczące zastosowania i użytkowania substancji niebezpiecznych. Wysoki poziom 
bezpieczeństwa wpływa korzystnie na wyższy komfort pracy w laboratorium, podwyż-
szając równocześnie jej wydajność.
6 Słowińska A., Kompleksowe bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium chemicznym, [w:] „LAB 

Laboratoria, Aparatura, Badania” 2013, r. 18, nr 4, s. 58-60.
7 Min. Pracy i Polityki Socjalnej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze-

śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, Dz.U. nr 129, poz. 844 ze zm.
8 BSI Group Polska, https://www.bsigroup.com/pl-PL/OHSAS-18001-Bezpieczenstwo-i-Higiena-

-Pracy/ISO45001-Bezpieczenstwo-i-Higiena-Pracy/ (data dostępu 23.02.2017).
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Akredytacja laboratorium chemicznego oraz stosowanie się do norm określających 
jakość pracy w laboratorium przynoszą wiele korzyści rzutujących nie tylko na pracę 
laboratorium, ale także na satysfakcję konsumentów. Takie zabiegi w istotnym stopniu 
wpływają również na spore oszczędności finansowe w sektorze przemysłowym, obni-
żając koszty kontroli i produkcji.
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JAKOŚĆ INFORMACJI FINANSOWYCH JAKO PODSTAWA 
TWORZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Wprowadzenie 

Sprawozdawczość finansowa stanowi integralna część rachunkowości. Prezentuje 
ona w sposób statyczny sytuacje gospodarczą jednostki, które miały miejsce w prze-
szłości. Głównym zadaniem sprawozdań finansowych jest dostarczenie niezbędnych 
informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach finansowych, 
które wystąpiły w  jednostce. Zawarte informacje pozwalają szerokiemu kręgu użyt-
kowników podjąć decyzje gospodarcze związane z przedsiębiorstwem. 

Celem artykułu jest przedstawienie źródeł informacji finansowych, które pokazują 
jakie cechy jakościowe powinno zawierać sprawozdanie finansowe. Przytoczone zosta-
ną rodzaje opinii biegłego rewidenta, które charakteryzują to czy dane sprawozdanie 
finansowe jest odpowiednio wykonane, a  za czym idzie czy jakość tych sprawozdań 
jest odpowiednia, aby korzystający z niego użytkownicy otrzymali rzetelne informację. 
Przytoczona zostanie ocena regulatora rynku giełdowego – Komisji Nadzoru Finanso-
wego (KNF) oraz wyniki przeprowadzone przez Bank Światowy (BŚ).

Źródła wiarygodnych informacji finansowych 

Jakość jest terminem trudnym do zdefiniowania ze względu na swój subiektywny 
charakter. Wielu autorów zajmujących się tematyka związaną z  jakością podaje od-
mienne definicje. Należy zwrócić tutaj uwagę, że jakość pojmowana jest w wielu róż-
nych aspektach przez różnych autorów. Zatem występuje trudność jednoznacznego 
ujęcia w  formie definicji pojęcia jakim jest ,,jakość’’. Przytoczony w  artykule Piotra 
Grudowskiego i  Kajetana Lewandowskiego, Diana Green [1994] opisuje jakość jako 
doskonałość, która nie posiada usterek, spełnienie oczekiwań klientów, osiągania celów 
instytucji, nieustanny rozwój1.

1 Gradowski P., Lewandowki K., Pojęcie jakości kształcenia i  uwarunkowania jej kwantyfikacji 
w uczelniach wyższych, [w:] ,,Zarządzanie i Finanse’’ 2012, nr 3, cz. 1, s. 398-399.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-d0fca272-ae98-372d-9b0e-fa3f61da8b5c
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-ece48b16-cf7f-3006-91d6-52191366bfb8
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Pojęcie jakości również nie zostało wprost zdefiniowane w krajowym prawie bi-
lansowym. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego zostały skrótowo opisane 
w Ustawie o Rachunkowości (uor). Jak wynika z art. 4 ustawy o rachunkowości, jed-
nostki mają obowiązek stosować przyjęte zasady rachunkowości w sposób rzetelny oraz 
jasny przedstawiając tym samym sytuacje finansową, majątkową oraz wynik finansowy 
przedsiębiorstwa2. Przyjęte zasady rachunkowości ustawa nakazuje stosować w sposób 
rzetelny, co oznacza, że informacje finansowe utożsamia ze stanem faktycznym. Ustawa 
jednak nie wyjaśnia pojęcia jasności przedstawianych danych finansowych. Wygląda 
na to, iż ,, jasne przedstawienie informacji’’ należy interpretować jako zaprezentowanie 
tych danych w sposób wyraźny, czytelny i przyjazny dla odbiorcy sprawozdania finan-
sowego3.

Ustawa o rachunkowości w szerszym zakresie odnosi się do jakości ksiąg rachun-
kowych. Jednak ustawa zgodnie z art. 3 ust. 4 wskazuje, iż w sprawach nieuregulowa-
nych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą 
stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachun-
kowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż 
wymienione w art. 2 ust. 3 mogą stosować MSR4.

Rozważając więc zapisy MSR należy wnioskować, że problematyka jakości spra-
wozdań finansowych opisuje jakość w dość szerokim zakresie, w tym w głównej mierze 
w Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych5. Pre-
zentują cechy jakościowe sprawozdania finansowego jako jego właściwości, co sprawia, 
że zawarte informacje w sprawozdaniu są użyteczne dla odbiorców6. 

Zawarte informacje w  sprawozdaniu finansowym są użyteczne dla użytkowni-
ków jeżeli sprawozdanie posiada określone cechy jakościowe. Zgodnie z § 24 założeń 
KONCEPCYJNYCH do MSSF sprawozdanie finansowe powinno składać się z czterech 
głównych cech jakościowych, które zostały przedstawione na rysunku 1.

2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. 
zm.).

3 Adamczyk M., Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego, [w:] ,,Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse. 
Rynki finansowe. Ubezpieczenia’’ 2012, nr 53, s. 394.

4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. 
zm.).

5 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IASB, Warszawa 2011, 
s. 36-42.

6 Adamczyk M., Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego, [w:] ,,Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse. 
Rynki finansowe. Ubezpieczenia’’ 2012, nr 53, s. 394.
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Rys. 1 Cechy jakościowe sprawozdań finansowych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szmigielski M. ,Jakość sprawozdań finansowych 
sporządzanych zgodnie z MSSF – krótka ocena, [w:] ,,Rachunkowość’’ 2015, nr12, s.15-16. 

Przydatność oznacza, że  sprawozdanie finansowe jest przydatne w momencie, gdy 
zawarte w nim informacje są odpowiednie do potrzeb i wpływają na decyzję 
użytkowników. Pomaga użytkownikom ocenić przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia 
bądź potwierdzić lub skorygować oceny tych zdarzeń. Jednak często jednostki ujawniają 
informacje jedynie wymagane przez standardy rachunkowości. Prowadzi to do 
negatywnego wpływu na decyzje użytkowników7. 

Zrozumiałość oznacza, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są 
zrozumiałe dla osób posiadających odpowiednia wiedzę z zakresu zarządzania i 
rachunkowości, innymi słowy informacje są jasno przedstawione. Jednak sporządzający 
sprawozdanie powinni unikać żargonu zrozumiałego jedynie dla specjalistów, mimo iż 
zakłada się, że odbiorca ma odpowiednią wiedzę8. Nie mniej jednak łatwość zrozumienia 
to ważna cecha, jednak gdy ważne informacje są skomplikowane i stanowią ważny 
element nie należy wyłączać go ze sprawozdania tylko wyłącznie dlatego, iż niektórzy 
użytkownicy mogą ich nie zrozumieć. Prowadzi to tym samym do zniekształcenia 
sprawozdania finansowego.  

                                                        
 

7 Szmigielski M., Jakość sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF – krótka ocena, [w:] 
,,Rachunkowość’’ 2015, nr12, s.15. 
8 Szmigielski M., Jakość sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF – krótka ocena, [w:] 
,,Rachunkowość’’ 2015, nr12, s.15. 
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Przydatność oznacza, że sprawozdanie finansowe jest przydatne w momencie, gdy 
zawarte w nim informacje są odpowiednie do potrzeb i wpływają na decyzję użytkow-
ników. Pomaga użytkownikom ocenić przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia bądź 
potwierdzić lub skorygować oceny tych zdarzeń. Jednak często jednostki ujawniają in-
formacje jedynie wymagane przez standardy rachunkowości. Prowadzi to do negatyw-
nego wpływu na decyzje użytkowników7.

Zrozumiałość oznacza, że informacje zawarte w  sprawozdaniu finansowym są 
zrozumiałe dla osób posiadających odpowiednia wiedzę z  zakresu zarządzania i  ra-
chunkowości, innymi słowy informacje są jasno przedstawione. Jednak sporządzający 
sprawozdanie powinni unikać żargonu zrozumiałego jedynie dla specjalistów, mimo iż 
zakłada się, że odbiorca ma odpowiednią wiedzę8. Nie mniej jednak łatwość zrozumie-
nia to ważna cecha, jednak gdy ważne informacje są skomplikowane i stanowią ważny 
element nie należy wyłączać go ze sprawozdania tylko wyłącznie dlatego, iż niektó-
rzy użytkownicy mogą ich nie zrozumieć. Prowadzi to tym samym do zniekształcenia 
sprawozdania finansowego. 

Wiarygodność oznacza, że informacje wolne są od istotnych błędów oraz są bez-
stronne dzięki czemu wiernie odzwierciedlają obraz sytuacji jednostki. Z cechą wiary-
godności związane są zasady9:

7 Szmigielski M., Jakość sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF – krótka ocena, [w:] 
,,Rachunkowość’’ 2015, nr 12, s. 15.

8 Szmigielski M., Jakość sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF – krótka ocena, [w:] 
,,Rachunkowość’’ 2015, nr 12, s. 15.

9 http://www.e-Podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/9026/Cechy_jakosciowe_sprawozdan_fi-
nansowych_wedlug_MSSF.html (data dostępu 01.02.2017).
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•	 Wiernego odzwierciedlenia - transakcje powinny wiernie odzwierciedlać transak-
cje oraz inne zdarzenia gospodarcze.

•	 Przewagi treści nad formą – transakcję oraz inne zdarzenia powinny być rejestro-
wane i księgowane zgodnie z rzeczywistością gospodarczą oraz treścią ekonomicz-
ną, a nie jedynie formą prawną.

•	 Neutralności – informacje muszą być bezstronne.
•	 Ostrożnej wyceny – wycena składników majątku w  taki sposób, aby nie zostały 

zaniżone lub zawyżone. 
•	 Kompletności – informację muszą być kompletne, ponieważ pominiecie ważnej 

informacji może wprowadzić w błąd, co prowadzi do braku wiarygodności oraz 
braku przydatności sprawozdań finansowych.

•	 Sprawdzalności - dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym mogą być spraw-
dzone oraz porównywane z ewidencją księgową oraz dokumentacją źródłową.
Ostatnią cechą jest porównywalność, która polega na tym, iż zawarte informację 

w sprawozdaniu finansowym z różnych okresów są do siebie porównywalne. Daje to 
możliwość użytkownikom śledzenie w jakim sposób i tempie dana jednostka się rozwi-
ja. Informacje powinny być porównywalne z innymi jednostkami po to, aby użytkow-
nikowi dostarczyć informacji, gdzie np. lokować swój kapitał10.

Rodzaje opinii biegłego rewidenta 

Opinia biegłego rewidenta jest to dokument, który zawiera wnioski końcowe wy-
nikające z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego jednostki. Wydanie 
opinii jest głównym celem badania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie wyrażające ogólną ocenę na temat zbadanego sprawozdania finan-
sowego może przybrać następującą formę11:
•	 Opinia bez zastrzeżeń.
•	 Opinia z zastrzeżeniami.
•	 Opinia negatywna.
•	 Odmowa wyrażenia opinii.

Opinia bez zastrzeżeń wyrażana jest w momencie, gdy zbadane sprawozdanie fi-
nansowe oraz księgi rachunkowe sporządzone zostały zgodnie z prawem, a ewentu-
alne naruszenia prawa, które znajdują się w  sprawozdaniu oraz inne uchybienia nie 
są istotne. Biegły rewident uznaje, iż sprawozdanie nie wymaga modyfikacji, brak za-
strzeżeń. Taka ocena jest pożądana przez zarządy oraz rady nadzorcze jednostek, które 

10 Szmigielski M., Jakość sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF – krótka ocena, [w:] 
,,Rachunkowość’’ 2015, nr 12, s. 16.

11 Burnos K., Sprawozdanie biegłego rewidenta na temat zbadanego sprawozdania finansowego, [w:] 
„Biuletyn BDO Rewizja Finansowa” 2012, nr 1, s. 1. 



182

poddawane są badaniu. Jakość sprawozdań jest na najwyższym poziomie i odzwiercie-
dlają faktyczny stan, w którym znajduje się przedsiębiorstwo.

Opinia z zastrzeżeniem jest wyrażana w momencie, gdy w badanym sprawozda-
niu wystąpiły zniekształcenia pojedyncze lub łączne, które są istotne, ale ich wpływ 
na sprawozdanie nie jest duży. Opinia z zastrzeżeniem może być również wydana, gdy 
biegły rewident nie może uzyskać odpowiednich i  wystarczających dowodów, które 
są podstawą do wydania opinii, lecz stwierdza, że wpływ na sprawozdanie finansowe 
niewykrytych zniekształceń mógłby być istotny, ale nie rozległy12. 

Opinia negatywna jest wyrażana przez biegłego rewidenta gdy nieprawidłowości 
oraz niezgodności w sprawozdaniu finansowym – pojedynczo lub łącznie- są rozległe 
oraz istotne13. Ogólny obraz jednostki jest tak zniekształcony, że sprawozdanie finanso-
we może wprowadzić w błąd czytelnika. 

Ostatnia formą jest odmowa wyrażenia opinii. Odmowa wyrażenia opinii nastę-
puje, gdy biegły rewident nie jest w stanie zebrać wystarczających i odpowiednich do-
wodów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, na których mógłby 
oprzeć opinie. Odmowa wyrażenia opinii nie stanowi w żadnym stopniu odpowiedni-
ka opinii negatywnej.

Opinia BŚ i KNF

Raport BŚ, który został opublikowany 30 czerwca 2016 roku zawiera wysoka oce-
nę polskich sprawozdań finansowych. Według przeglądu próbnego dokonanego przez 
ROSC przegląd próby sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF wyka-
zał wysoką jakość wdrażanych MSSF przez spółki notowane na rynku regulowanym. 
Podkreślono, iż sprawozdania te cechuje zrozumiałość poprzez unikanie szablonowego 
języka oraz łączenie ujawnień w rsf z transakcjami. Nie mniej jednak całościowy obraz 
nie jest jednak tak optymistyczny. BŚ stwierdziła, że w niejednolity sposób postrzega 
się jakość rsf w środowisku inwestorów. Kolejną negatywną ocena jest rozdźwięk po-
między informacjami finansowymi spółek giełdowych, a pozostałych jednostek. Wiąże 
się to z węższego zakresu ujawnień wymaganych w rocznym rsf przez ustawę o rachun-
kowości, a MSSF, do których muszą dostosować się spółki giełdowe14.

Z uwagi na interwencję KNF mogących wydać opinie z zastrzeżeniem, rsf sporzą-
dzane przez regulowane jednostki zainteresowania publicznego są obdarzone najwyż-
szym zaufaniem według oceny BŚ. Tym samym podkreśla się rolę biegłych rewidentów 
w procesie doskonalenia rsf.

12 Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 705, Modyfikacje Opinii w Sprawozdaniu 
Niezależnego Biegłego Rewidenta, s. 182.

13 Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 705, Modyfikacje Opinii w Sprawozdaniu 
Niezależnego Biegłego Rewidenta, s. 183.

14 Raport dotyczący przestrzegania standardów i kodeksów – Rzeczpospolita Polska, Centre for Fi-
nancial Reporting, World Bank Group: ROSC czerwiec 2016 r.
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Jakości sprawozdań przygląda się również KNF. Każdego roku wydaje raport15, 
w którym ocenia zgodność rsf, które zostały wyemitowane przez emitentów papierów 
wartościowych oraz dostosowanie się do wymogów MSSF. Dzięki temu możemy przyj-
rzeć się lepiej jednemu z aspektów jakości, jakim jest zgodność sprawozdań z regula-
cjami. Analiza ta daje możliwość poglądu na obszary, z którymi spółki sobie nie radzą. 
Raporty ukazywane są od 2009 roku co daje możliwość analizowania ich na przestrzeni 
lat oraz ocenę dynamiki zmian zachodzących w sprawozdaniach.

Zmiany jakie nastąpiły od roku 2009 do 2014 w liczbie opinii z zastrzeżeniem, od-
mową wyrażenia opinii oraz opinie negatywne, zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Liczba emitentów z  zastrzeżeniami, odmową wyrażenia opinii lub opinią 
negatywną w odniesieniu do rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych / 
sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2009-2014

 Liczba emitentów 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Opinie z zastrzeżeniami 20 24 29 25 35 54

Odmowy wyrażenia opinii 10 14 12 4 1 2

Opinie negatywne 0 0 0 1 0 0

Razem 30 38 41 30 36 56

Udział w liczbie emitentów na koniec roku obrotowego* 7% 9% 10% 7% 9% 15%

Liczba emitentów na koniec roku obrotowego 441 422 408 403 386 368

*  podana liczba nie obejmuje notowanych na rynku regulowanym funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz emitentów 
dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym

Źródło: Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF, Analiza 
przeprowadzona w 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty 2016 r., s. 14.

Analizując dane z tabeli 1. można stwierdzić, iż w latach 2010 – 2011 zmniejszyła 
się liczby emitentów z zastrzeżeniami, opinią negatywną, czy odmową wyrażenia opi-
nii. Liczba ta za rok 2012 wyniosła już 41 emitentów, co daje 37% wzrost w stosunku 
do roku poprzedniego. Przyczyną zwiększenia się liczby emitentów spowodowany został 
przez zwiększenie liczby odmów wyrażenia opinii związanych z zagrożeniem kontynu-
acją działania, co doprowadziło do spadku kondycji i płynności finansowej w niektórych 
sektorach. W roku 2013 odnotowano spadek emitentów o 3 co dało sumę 38 (spadek 
o 7% do roku poprzedniego) oraz w 2014 kontynuacja trendu spadkowego od 38 do 30 
( spadek o 21% do roku poprzedniego). Z raportu możemy się dowiedzieć, że 6 emiten-
tów do momentu sporządzenia sprawozdania za 2014 rok nie przekazało do publicznej 
wiadomości raportów okresowych i/lub opinii stanowisk podmiotów uprawnionych do 
badania. W ten sposób przedstawione dane mogą być nie kompletne16.

15 Zgodność Sprawozdań Finansowych Emitentów Papierów Wartościowych z MSSF, Analiza Prze-
prowadzona w 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty 2016r., s. 14.

16 Zgodność Sprawozdań Finansowych Emitentów Papierów Wartościowych z MSSF, Analiza prze-
prowadzona w 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty 2016 r., s. 14.
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W przypadku roku 2014, opinie o badanych sprawozdaniach finansowych 20 emi-
tentów posiadały zastrzeżenia, natomiast 10 odmowy wyrażenia opinii, brak opinii ne-
gatywnych. 

Największa liczba opinii z zastrzeżeniami za rok 2014 pochodziła z sektorów17:
•	 Usługi inne – 4 (emitentów).
•	 Przemysł farmaceutyczny – 2.
•	 Przemysł metalowy – 2.
•	 Rynek kapitałowy – 2. 

Odmowa wyrażenia opinii o  sprawozdaniu finansowym dotyczyły emitentów 
z sektorów:
•	 Handel hurtowy – 2.
•	 Informatyka – 2.
•	 Finanse inne – 2.

20 rsf spółek giełdowych zawierające błędy, to wciąż duża liczba, zważywszy na 
fakt, iż w przypadku spółek giełdowych takie błędy nie powinny istnieć. Wybierany 
przez spółkę biegły czy podmiot uprawniony do badania rsf po dokonanej weryfikacji 
ma za zadanie zwiększyć zaufanie co do sprawdzania dla interesariuszy. Odbiorcy (in-
teresariusze) oczekują, że opinia biegłego jest rzetelna18.

Według raportu KNF za 2014 r. w opiniach biegłych rewidentów wykazane zostały 
niezgodności rsf co do standardów raportowania następujących obszarów19:
•	 Ujmowanie i wycena – 21%.
•	 Konsolidacja i połączenia – 19%.
•	 Kontynuacja działalności – 14%.
•	 Podatek odroczony – 11%.
•	 Utrata wartości aktywów – 11%.
•	 Instrumenty finansowe – 8%.
•	 Wartość godziwa – 3%.
•	 Umowy o usługę budowlaną – 3%.
•	 Inne – 10%.

Najwięcej problemów zauważono w  obszarach takich jak: ujmowanie i  wycena, 
konsolidacja i połączenia, kontynuacja działania oraz podatek odroczony i utrata war-
tości aktywów (niefinansowych). Powyższa lista ukazuje, że stworzenie dobrego spra-
wozdania finansowego jest dość trudne, a ich prawidłowe ujęcie w rachunkowości wy-
maga ogromnej wiedzy technicznej, jak i doświadczenia. 

17 Tamże, s. 14. 
18 Szmigielski M., Jakość sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF – krótka ocena, [w:] 

,,Rachunkowość’’ 2015, nr 12, s. 16.
19 Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF, Analiza przepro-

wadzona w 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty 2016 r., s. 17.
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Podsumowanie 

Zewnętrzni odbiorcy pozyskują informacje finansowe jednostki w głównej mierze 
z rachunkowości jednostki, a dokładniej z jej sprawozdań finansowych. Dlatego przed 
rachunkowością stoi ogromne wyzwanie, aby dostarczyć rzetelnych i  jasnych infor-
macji o  sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz wyniku finansowym 
jednostki dla odbiorców zewnętrznych. Dlatego tak ważne jest, aby jakość sprawozdań 
finansowych klasowała się na coraz wyższym poziomie. Ważnymi osobą w  procesie 
zapewnienia tej jakości jest biegły rewident sprawdzający sprawozdanie finansowe. 
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WYBRANE ELEMENTY ROZWOJU PRACOWNICZEGO 
JAKO NARZĘDZIE ZMNIEJSZANIA RYZYKA 

NIEZGODNOŚCI W PROCESIE PRODUKCYJNYM

Wprowadzenie

Jedną z najbardziej poszukiwanych obecnie wartości jest powodzenie organizacji. 
Truizmem jest stwierdzenie, że za każdym sukcesem stoi człowiek. Elementem deter-
minującym sukces lub porażkę zazwyczaj nie jest jeden człowiek, ale zespół na czele 
z jego liderem. Przykłady potwierdzające tę regułę można znaleźć w biznesie, sporcie 
czy nauce. Wybitni menedżerowie i przywódcy są świadomi, że ich osiągnięcia mogą 
być tylko tak wielkie jak silny jest ich zespół. Z tego powodu rozsądne organizacje in-
westują w rozwój osobowy członków zespołu wiedząc, że nakłady poniesione na ciągły 
rozwój osobowy zwrócą się w postaci bardziej efektywnej pracy, która jest gwarantem 
skuteczności w biznesie.

Jednym z  elementów doskonalenia wyników finansowych organizacji jest ciągła 
poprawa jakości, której stałym elementem jest redukcja ryzyka wystąpienia niezgod-
ności. Zadanie to wymaga posiadania odpowiednich zasobów zarówno w zakresie in-
frastruktury, jak i ludzi o odpowiednich kompetencjach, świadomości i szkoleniach.

Ryzyko wystąpienia niezgodności 

W dobie globalnej gospodarki i konkurencji totalnej, menedżerowie dobrze zro-
zumieli znaczenie pojęcia „zarządzanie ryzykiem” dla przewidywalności i stabilności 
wyników finansowych. Oznacza to zwiększenie zainteresowania zarządów działania-
mi związanymi z definiowaniem oraz ograniczaniem ryzyka, a  także zapobieganiem 
i minimalizacją skutków zdarzeń niepożądanych1. Według ISO Guide 73:2009 ryzyko 
jest to wpływ niepewności w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń, następstw lub ich 

1 Risk Management. Developing & Implementing a Risk Management Framework, Guide, March 2010.
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kombinacji2. W odniesieniu do niniejszej publikacji ryzyko definiowane jest jako na-
stępstwo negatywnych zdarzeń.

W literaturze fachowej wyróżnia się cztery elementy tworzące proces zarządzania 
ryzykiem3: 
•	 identyfikacja (rozumiana jako nazwanie, opisanie oraz umiejscowienie w proce-

sie),
•	 klasyfikacja (prawdopodobieństwo zdarzenia niepożądanego, szansa na wykrycie 

błędu oraz skutek tego błędu), 
•	 pomiar prawdopodobieństwa,
•	 metody reagowania (redukcji).

Dla każdego z etapów zarządzania ryzykiem w obszarze jakości produktu charak-
terystyczne w podejściu praktycznym jest wykorzystywanie pewnych narzędzi, których 
przykłady podane zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Przykładowe narzędzia zarządzania ryzykiem w odniesieniu do etapów pro-
cesu zarządzania ryzykiem.

Etap procesu zarządzania ryzykiem Metody wykorzystywane w procesach 
zarządzania ryzykiem w obszarze jakości 
wyrobu

Identyfikacja ryzyka Burza mózgów, benchmarking, 5S

Klasyfikacja FMEA, analiza kosztów

Pomiar SPC, Analiza Pareto, KPI’s, wyniki finansowe, oce-
na dostawców, MTTF, MTTR, awarie, DPMO, FTR, 
liczba zdarzeń typu Near Miss, audyty wyrobu, 
procesu, systemu

Metody redukcji Plany kontroli, plany jakości, MSA, Error Proofing, 
szkolenia, automatyzacja, systemy wyboru do-
stawców, wymagania PPAP dla dostawców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Burdak, J. Lubczyńska, Ocena ryzyka wybranego 
procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Faurecia Sp. z o.o. [w:] Materiały z konferencji pt. 

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2014,Tom II, str. 336 – 337.

Dla każdego z wymienionych etapów istnieje szeroka gama narzędzi pozwalają-
cych na skuteczną implementację zarządzania ryzykiem. Narzędzia te różnią się w za-
leżności od obszaru działalności firmy oraz charakterystyki występującego ryzyka.

Ze względu na złożoność problemu i  charakter publikacji, skoncentrowany jest 
głównie na ryzyku związanym z produkcją i dostawą wyrobów niezgodnych odnosi 
się do poszukiwania rozwiązań powstających trudności występujących w praktyce za-
rządzania w procesie produkcyjnym. Zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 

2 ISO Guide 73:2009. Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo – wytyczne dla standardów.
3 Burdak A., Lubczyńska J., Ocena ryzyka wybranego procesu produkcyjnego w  przedsiębiorstwie 

Faurecia Sp. z o.o. [w:] Materiały z konferencji pt. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 
2014,Tom II, s. 336-337.
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9001:2015 celem wszystkich działań w tym zakresie jest uzyskanie zadowolenia klienta 
przy zachowaniu optymalnych kosztów realizacji procesów biznesowych w organizacji. 
Produkcja wyrobów niezgodnych generuje straty, gdyż sprzedaż wyrobów gotowych 
nie rekompensuje zainwestowanego w proces czasu i środków finansowych. Koszty do-
datkowe według analizy przeprowadzonej przez A. Morysa mogą obejmować rekom-
pensaty dla odbiorców z tytułu4: 
•	 operacyjnej obsługi reklamacji u klienta takich, jak koszt czasu poświęcony przez 

pracowników, koszt obsługi systemów informatycznych, oznakowanie,
•	 kosztów postoju maszyn i urządzeń spowodowanych brakiem materiału zgodnego 

z wymaganiami procesu, 
•	 kosztów zakupów interwencyjnych przez klienta,
•	 kosztów dodatkowego odpadu,
•	 kosztów dodatkowych operacji związanych z dostosowaniem materiału do wymagań,
•	 kosztów związanych z dodatkowymi kontrolami, pomiarami i badaniami, 
•	 kosztów selekcji i  transportu wewnętrznego związanych z występowaniem wady 

w surowcu lub też w wyrobie gotowym, 
•	 kosztów produkcji i magazynowania wyrobów gotowych wyprodukowanych z ma-

teriału niezgodnego,
•	 wydatków na naprawę zniszczonych lub uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi,
•	 kosztów kar umownych lub odszkodowań, które mogą wynikać z opóźnień w re-

alizacji dostawy,
•	 kosztów selekcji i  demontażu oraz wycofania wyrobów gotowych z  rynku (tzw. 

akcje nawrotowe),
•	 strat z  tytułu utraconej marży związanych z  brakiem dostatecznej ilości danego 

produktu na rynku.

Źródła niezgodności w procesie produkcyjnym

Niezgodność jest to różnica między wymaganiami a zaobserwowaną rzeczywisto-
ścią i może odnosić się do klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Niezgodność nazy-
wana niekiedy również wadą może mieć odniesienie do wyrobu, procesu, systemu czy 
procedury. Wystąpienie niezgodności niezależnie od jej charakteru powoduje obniże-
nie oczekiwanego poziomu jakości5. 

Źródła ryzyka związanego z powstaniem niezgodności wyrobu lub półproduktu są 
stosunkowo dobrze poznane i są związane z obszarami zdefiniowanymi w formie tzw. 
diagram rybich ości opracowanych przez prof. Ishikawę6. Na rysunku 1. przedstawiono 

4 Morys A., Reklamacje w hutnictwie – jak działać szybko i skutecznie? [w:] „Stal Metale i Nowe Tech-
nologie”, 1-2/2011.

5 Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, wyd. UEK, Kraków 2010, s. 27.
6 Ishikawa K., What is Total Quality Control, Prentice – Hall Inc., Englewood Cliffs, 1985.
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główne obszary, wewnątrz których znajdują się przyczyny źródłowe produkcji dostawy 
wyrobów niezgodnych.

Rysunek 1. Diagram rybiej ości na przykładzie wyrobu niezgodnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Giemza M., Operacyjne narzędzia zarządzania 

jakością (stare narzędzia zarządzania jakością), [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie 
i doskonalenie systemów zarządzania jakością, wyd. UEK, Kraków 2011, s. 162-163

Wszystkie elementy analizy podlegają ocenie pod kątem ryzyka wystąpienia nie-
zgodności na etapie projektowania procesu produkcji. Badanie ryzyka może obejmo-
wać m.in. ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niepożądanej, ocenę jej 
skutków a także prawdopodobieństwo wykrycia7. Zgodnie z literaturą zaleca się stoso-
wanie następujących metodologii8:
•	 SFMEA (ang. Systems Failure Mode and Effects Analysis) – analiza potencjalnych 

błędów i ich efektów systemu,
•	 PFMEA (ang. Process Failure Mode and Effects Analysis) – analiza potencjalnych 

błędów i ich efektów procesu,
•	 DFMEA (ang. Design Failure Mode and Effects Analysis) – analiza potencjalnych 

błędów i ich efektów procesu projektowania.
Wszystkie wymienione metody pozwalają w sformalizowany sposób ocenić pra-

wodopodobieńtwo pojewienia się niezgodności, a także określić wpływ niespełnienia 
wymagań na klienta oraz zdefiniować metody wykrywania wad. 

W zależności od wyników oceny i od specyfiki procesu należy podjąć działania, 
które w pierwszej kolejności doprowadzą do zmniejszenia prawdopodobieństwa po-
wstawania niezgodności w  procesie produkcyjnym. W  przypadku, gdy z  przyczyn 
technicznych lub ekonomicznych nie jest to zasadne, plan działań powinien być ukie-
runkowany na minimalizację skutków oraz poprawę wykrywalności.

Jedną z głównych przyczyn powstania niezgodności w procesie produkcyjnym są 
błędy człowieka, które popełnia podczas wykonywania powierzonych zadań. Nie doty-
czy to jedynie operacji produkcyjnych i kontrolnych wykonywanych przez operatorów, 
ale także nieścisłości i pomyłek popełnionych na innych etapach realizacji wyrobu ta-
kich jak: przegląd wymagań klienta, zakupy surowców, dobór materiałów i technologii 
itd. Z tego powodu podręczniki do audytów procesu i systemu obejmują wszystkie wy-
mienione obszary, a nierzadko także procesy wspierające takie, jak utrzymanie ruchu 

7 PN – EN ISO 9001:2015. System zarządzania jakością wymagania.
8 Advanced Quality Planning and Control Plan Reference Manual Second Edition, July 2008, Copy-

right Chrysler Corporation, Ford Motor Company, and General Motor Corporation.
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i infrastruktury, zarządzania personelem. Ponadto w literaturze znaleźć można szereg 
wytycznych dotyczących poprawy jakości będących składową filozofii TQM (ang. To-
tal Quality Management) – kompleksowe zarządzanie jakością9. Jednym z głównych 
błędów popełnianych podczas wprowadzania zmian organizacyjnych z zakresu TQM 
kultury organizacyjnej i motywacji pracowników jest niekiedy brak wsparcia kierow-
nictwa dla działań projakościowych10. Z praktycznego punktu widzenia, praca nad eli-
minowaniem błędów tego typu popełnianych w procesie produkcyjnym jest skoncen-
trowana wokół trzech następujących aspektów:
•	 wspomaganie pracy ludzkiej rozwiązaniami z zakresu automatyzacji procesów, 
•	 rozwiązania typu „Poka – Yoke – error proofing” – niepozwalające na popełnienie 

błędu,
•	 podniesienie wiedzy i świadomości ludzi realizujących i odpowiadających za proces. 

Dwa pierwsze elementy wymagają poprawy technologii i zaangażowania środków 
inwestycyjnych. Doskonalenie zespołu polega na ciągłym inicjowaniu i stymulowaniu 
pracowników do rozwoju osobowego, którego jednym z  najważniejszym elementów 
jest podnoszenie wiedzy i umiejętności. 

W związku z powyższym można by wywnioskować, że system rozwoju osobowe-
go jest jednym z kluczowych narzędzi minimalizacji poziomu ryzyka wystąpienia nie-
zgodności. W ujęciu praktycznym elementami tego systemu powinny być następujące 
składowe:
•	 narzędzia do identyfikacji potrzeb w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności,
•	 zbiór metod rozwoju osobowego,
•	 wskaźniki oceny skuteczności i efektywności prowadzonego rozwoju osobowego,
•	 działania na rzecz poprawy systemu rozwoju osobowego i dostosowanie go zmie-

niających się potrzeb organizacji.
Wszystkie wyżej wymienione działania można uznać za elementy redukcji poziomu 

ryzyka wystąpienia niezgodności, którego celem jest zapewnienie ciągłości, efektywności 
i wysokiej skuteczności procesów doskonalenia realizowanych w organizacjach.

Wybrane elementy systemu rozwoju pracowniczego

Struktura organizacyjna powinna być doskonalona poprzez zastosowanie podej-
ścia diagnostycznego i projektowego, co wiąże się z przeprowadzeniem analizy stanu 
obecnego i projektowaniem rozwiązań wspomagających rozwój organizacji, a w związ-
ku z  tym również rozwój pracowników jako głównych aktywów, które umożliwiają 
przedsiębiorstwom konkurowanie na rynku11. 

9 Drummond H., W pogoni za jakością. Total Quality Management, Dom Wydawniczy ABC, Warsza-
wa 1998, s. 24.

10 Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wyd. Poltex, Warszawa 2014, s. 20.
11 Stabryła A., Podejście przedmiotowo – relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej [w:] ,,Za-

rządzanie Zasobami Ludzkimi”, 6/2007, s. 10.
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Zgodnie z normą ISO 9001:2015: „organizacja powinna określić wiedzę niezbędną 
do funkcjonowania procesów oraz osiągania zgodności wyrobów i usług” (7.1.6. Wie-
dza organizacyjna)12, co oznacza, że w organizacji powinny zostać określone sposoby 
nabywania i utrzymania wiedzy niezbędnej do osiągania celów organizacji, a w związ-
ku z tym, zmniejszania ryzyka wystąpienia wyrobów niezgodnych w przypadku przed-
siębiorstw produkcyjnych. Ponadto, w normie zwrócono również uwagę na kompeten-
cje osób zatrudnionych w organizacji tzn. należy: „podjąć działania w celu zdobycia 
niezbędnych kompetencji oraz ocenić skuteczność podjętych działań”13.

Rozwój kompetencji pracowników może odbywać się w różnych formach, należą 
do nich działania podejmowane w ramach trzech przewodnich grup narzędzi tj. szko-
lenia, poliwalencja stanowiskowa oraz strukturyzacja pracy14. 

W publikacji zwraca się szczególną uwagę na pierwsze z narzędzi, czyli szkolenia. 
Jest to narzędzie, którego wdrażanie i utrzymanie wsparte zostało informacjami zawar-
tymi w normie PN – EN ISO 10015:2004 Wytyczne dotyczące szkoleń. 

Zgodnie z wymaganiami przytoczonej normy proces szkoleniowy powinien skła-
dać się z czterech etapów przebiegających cyklicznie oraz w sposób ciągły15. Zostały 
one przedstawione na rysunku 2. W ramach cyklu szkoleniowego należy w pierwszej 
kolejności dokonać analizy potrzeb szkoleniowych, następnie zaprojektować i zaplano-
wać szkolenia, zrealizować plan szkoleń oraz jako ostatnim etap, ocenić wyniki i efek-
tywność szkoleń tak, aby uzyskać potwierdzenie umiejętnego wykorzystania wiedzy 
przyswojonej w procesie szkoleniowym.

Rysunek 2. Cykl szkolenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie normy PN-EN ISO 10015:2004

12 PN – EN ISO 9001:2015. System zarządzania jakością –wymagania.
13 Ibidem, PN – EN ISO 9001:2015.
14 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. Antykwa, Kraków 1998, s. 297.
15 PN ISO 10015:2004. Wytyczne dotyczące szkoleń.
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Szczególnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest właściwe zaprojekto-
wanie planu szkoleń. W odwołaniu do wymagań normy ISO 10015:2004 elementami, 
które wpływają na efektywność szkolenia są16:
•	 określenie uwarunkowań szkolenia,
•	 dokonanie wyboru metod szkoleniowych oraz określenie kryteriów wyboru,
•	 określenie specyfikacji planu szkolenia,
•	 wyznaczenie prowadzących szkolenia.

Organizacja powinna zapewnić wsparcie w  sprawnym przeprowadzeniu szkoleń 
w całym procesie, czyli przed rozpoczęciem szkolenia, w trakcie jego trwania oraz po 
zakończeniu przekazując informacje zwrotne.

Istota skuteczności szkoleń pracowników

Skuteczność szkoleń jest wynikiem akumulacji wielu czynników towarzyszących 
kulturze organizacji oraz procesowi produkcyjnemu. Należą do nich17: dobrowolne po-
dejście organizacji (nieprzymusowość) w stosowaniu systemu szkoleń, dostosowanie 
szkoleń do potrzeb instytucji (działów i stanowisk), odpowiedni nacisk na szkolenia 
stanowiskowe, analiza potrzeb szkoleniowych na podstawie danych dotyczących po-
chodzenia kosztów złej jakości, sprawne i kompatybilne opracowanie architektury pro-
cesu zarządzania ludźmi a także produkcją, właściwa aktualizacja szkoleń oraz zapisów 
(w procesie własnym oraz u dostawców), odpowiednie sposoby weryfikacji, zwiększa-
nie efektywności za pomocą wsparcia narzędziami informatycznymi.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na weryfikowanie wiedzy i  umiejętności na-
bytych podczas szkoleń, ponieważ właściwe wykorzystanie wiedzy może zmniejszyć 
prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez pracownika.

Metody szkolenia pracowników

Istnieje wiele metod szkoleniowych. Do najczęściej spotykanych technik stosowa-
nych w przedsiębiorstwach należą szkolenia, mentoring, coaching, delegowanie zadań 
i  odpowiedzialności, e-learning, personalne programy rozwojowe, wymiany między 
oddziałami w  innych miastach lub krajach czy udział w  projektach, ustalenie celów 
w zakresie kształcenia. 

Autorzy publikacji zwracają szczególną uwagę na szkolenia, jako najczęściej wyko-
rzystywane narzędzie przekazywania wiedzy18. 

16 Ibidem, PN ISO 10015:2004.
17 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. Antykwa, Kraków 1998, 233 – 234
18 Ibidem, A. Pocztowski, s. 100.



193

Należy zaznaczyć, że istnieje wiele typów szkoleń. Jedną ze znanych typologii jest 
podział szkoleń na tradycyjne i aktywizujące19. Różnica w podejściach powyższych ty-
pów jest taka, że szkolenia aktywizujące w przeciwieństwie do tradycyjnych mają na 
celu przekazywanie zdobytej wiedzy i  umiejętności poprzez interakcję i  współpracę 
grupową, ponadto, istotą tych szkoleń jest łączenie teorii z praktyką w postaci ćwiczeń 
i treningów. W podejściu ze strony szkoleń tradycyjnych, nacisk kładzie się na realiza-
cję programu, niekoniecznie na weryfikację przekazanej wiedzy.

Jednym z rozwiązań bazujących na podejściu aktywizującym jest opracowanie sys-
temu szkoleń dedykowanych. 

Bazując na przykładzie jednego z  przedsiębiorstw produkcyjnych, zastosowanie 
znajduje system szkoleń dedykowanych wdrażany mając na względzie zarówno po-
dejście holistyczne, jak indywidualne organizacji i  jej pracowników. Oznacza to, że 
poszczególne szkolenia przygotowane zostały w celu nabycia niezbędnych informacji 
z zakresu pracy wykonywanej na danym stanowisku oraz działów i procesów powiąza-
nych z wykonywanymi zadaniami.

Redukcja ryzyka powstawania niezgodności poprzez stosowanie systemu szkoleń

Podejście zaprezentowane na przykładzie systemu szkoleń w  przedsiębiorstwie 
produkcyjnym pozwala ograniczyć powstawanie błędów wynikających z  braku wie-
dzy, ponieważ szczególny nacisk kładzie się na świadomość konsekwencji popełnienia 
błędu. Proces szkolenia jest usystematyzowany, przez co tłumaczy się kaskadowanie 
czasowe odbywania szkoleń. Pracownik, który rozpoczyna pracę w  organizacji, ma 
często trudności ze zrozumieniem wiedzy zawartej w programie szkoleń wstępnych, 
ponieważ nie są znane mu wystarczająco dobrze kultura i funkcjonowanie organizacji. 
Odbywanie poszczególnych szkoleń po upływie danego okresu pozwala na stopniowe 
kształtowanie poziomu wiedzy i umiejętności pracownika. 

Niezbędnym element szkoleń jest właściwa weryfikacja i ugruntowanie wiedzy20. 
Zgodnie z podejściem aktywizującym, weryfikacja powinna odbywać się za pomocą 
pracy zespołowej, wykonywania eksperymentów, ćwiczeń praktycznych, gromadzenia 
i  analizy informacji zwrotnych oraz umiejętności przekazywania informacji zwrot-
nych, w  przeciwieństwie do weryfikacji pisemnej – testowej, która może ograniczać 
ugruntowywanie wiedzy21. Ponadto oprócz weryfikacji wiedzy i  kompetencji należy 
badać efektywność przeprowadzania szkoleń. Weryfikacja korzyści z przeprowadzania 

19 Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, wyd. GWP, Gdańsk 2004, s. 143.
20 Janiak I., Badanie efektywności szkoleń pracowniczych [w:] ,,Sukces w zarządzaniu. Problemy orga-

nizacyjno zarządcze i psychospołeczne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 
2001, nr 900, Wrocław, s. 95.

21 Op. Cit., M. Łaguna, s. 143.



194

szkoleń może odbywać się przy pomocy modelu, na który składają się analiza efektyw-
ności poziomów22: 
•	 reakcji (tzw. „poziom zadowolenia klienta”, czyli zbiór wrażeń i opinii dotyczących 

stopnia zadowolenia uczestników ze zdobytej wiedzy, zastosowanych technik, wa-
runków odbywania się szkolenia itp. badany za pomocą kwestionariusza), 

•	 nauczania (ocena stopnia zdobycia zaplanowanych celów dydaktycznych za pomo-
cą np. testów), 

•	 zachowania (weryfikacja wykorzystywania wiedzy przyswojonej ze szkolenia na 
stanowisku pracy, uzyskanie informacji o pragmatyce działań jest złożona i wyni-
ka z zastosowana różnych narzędzi np. wywiadu środowiskowego z przełożonymi 
i współpracownikami),

•	 rezultatów (widoczne efekty wykorzystywania wiedzy szkoleniowej w  postaci 
wzrostu ogólnych korzyści dla organizacji, co oznacza wzrost wydajności produk-
cji, spadek absencji, zmniejszenie fluktuacji, redukcja kosztów reklamacji, badanie 
rezultatów możliwe jednak jest po kilku miesiącach po zakończeniu szkolenia).
Wdrożenie narzędzia w  postaci skutecznego systemu szkoleń zmniejsza ryzyko 

wystąpienia niezgodności, ponieważ właściwie przeszkoleni pracownicy z  większym 
prawdopodobieństwem wykonują poprawnie swoje zadania. Wynika to z  faktu, że 
przeszkoleni operatorzy lepiej rozumieją proces, znają punkty i  parametry krytycz-
ne oraz doceniają znaczenie wykonywanych kontroli, a  także potrafią podejmować 
właściwe, oparte na faktach i wiedzy decyzje w sytuacjach nietypowych. Z kolei takie 
zrozumienie tematu prowadzi do wniosku, że skuteczność systemu szkoleń wynika 
z kompatybilności ogólnej polityki organizacji z polityka personalną oraz systemem 
zarządzania jakością. 

Podsumowanie

Ciągłe usprawnianie procesów w organizacji jest zależne od efektywności i  sku-
teczności stosowanych narzędzi i metod stymulowania rozwoju pracowników, ponie-
waż poprzez takie podejście możliwe jest wywieranie wpływu na kontrolowanie pozio-
mu ryzyka powstawania i redukcji niezgodności powstałych w procesie produkcyjnym. 
Ocena efektów jest procesem długotrwałym a  jego pomiar odbywa się zazwyczaj za 
pomocą metod nieanalitycznych, dlatego też wyciągnięte wnioski mogą ulec weryfi-
kacji. Niemniej jednak, znajomość ryzyka i kontrolowanie go w przypadku procesów 
związanych z  pracą wykonywaną przez ludzi, przynosi wiele wartości dodanych dla 
organizacji.

22 Kirkpatrick D.L., Evaluating Training Programs. The Four Levels, Berret-Koehler Publishers, Inc., 
San Francisco 1996.
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Wykaz akronimów

Akronim Termin obcojęzyczny Termin polskojęzyczny

DPMO Defects Per Million 
Opportunities

liczbę defektów na milion możliwości ich powstania

FMEA Failure mode and effects 
analysis

analiza potencjalnych błędów i ich efektów

FTR First-Time Right poprawny za pierwszym razem

KPI Key Performance Indicators kluczowe wskaźniki efektywności

MSA Measurement System 
Analysis

analiza systemu pomiarowego

MTTF Mean Time To Failure średni czas do wystąpienia awarii

MTTR Mean Time To Repair średni czas naprawy

PPAP Production Part Approval 
Process

proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej

SPC Statistical Process Control statystyczne sterowanie procesem
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Anna Powideł

SKN Q Jakości Żywności 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

KRAJOWE SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Wprowadzenie

Wzrastające wymagania konsumentów oraz ich zainteresowanie produktami spo-
żywczymi o wysokiej jakości, wytwarzanymi często na skalę nieprzemysłową, powodu-
je, że producenci żywności wdrażają różne systemy w celu zwiększenia atrakcyjności 
swoich wyrobów i dostosowania się do wymogów odbiorców. Rolnicy mogą ubiegać się 
o wsparcie w tej działalności, jako iż Unia Europejska wspiera rozwój obszarów wiej-
skich poprzez finansowanie z EFRROW – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najbardziej znane systemy wspólnotowe to: Gwaran-
towana Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa Pochodzenia i  Chronione Ozna-
czenie Geograficzne oraz Rolnictwo Ekologiczne. Każdy kraj może stworzyć własne 
krajowe systemy jakości żywności. Funkcjonujące w  Polsce, uznane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to:
1. Integrowana Produkcja Roślin (IP).
2. „Jakość Tradycja” (JT).
3. System Jakości Wołowiny (QMP – Quality Meat Program).
4. System Jakości Wieprzowiny (PQS – Pork Quality System).
5. System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP – Quality Assurance for Food Pro-

ducts).
Krajowy system jakości żywności kwalifikuje się do wsparcia, jeśli spełnia wszyst-

kie kryteria określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
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przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/20051,2,3,4.

Udział w wymienionych systemach jakości żywności jest dobrowolny. Producenci, 
którzy chcą wziąć w nich udział, muszą zgłosić chęć uczestnictwa w danym systemie, 
przestrzegać zasad systemu, poddać się kontrolom przeprowadzanym przez jednost-
ki certyfikujące i uzyskać certyfikat zgodności stanowiący potwierdzenie wytwarzania 
produktu zgodnie z wymaganiami. Uzyskując go mają prawo posługiwać się zastrzeżo-
nym znakiem danego systemu i oznaczać nim swoje wyroby5.

Integrowana Produkcja Roślin

 Jest to system uprawy roślin w sposób zrównoważony, tzn. wymaga stosowania 
poprawnego płodozmianu i agrotechniki oraz racjonalnego nawożenia (czyli takiego, 
które uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie roślin). System ten uwzględnia rów-
nież kwestie związane z  ochroną roślin – należy stosować różne metody: biologicz-
ne, agrotechniczne, fizyczne, chemiczne. Jednakże chemiczne środki ochrony roślin 
należy używać tylko w uzasadnionych przypadkach i w jak najmniejszych możliwych 
ilościach. Środki te powinny w  jak najmniejszym stopniu zagrażać zdrowiu ludzi 
i zwierząt oraz środowisku naturalnemu. Proces produkcyjny jest kontrolowany przez 
podmiot certyfikujący, a uzyskiwane produkty roślinne podlegają kontroli pod kątem 
pozostałości nawozów, środków ochrony roślin i  obecności innych niebezpiecznych 
dla zdrowia substancji, np. metali ciężkich6,7.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE 
2013 r. L 347).

2 Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E., Liedtke K., Wspólnotowe i krajowe 
systemy wyróżniania jakości żywności, [w:] „Medycyna Weterynaryjna” 2014, 70 (11), s. 651-656.

3 Wierzbicka A., Wierzbicki J., Woźniak A., Rola systemów jakości żywności na przykładzie systemu 
jakości wołowiny Quality Meat Program – System QMP, [w:] „Inżynieria Przetwórstwa Spożywcze-
go” 2013, 4 (8), s. 5-11.

4 Kieljan K., O  systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

5 Kieljan K., O  systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

6 Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań informacyjnych i pro-
mocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013.

7 Kieljan K., O  systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.
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Rys. 1. Znak Integrowanej Produkcji
Źródło: Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań 

informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013

„Jakość Tradycja”

Ten system został stworzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i  Lokal-
nego oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy produktów, które 
charakteryzują się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji. Takie wyroby – 
produkty tradycyjne – powinny posiadać historię wytwarzania liczącą co najmniej 50 
lat. Powinny być wyprodukowane z naturalnych surowców, zabronione jest stosowanie 
surowców modyfikowanych genetycznie (GMO)8,9,10.

Rys. 2. Znak „Jakość Tradycja”
Źródło: Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań 

informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013

8 Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań informacyjnych i pro-
mocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013.

9 Kieljan K., O  systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

10 Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E., Liedtke K., Wspólnotowe i krajowe 
systemy wyróżniania jakości żywności, [w:] „Medycyna Weterynaryjna” 2014, 70 (11), s. 651-656.



200

System Jakości Wołowiny (QMP)

System ten został opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mię-
snego. Stanowi zbiór zasad, których należy przestrzegać podczas produkcji mięsa wo-
łowego, aby było ono wysokiej jakości i spełniało oczekiwania konsumentów. Wyróż-
nikami jakości mogą być takie cechy, jak soczystość czy kruchość mięsa. Mięso wołowe 
QMP posiada również niską kaloryczność i wysoką wartość odżywczą, przez co jest 
atrakcyjne dla konsumenta. System QMP swoim zakresem obejmuje nie tylko wła-
ściwy proces produkcji, wliczając pakowanie i znakowanie, ale także warunki chowu, 
żywienia i  transportu zwierząt oraz postępowanie z nimi w rzeźni, a  także wskazuje 
konkretne rasy bydła, z których można uzyskać dobre jakościowo mięso. System za-
pewnia pełną identyfikowalność produktu11,12,13,14.

Rys. 3. Znak QMP
Źródło: Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań 

informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013

System Jakości Wieprzowiny (PQS)

System został stworzony przez Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlew-
nej „POLSUS” oraz Związek „Polskie Mięso”. Jego celem jest wytwarzanie mięsa wie-
przowego o wysokiej jakości, tzn. chudego, nieprzetłuszczonego, z zachowanymi para-
metrami ważnymi dla przetwórców i konsumentów. PQS obejmuje swoim zakresem 
także dobór odpowiednich ras świń oraz sposób ich żywienia. System ten, tak jak QMP, 
zapewnia pełną identyfikowalność wytworzonego produktu15,16.

11 Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań informacyjnych i pro-
mocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013.

12 Kieljan K., O  systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

13 Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E., Liedtke K., Wspólnotowe i krajowe 
systemy wyróżniania jakości żywności, „Medycyna Weterynaryjna” 2014, 70 (11), s. 651-656.

14 Wierzbicka A., Wierzbicki J., Woźniak A., Rola systemów jakości żywności na przykładzie systemu 
jakości wołowiny Quality Meat Program – System QMP, [w:] „Inżynieria Przetwórstwa Spożywcze-
go” 2013, 4 (8), s. 5-11.

15 Kieljan K., O  systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

16 Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E., Liedtke K., Wspólnotowe i krajowe 
systemy wyróżniania jakości żywności, „Medycyna Weterynaryjna” 2014, 70 (11), s. 651-656.
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Rys. 4. Znak PQS
Źródło: Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań 

informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)

System został zainicjowany przez Unię Producentów i  Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego, która nadzoruje także jego prawidłowego funkcjonowanie. QAFP określa 
warunki, jakie trzeba spełnić, aby wytworzyć produkt o wysokiej jakości. System do-
tyczy różnych grup żywności, dla których opracowane zostały zeszyty branżowe. Są to 
np.: „Kulinarne mięso wieprzowe”, „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i mło-
dej polskiej gęsi owsianej”, „Wędliny” czy „Konserwy”. Etapy produkcji objęte systemem 
to m.in. hodowla, żywienie zwierząt, warunki chowu, uboju, przetwórstwa, pakowanie, 
magazynowanie i dystrybucja. Przewiduje się opracowanie wymagań także dla innych 
produktów, np. miodów, owoców i warzyw oraz ryb. System QAFP również zapewnia 
pełną identyfikowalność wytworzonego produktu17,18,19.

Rys. 5. Znak QAFP
Źródło: Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań 

informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013

17 Agencja Rynku Rolnego, Systemy jakości żywności – dofinansowanie działań informacyjnych i pro-
mocyjnych w ramach PROW, ARR, Warszawa 2013.

18 Kieljan K., O  systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

19 Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E., Liedtke K., Wspólnotowe i krajowe 
systemy wyróżniania jakości żywności, [w:] „Medycyna Weterynaryjna” 2014, 70 (11), s. 651-656.
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Podsumowanie

Produkcja żywności zgodnie z przedstawionymi systemami jest gwarancją wyso-
kiej, powtarzalnej jakości produkowanych wyrobów, przez co konsumenci mają pew-
ność co do cech produktów, które nabywają. Stanowi to korzyść nie tylko dla klientów, 
ale również dla samych producentów, którzy dzięki temu zwiększają swoją konkuren-
cyjność na rynku i  odpowiadają na rosnące wymagania konsumentów, zdobywając 
sobie ich zaufanie. Udział w systemach jest dobrowolny i wiąże się z pewnymi formal-
nościami, poddaniem się kontroli i uzyskaniem certyfikatu, ale fakt wsparcia finanso-
wego ze strony Unii Europejskiej oraz korzyści wymienione wcześniej mogą stanowić 
zachętę dla producentów do podjęcia tej drogi20, 21.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH 

– STUDIUM TEORETYCZNE

Wprowadzenie 

Zarządzanie jakością można definiować w  ujęciu normatywnym lub w  oparciu 
o filozofię TQM. Według norm ISO są to skoordynowane działania, które dotyczą kie-
rowania organizacją i nadzorem nad nią w odniesieniu do jakości. Natomiast TQM 
traktuje to pojęcie znacznie szerzej jako system zarządzania złożony z wartości, metod, 
procedur oraz narzędzi, którego celem jest wzrost satysfakcji klientów zewnętrznych 
i wewnętrznych1. Jakość jest pojęciem interdyscyplinarnym, które nie posiada jednej, 
ogólnej definicji. 

Systemy zarządzania jakością

Ewolucja jakościowa, która dokonała się w  XX wieku na świecie zmieniła po-
strzeganie jakości i  systemów zarządzania jakością. Podejście kontrolne kładące na-
cisk na wykrywanie wad i problemów zostało zastąpione przez działania proaktywne 
pozwalające na zapobieganie problemom. Postawienie w  centrum zainteresowania 
przedsiębiorstw klienta i  jego potrzeb przyczyniło się do wzrostu znaczenia jakości 
w podmiotach usługowych, która dotąd była domeną przedsiębiorstw produkcyjnych 
wytwarzających dobra materialne. Jest to wynikiem specyfiki tego sektora, gdzie oce-
na jakości zrealizowanej usługi przez klienta następuje dopiero po jej nabyciu, a nie 
jak w  przypadku produktów materialnych, których jakość można oszacować przed 
ich nabyciem. Klient w działalności usługowej odgrywa bardzo ważną rolę. Jest on nie 
tylko osobą, która ocenia, czy zrealizowana usługa jest zgodna z jego oczekiwaniami, 
ale również w wielu przypadkach uczestniczy w procesie jej świadczenia (np. usługi 

1 Szczepańska K., Doskonalenie i samoocena w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie, [w:] „Pro-
blemy Zarządzania”, vol. 10, nr 2 (37), s. 10.
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turystyczne, edukacyjne, pocztowe) i w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na 
jej ostateczną jakość2.

Jakość realizowanych usług wpływa na wynik finansowy organizacji. Podmioty, 
które chcą odnieść sukces na rynku muszą uwzględniać wymagania klienta, w tym te 
dotyczące jakości. Niezbędne jest oparcie zamierzeń jakościowych dotyczących usług 
na rachunku ekonomicznym. Wdrożenie systemu zarządzania jakością sprzyja efek-
tywnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem3. Zarządzanie jakością może opierać się na 
dwóch filarach:
•	 normach ISO 9000, ISO 9001,
•	 filozofii zarządzania przez jakość (total quality managemet – TQM).

Podstawą pierwszego filaru są wymagania zawarte w normach ISO 9000, ISO 9001, 
które muszą być spełniane przez podmioty je wdrażające, niezależnie od zakresu dzia-
łalności, miejsca i rodzaju jej prowadzenia. Normy ISO 9001 obejmują wymagania dla 
systemów zarządzania jakością, które mają zastosowanie w każdej organizacji. Wdro-
żenie i certyfikacja SZJ jest działaniem dobrowolnym. Z danych Międzynarodowej Or-
ganizacji Normalizacyjnej (ISO) wynika, że na świecie, prawie każdego roku notuje 
się wzrost liczby przedsiębiorstw wdrażających certyfikowane systemy zarządzania 
jakością. W roku 2000 implementowało je 408 tysięcy podmiotów, a granica miliona 
została przekroczona w 2009 roku. Najnowsze dane z raportu The ISO Survey – 2014 
szacują, że liczba przedsiębiorstw posiadających certyfikowane systemy na całym świe-
cie wynosi 1.138 mln4.

Filozofia ciągłego doskonalenia, rozwoju organizacji, w celu zapewnienia klientom 
pełnej satysfakcji, a tym samym stworzenie firmy, która jest zdolna do osiągania sukce-
sów rynkowych – to podstawowe założenia koncepcji zarządzania przez jakość – TQM.

Total Quality Management wykorzystywane przez przedsiębiorców, ma przyczynić 
się do osiągania odpowiedniej jakości w  jednostce przy wyeliminowaniu wszystkich 
możliwych błędów i wad. Stosowanie tej filozofii polega na wprowadzaniu ulepszeń na 
każdym szczeblu w organizacji5. Konieczna jest pełna świadomość każdego pracowni-
ka, że w swoim obszarze ponosi on pełną odpowiedzialność za jakość.

Świadomy udział wszystkich pracowników w działaniach, które mają służyć ciągłe-
mu doskonaleniu we wszystkich obszarach jest podstawą TQM. Zasady ciągłego ulep-
szania dotyczą nie tylko wyrobów czy usług, ale obejmują także obszar jakości pracy 
(kwalifikacje pracowników), środki i przedmioty pracy, technologie, procesy, systemy 
(marketingowe, projektowe, informacyjno-decyzyjne, finansowe, eksploatacyjne) oraz 
wszystkie inne, które prowadzą do pełnej satysfakcji klienta. 

2 Lotko A., Ocena jakości usług w centrach kontaktu z klientem, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009, s. 31-33.

3 Zapata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Wolters 
Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 28-29.

4 The ISO Survey – 2014, International Organization for Standardization.
5 Radebaugh L.H., Gray S.J., International accounting and multinational enterprises, John Wiley & 

Sons, New Baskerville 1997, s. 586.
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TQM opiera się na czterech filarach6:
1. całkowitym skupieniu się na kliencie,
2. zaangażowaniu wszystkich pracowników,
3. ciągłym doskonaleniu,
4. stosowaniu systematycznego podejścia do zarządzania.

Kluczowe w koncepcji TQM jest zapewnienie satysfakcji klienta7. Pełne zaspoko-
jenie wymagań konsumenta usługi możliwe jest tylko wtedy, gdy organizacja w pełni 
rozumie jego potrzeby i wszyscy zatrudnieni są zaangażowani w proces generowania 
jakości. 

Japońskie podejście do jakości i TQM różni się od tego występującego na Zacho-
dzie. W Japonii o  jakości danego produktu/usługi decyduje klient. Jeżeli po zakupie 
produktu/usługi w jednej firmie, nie myśli on o nabyciu tego samego produktu/usłu-
gi u konkurencji, to znaczy, że produkt/usługa jest wystarczająco dobry/a. Natomiast 
w  krajach Zachodu jakość oznacza spełnienie standardów projektowych przez pro-
dukt/usługę8. 

Charakterystyczne w zarządzaniu przez jakość jest pojęcie klienta wewnętrznego, 
a więc pracownika wykonującego kolejne czynności w realizacji usługi, będącego ogni-
wem współtworzącym cały proces. Jego oczekiwania i potrzeby muszą zostać spełnio-
ne. Tworzony jest w  ten sposób łańcuch wartości, którego zwieńczeniem jest klient 
zewnętrzny (nabywca usługi). 

System zarządzania jakością wymaga ciągłego podnoszenia jakości usług w dąże-
niu do doskonałości, bez jakichkolwiek usterek i najlepiej, gdy usługa jest dobrze wy-
świadczona za pierwszym razem9. 

System zarządzania jakością dla przedsiębiorstw usługowych Ching-Chow Yanga

Zarządzana jakością oparte na normach ISO oraz filozofii ciągłego doskonalenia 
Total Quality Management nie są jedynymi elementami wsparcia jakościowego wy-
korzystywanymi przez przedsiębiorstwa. Ching-Chow Yang przygotował model SZJ 
dedykowany specjalnie dla usług. Rys. 1 przedstawia modelowe ujęcie systemu Yanga.

6 Khan J.H., Impact of total quality management on productivity, [w:] ”The TQM Magazine”, Vol. 15 
Iss 6, s. 375.

7 Singh H., Singh B., Total quality management: today’s business excellence strategy, International Let-
ters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 32, s. 189.

8 Radebaugh L.H., Gray S.J., op.cit., s. 586.
9 Łańcucki J., Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM, [w:] Łańcucki J. (red.), Podstawy komplek-

sowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2006, s. 14-15.
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Ching-Chow Yanga

Źródło: Yang Ch.-Ch., Establishment of a Quality-Management System for Service Industries, 
[w:] „Total Quality Management” 2006, Vol. 17, No. 9, s. 1137
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Proces świadczenia usługi w tym systemie został podzielony na pięć etapów: plano-
wanie długoterminowe (long-term planning), planowanie krótkookresowe (short-term 
planning), zarządzanie dzienne (daily management), kontrola (check) oraz działanie 
(action). W planowaniu długookresowym znajdują się takie elementy systemu jak: war-
tości korporacyjne (corporation’s values), misja i wizja (mission&vision), ukierunkowa-
nie segmentów rynkowych i pozycjonowanie (target market segments and positioning), 
planowanie strategiczne i zarządzanie (strategy planning and management), skupienie 
na kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach (customer focus) oraz definiowanie polity-
ki jakości (define quality policy) i projektowanie dostawy usług (design service delivery).

Krótkookresowe planowanie w  tym systemie wiąże się z projektowaniem proce-
su świadczenia usługi (design service process), projektem organizacji i dostosowania-
mi (organization design and adjustment), nauką i treningiem pracowników (employee 
education and training), ujednoliceniem procedur działania (standardize the operating 
procedures), systemem analizy i informacji (information and analysis system) oraz em-
powermentem.

Natomiast codzienne zarządzanie dotyczy kierownictwa (leadership), motywa-
cji pracowników (employee motivation), kontroli wejściowej (input control), kontroli 
procesu marketingowego (marketing proces control), kontroli projekcji usługi (service 
design control) oraz dziennej analizy informacji (daily information analysis) i kontroli 
dostarczenia usługi (service delivery control).

W kontroli ważny jest pomiar satysfakcji klienta (customer satisfaction measure), 
pomiar klienta wewnętrznego (internal customer measure) oraz audyt jakości (quality 
audit).

Ostatni etap – działanie to kontynuowanie udoskonaleń (continuous improve-
ments) oraz obsługa klienta (customer service).

System zarządzania jakością w usługach stworzony przez Yanga jest innowacyjny 
i kompleksowy oraz łączy w sobie najważniejsze narzędzia zarządzania10. Model Yanga 
w porównaniu do systemów zarządzania opartych na normach ISO oraz TQM wyróż-
nia nowe podejście do świadczenia usługi jako procesu odbywającego się na pięciu zło-
żonych etapach. Może być on z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich przed-
siębiorstwach usługowych oraz dostosowywany do indywidualnych potrzeb danego 
podmiotu. Wspólnym elementem wszystkich przedstawionych systemów zarządzania 
jakością jest zapewnienie satysfakcji klienta w wyniku świadczenia usług najwyższej 
jakości.

Kluczowy wpływ na powodzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością 
ma odpowiednie zdefiniowanie mechanizmów łączących działania realizowane w ra-
mach SZJ z efektywnością ekonomiczną organizacji11.

10 Yang Ch.-Ch., Establishment of a  Quality-Management System for Service Industries, [w:] „Total 
Quality Management” 2006, Vol. 17, No. 9, s. 1153.

11 Kędziora A., System controllingu jako narzędzie poprawy efektywności, [w:] „Problemy jakości” nr 
07/2006, s. 36.
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Podsumowanie

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych opiera się na dwóch bar-
dzo istotnych elementach. Pierwszy, bazujący na normach ISO 9000, ISO 9001 polega 
na tworzeniu procedur i instrukcji dla pracowników, od których oczekuje się stosowa-
nia implementowanych przepisów. Podejmowane działania usprawniające mają służyć 
wyeliminowaniu nieprawidłowości. Natomiast przedsiębiorstwa usługowe opierające 
zarządzanie jakością na filozofii TQM zmuszone są do stworzenia właściwych wzorców 
powszechnej kultury jakościowej oraz odpowiednich struktur zarządzających proce-
sem doskonalenia i prowadzących badania nad zmianami. 

Pomimo znaczących różnic w  obu podejściach do zarządzania jakością w  usłu-
gach, najlepszym rozwiązaniem wydaje się połączenie najlepszych cech i narzędzi obu 
systemów oraz stworzenie własnego. Normy ISO gwarantują dyscyplinę i odpowied-
nie procedury, natomiast TQM zachęca do poszukiwania ulepszeń jakości na każdym 
szczeblu działalności organizacji.

Oprócz dwóch najważniejszych filarów wspierających zarządzanie jakością funk-
cjonują również inne nie mniej skuteczne. System zarządzania jakością Younga jest 
atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw usługowych. Przedstawia usługę jako 
złożony proces pięciu etapów, które łączą działania niezbędne do wyświadczenia usługi 
najwyższej jakości. Skuteczność tego systemu zależy od efektywności działań realizo-
wanych na każdym z etapów. Model Younga najbardziej odpowiada rzeczywistości go-
spodarczej XXI wieku, jednak postępująca globalizacja usług, powoduje, że konieczne 
staje się stworzenie nowego systemu. 

W  świetle zaprezentowanych rozwiązań systemowych, autor postuluje badania 
prowadzące do zbudowania nowego modelu systemu zarządzania jakością dedykowa-
nego do przedsiębiorstw usługowych, który będzie odporny na postępującą globaliza-
cję. Należy także zwrócić uwagę na jego implementację oraz zweryfikowanie przydat-
ności w wybranych podmiotach świadczących usługi.
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Monika Sczygiol

SKN Analiz Rynkowych 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

STAN WDROŻENIA SYTEMU GMP +  
W PRZEMYŚLE PASZOWYM 

Wprowadzenie 

Unijna polityka bezpieczeństwa żywności opiera się na kompleksowym podejściu, 
który obejmuje cały łańcuch żywnościowy w myśl zasady „od pola do stołu”. Doświad-
czenia lat 90. związane z poważnymi chorobami zwierząt, takimi jak: BSE, salmonel-
lozy oraz zanieczyszczenia pasz przyczyniły się do zmian w  podejściu do produkcji 
i przetwarzania środków spożywczych. Jedną ze zmian było uwzględnienie w łańcuchu 
produkcji żywności produkcję pasz 1,2. 

Na podstawie prawodawstwa i  wymagań ze strony rynku opracowano system 
GMP+, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pasz. Gwarancją jego spraw-
nego funkcjonowania jest uzyskany certyfikat. Potrzeba opracowania system GMP+ 
rozwinęła się w 1992 roku i była zainicjowana przez holenderskich hodowców, którzy 
borykali się z problemem skażenia materiałów paszowych, co z kolei generowało spore 
straty ekonomiczne i utratę autentyczności na rynku. Na początku opracowane zasady 
funkcjonowały jako dobre praktyki branżowe i miały charakter krajowy. Obecnie jego 
udoskonalona forma funkcjonuje w  70 państwach, ponadto wdrażanie systemu ma 
tendencję wzrostową i wciąż cieszy się uznaniem na rynku 3.

Skrót GMP oznacza Good Manufacturing Practices (Dobre Praktyki Produkcyj-
ne). Znak „+” oznacza, że system łączy w sobie wiele elementów, takich jak normę ISO 
9001 (wymogi systemu zarządzania jakością), system HACCP (ang. Hazard Analysis 
and Critical Control Point, Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny), standardy 
dla produktów, oparte na aktualnych wymogach prawnych, śledzenie drogi produktów 
(ang. traceability zgodnie z wytycznymi rozporządzenia (WE) nr 178/2002), monito-
ring, programy warunków wstępnych oraz System Wczesnego Ostrzegania (ang. Early 
1 Trziszka T. (red.), Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
2 Morkis G.(red.), Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością oraz ich wpływ na 

konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, IERiGŻ – PIB, Warszawa 2009, 
Raport Nr 157.

3 https://www.gmpplus.org/pagina/2241/gmp-fsa-certification.aspx (data dostępu 23.02.2017 r.).
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Warning System). System GMP+ opiera się na zasadach podejścia procesowego zgod-
nie z zasadami koła Deminga PDCA: planuj, wykonaj, sprawdź, działaj (ang. plan, do, 
check, act )4,5. 

System GMP+ opiera się na regułach prawa paszowego określonych m.in. w rozpo-
rządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 
roku. Prawodawstwo wspólnotowe określa zestaw wytycznych, których celem jest, aby 
pasze były bezpieczne i zdrowe. Prawo paszowe w swym zakresie obejmuje m.in.: ży-
wienie zwierząt, w tym pasze z zawartością substancji leczniczych, higienę pasz (Roz-
porządzenie (WE) nr 183/2005 ), pozostałości i  zanieczyszczenia, dodatki paszowe, 
etykietowanie pasz, zawartość pestycydów oraz kontrolę urzędową w celu sprawdzenie 
zgodności z prawem paszowym (Rozporządzenie (WE) nr 882/2004). Prawo paszowe 
opiera się na zasadzie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasz ponosi przedsię-
biorca paszy6,7. 

Ważnym elementem wpisanym w  funkcjonowanie systemu GMP+ jest System 
Wczesnego Ostrzegania, który to spełnia funkcję narzędzia asekurującego. Dzięki nie-
mu możliwe jest szybkie reagowanie, co więcej każdy uczestnik systemu może natych-
miast dowiedzieć się o powstałych nieprawidłowościach, gdyż informacje te są dostęp-
ne na stronie internetowej GMP+ International 8. 

Zasady wdrażania i certyfikacji systemu GMP+

Z racji tego, że system GMP+ dotyczy przemysłu paszowego, należałoby na począt-
ku przytoczyć definicję paszy zapisaną w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002. „Pasza to 
substancje lub produkty, w  tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub 
nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt”. System GMP+ obejmuje cały 
łańcuch produkcji paszy, włączając w  jego ogniwa produkcję pierwotną (uprawę su-
rowca),produkcję mieszanek, materiałów paszowych, dodatków i premiksów, kończąc 
na magazynowaniu, transporcie i sprzedaży paszy7.

System GMP+ opiera się na dwóch podstawowych modułach, takich jak: System 
Zapewnienie Bezpieczeństwa Paszy (GMP+ Feed Safety Assurance Scheme) oraz Sys-
tem Zapewnienia Odpowiedzialności za Produkowaną Paszę (GMP+ Feed Responsi-
bility Assurance,). Przedsiębiorstwo może uzyskać certyfikację określonego standardu 
systemu GMP+ w zależności od jego profilu działalności (Rysunek nr 1):
•	 GMP+ B 1; Produkcja, Handel i Usługi.
•	 GMP+ B 2; Produkcja składników pasz.
•	 GMP+ B 3; Handel, skup, magazynowanie i przeładunek.

4 Tamże
5 Witrowa-Rajchert D., Marzec A. (red.). Jakość i bezpieczeństwo żywności: nowoczesne metody ana-

lityczne w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
6 http://eur-lex.europa.eu (data dostępu 23.02.2017 r.).
7 Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku.
8 https://www.gmpplus.org/pagina/1421/early-warning-system.aspx (data dostępu 23.02.2017 r.).
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•	  GMP+ B 4; Transport.
•	 GMP+ B 4.3; Kodeks higieny dla transportu wodnego śródlądowego9.

Standard
Obszar GMP+ B1 GMP+ B2 GMP+ B3 GMP+ B4

Produkcja mieszanki paszowej

Produkcja wstępnej mieszanki

Produkcja dodatków

Produkcja składników pasz zwierzęcych

Handel 

Magazynowanie i przeładunek

Załadunek

Transport drogowy Transport kolejowy 
Transport przybrzeżny i śródlądowy

Struktura ISO 9001 Według 
potrzeb

Rys.1. Standardy systemu GMP+ oraz ich zasięg
Źródło: Rozpoczęcie procesu certyfikacji GMP+ Feed Safety, www.gmpplus.org 

(data dostępu 23.02.2017 r.)

Ważną kwestią przy certyfikacji systemu GMP+ jest całościowy przegląd profi-
lu działalności przedsiębiorstwa, który umożliwi wybór właściwego standardu i  jego 
certyfikację. Wyróżnia się cztery standardy: ogólny GMP+ B1, który obejmuje szeroki 
zakres procesu przetwórstwa pasz i opiera się na strukturze normy ISO 9001 oraz trzy 
bardziej sprecyzowane standardy o węższym profilu, do których zaliczają się standardy: 
GMP+B2, GMP+B3, GMP+B4. Ich struktura niekoniecznie musi opierać się na struk-
turze normy ISO 9001. 

Doskonałym potwierdzeniem zapewnienia bezpieczeństwa pasz jest uzyskany 
przez przedsiębiorstwo certyfikat. Jest on często kartą przetargową na rynku wielu kra-
jów oraz daje przedsiębiorstwu silną pozycję lidera oraz konkurenta na rynku paszo-
wym. W celu uzyskania certyfikatu należy podjąć następujące kroki: 
•	 Należy ustalić, który standard kompleksowo obejmuje działalność przedsiębior-

stwa i jest dla niego najbardziej odpowiedni.
•	 Należy ukierunkować się na doskonalenie systemu bezpieczeństwa pasz. Pomoc-

nym narzędziem stanowi audyt wewnętrzny z opracowaną listą pytań kontrolnych 
(tzw. check list)w celu sprawdzenia skuteczności funkcjonowania dotychczasowe-
go systemu. W sytuacji wystąpienia niezgodności należy udoskonalić system po-
przez dopracowanie dotychczasowych procedur oraz procesów.

9 Rozpoczęcie procesu certyfikacji GMP+ Feed Safety, www.gmpplus.org (data dostępu 23.02.2017 r.).
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•	 Kolejnym krokiem jest współpraca z wybraną instytucją certyfikującą uprawomoc-
nioną przez GMP+ International.

•	 Strategicznym etapem jest dokonanie audytu przez instytucję certyfikującą. W sy-
tuacji pojawienia się niezgodności konieczne będą działania korekcyjne;

•	 Ostatecznym celem jest uzyskanie certyfikatu GMP+10.
Uprawomocnioną instytucją do wydawania certyfikatu jest GMP+ International, 

która jest niezależną organizacją o profilu międzynarodowym . Obecnie na świecie ist-
nieje 31 Instytucji certyfikujących, których siedziby znajdują się w 8 krajach, do któ-
rych należą: Holandia (12 instytucji), Niemcy (12 instytucji), Czechy (2 instytucje), 
Chiny (1 instytucja), Belgia (1 instytucja), Dania (1 instytucja), Francja (1 instytucja) 
oraz Indonesia (1 instytucja). Każdy uzyskany certyfikat zastaje zapisany w bazie da-
nych GMP+ Company Database. Ważność certyfikatu określona jest na 3 lata11. 

Stan wdrożenia systemu GMP+ w Polsce i na świecie 

Od ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie wdrażania systemu 
GMP+ w przemyśle paszowym. Na postawie bazy danych GMP+ Company Database 
z dnia 18.02.2017 można wskazać 16068 uczestników systemu z 70 krajów. Od począt-
ku lutego b.r. przybyło 22 uczestników. Na Rysunku nr 2 przedstawiono stan wdrożenia 
systemu w Polsce i na całym świecie na przestrzeni ostatnich lat12. 

Rys. 2, Stan wdrożenia systemu GMP+ 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual report 2011-2015 oraz GMP+ Company 

Database, www.gmpplus.org (data dostępu 18.02.17)

10 Tamże. 
11 GMP+ Company Database, http://cdb.gmpplus.org/index.php?page=cis (data dostępu 23.02.2017 r.).
12 Annual report 2011-2015, GMP+ Company Database, www.gmpplus.org (data dostępu 23.02.2017 r.).

http://www.gmpplus.org
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Spośród 70 krajów można wymienić 6 krajów, które wyróżniają się pod względem 
liczby uczestników w systemie (Stan na luty 2017 roku). Są to Niemcy (5054 członków), 
Holandia (4458 członków), Polska (1812 członków), Czechy (725 członków), Austria 
(545 członków) oraz Włochy (528 członków). Wśród wymienionych państw zadawa-
lające jest miejsce zajęte przez Polskę. Jest to dowód na to z jakim powodzeniem cieszy 
się wdrażanie systemu GMP+.

Polskie przedsiębiorstwa paszowe charakteryzują się zróżnicowaną strukturą pod 
względem certyfikowanych standardów systemu GMP+ (Rysunek nr 3). Na podstawie 
dostępnej bazy danych można oszacować, że 175polskich przedsiębiorstw paszowych 
posiada więcej niż jeden certyfikat standardu systemu GMP+, co stanowi niecałe 10% 
wszystkich uczestników systemu13.

Rys. 3. % udział certyfikowanych obszarów systemu GMP+ 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GMP+ Base Data, www.gmpplus.org (data dostępu 

18.02.17)

Polska jest na trzecim miejscu pod względem liczby firm transportowych posia-
dających certyfikat GMP+B4. Pozycja ta odzwierciedla znaczenie polskiego sektora 
produkcji pasz oraz pozycję przewozów transportowych na arenie międzynarodowej. 
Biorąc pod uwagę wymagania rynku zagranicznego oraz możliwość płynnego rozwoju 
handlu zagranicznego pasz koniecznością staje się certyfikowanie przewoźników rów-
nież dlatego, że konkurencja pomiędzy nimi jest coraz silniejsza14,15. 

13 GMP+ Company Database, http://cdb.gmpplus.org/index.php?page=gmpplus&publang=6 (data 
dostępu 23.02.2017 r.).

14 Tamże
15 Hartog J., Bezpieczne przewozy pasz, [w:] „Przewoźnik” 2015, nr 5 (44).
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Podsumowanie 

Ideą opracowania systemu GMP+ Feed Safety Assurance było zagwarantowanie 
bezpieczeństwa pasz oraz zapewnienie konsumentom zrównoważonej i odpowiedzial-
nej produkcji pasz uwzględniając wszystkiej jej etapy: produkowanie, przetwarzane, 
wprowadzane do obrotu, magazynowanie i  transportowane. Uzyskany certyfikat jest 
honorowany w skali międzynarodowej i ma zasadnicze znaczenie dla budowania za-
ufania wobec przedsiębiorstwa. Certyfikacja systemu niesie za sobą wiele korzyści16. 
Jednak zanim zostaną one przedstawione, należałby przyjrzeć się aspektom, które nie-
wątpliwie utrudniają wdrożenie tego systemu. Do uciążliwości systemu można zali-
czyć: poniesione koszty przez przedsiębiorstwo, stworzenie sprawnej dokumentacji, 
przeszkolenie pracowników, reorganizacja pracy podczas przeprowadzanych audytów 
oraz lęk pracowników przed spersonalizowaną odpowiedzialnością17. Pomimo pew-
nych trudności, które być może są nad wyraz wymienione, firma ponosi solidne ko-
rzyści wynikające z  certyfikacji, do których zalicz się :gwarancję odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo paszy, uwiarygodnienie pozycji firmy na rynku, ujednolicenia łań-
cucha paszowego, zdolność identyfikowalności produktów oraz pełna świadomość na 
temat używanych surowców, dostęp do globalnego rynku i handlu, możliwość groma-
dzenia użytecznych informacji i  ich udostępnienia w wiarygodnej bazie danych oraz 
kompatybilność z normą ISO 9001 oraz z systemem HACCP17. 
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Ewelina Senczyszyn

Koło Naukowe Zarządzania Jakością
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ZASTOSOWANIE MATRYCY KOMPETENCJI  
W SPRAWNYM FUNKCJONOWANIU ORGANIZACJI

Wprowadzenie

W celu efektywnej realizacji celów organizacji i zdobywania przewagi konkuren-
cyjnej, coraz częściej zwraca się uwagę na zarządzanie i wspieranie rozwoju kompeten-
cji. Zgodnie z prakseologiczną teorią zarządzania1, kompetencje pracowników i orga-
nizacji są jednym z elementów składających się na system rozumiany jako całość, a jego 
właściwe funkcjonowanie przyczynia się do powodzenia organizacji. Narzędziem wy-
korzystywanym w określaniu poziomu kompetencji pracowników jest matryca kom-
petencji. Poprzez jej zastosowanie możliwe jest poprawianie jakości oferowanych pro-
duktów i usług.

Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji

Identyfikacja kompetencji polega na określeniu rozbieżności między stanem obec-
nym poziomu kompetencji w organizacji a stanem oczekiwanym. Wytyczne dotyczące 
sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji zawarte zostały m.in. w normie PN 
– EN ISO 9001:2015. System zarządzania jakością. Wymagania, gdzie w punkcie 7.2. 
jest mowa o zapewnieniu odpowiedniego poziomu kompetencji wśród pracowników, 
którzy mają wpływ na efektywność systemu zarządzania jakością2. W aspekcie wdraża-
nia powyższej normy, kompetencje pracowników powinny być identyfikowane i udo-
kumentowane. Pomiar kompetencji powinien być dokonywany w  ramach diagnozy 
i oceny kluczowych procesów zarządzania personelem, ponieważ kompetencje należą 
do elementów systemu zarządzania organizacją. Zarządzanie kompetencjami „jest ele-
mentem zarządzania personelem, a to z kolei zawarte jest ramach systemu zarządzania 
organizacją (rysunek 1).

1 Szpaderski A., Podstawy prakseologicznej teorii zarządzania [w:] „MBA”, 3/2008, s. 91.
2 PN – EN ISO 9001:2015. System zarządzania jakością. Wymagania.
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Rysunek 1. Umiejscowienie zarządzania kompetencjami w systemie organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Goliński, Wybrane elementy zarządzania 

kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego [w:] „Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie”, tom XV, zeszyt 8, s. 27

W związku z relacją zaprezentowaną na rysunku 1., kompetencje powinny zostać 
uwzględnione w planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu i kontrolowaniu działań 
przedsiębiorstwa3.

W organizacji należy identyfikować potrzeby kompetencyjne. W tym celu pomoc-
ne może być zastosowanie wybranej techniki. W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje 
technik. Techniki, które bazują na wcześniejszych doświadczeniach oraz techniki bazu-
jące na projekcji przyszłości. Do technik bazujących na przeszłości należą: badanie ma-
teriałów archiwalnych, dokumentacja kadrowa, obserwacja bezpośrednia i symulacje, 
badania ankietowe oraz panele eksperckie. Techniki bazujące na projekcji przyszłości 
znajdują zastosowanie w tworzeniu założeń o przyszłości, a szczególnie na prognozach 
przyszłego środowiska pracy4. Aby poprawnie identyfikować potrzeby kompetencyjne 
należy rozumieć ich znaczenie i odpowiednio definiować.

Charakterystyka kompetencji

Zakres semantyczny pojęcia „kompetencja” jest rozległy. Jedną z  podstawowych 
definicji szerszego rozumienia kompetencji opracował T. Oleksyn. Według niego kom-
petencje to „wewnętrzna motywacja, uzdolnienia i predyspozycje, a także wykształce-
nie i wiedza, doświadczenie i praktyczne umiejętności, zdrowie i kondycja oraz inne 
cechy psychofizyczne ważne z punktu widzenia procesów pracy, postawy i zachowania 

3 Goliński M., Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia 
zawodowego [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XV, zeszyt 8, s. 27.

4 Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, wyd. Difin, Warszawa 
2004, s. 49-53.
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oczekiwane w miejscu zatrudnienia, jak również formalne uprawnienia do działania”5. 
Pojęcie kompetencji jest bardziej rozległe niż umiejętności czy kwalifikacji6, jednak 
kluczowym aspektem rozumienia znaczenia kompetencji jest odpowiedź na trzy py-
tania:
•	 co powinien wiedzieć pracownik, 
•	 co powinien zrobić pracownik,
•	 jak powinien to zrobić. 

Najważniejszym spośród powyższych pytań jest ostatnie, ponieważ dotyczy nie 
tylko umiejętności wykorzystania zasobów, które posiada, ale także pozwala zidenty-
fikować postawę pracownika względem celów organizacji oraz wartości przez niego 
wyznawane7.

Aby prawidłowo używać i  oceniać kompetencje w  matrycy, należy opracować 
procedurę budowania definicji kompetencji. Definicje te powinny być przedstawio-
ne w sposób jasny i komunikatywny w celu ułatwienia kierownikom podejmowania 
decyzji personalnych. Ponadto, nie należy pozostawiać luki w interpretacji pojęć oraz 
wystrzegać się powielania kompetencji, nawet jeśli mają podobne znaczenie. Wybór 
ocenianych kompetencji powinien być przemyślany i dostosowany do struktury orga-
nizacyjnej stanowiska lub działu. 

Stopień szczegółowości modelu kompetencyjnego zależny jest od oczekiwań orga-
nizacji oraz związany z nakładami czasowymi i finansowymi organizacji8.

Matryca kompetencji – opis i budowa

Matryca zwana również macierzą kompetencji to narzędzie wykorzystywane 
w systemowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cechami właściwie opracowanej ma-
trycy są przejrzystość, zrozumiałość, obiektywność oraz możliwość dostosowywania 
do zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji9. 

Kluczowym zadaniem, które należy wykonać przy opracowaniu macierzy jest cha-
rakterystyka listy kluczowych kompetencji oraz dokonanie ich klasyfikacji10. Następnie 
należy opracować skalę oceny kompetencji. W literaturze znaleźć można wiele propo-
zycji, istnieją skale liczbowe, literowe, mieszane, niemniej jednak użycie skali zależne 

5 Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., War-
szawa 2010

6 Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące) [w:] Kompe-
tencje a sukces…, wyd. Difin, Warszawa, s. 16-27.

7 Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, wyd. Difin, Warszawa 
2004, s. 41-42.

8 Ibidem, Rostkowski T. (red.), s. 48.
9 Whiddett S., Hollforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2003, s. 30-31.
10 Op. Cit., T. Rostkowski (red.), s. 55-59.
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jest od indywidualnych potrzeb organizacji11. Przykładowa skala oceny kompetencji 
zaprezentowana została w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka poziomów kompetencji

Poziom Opis

0 Brak posiadania danej kompetencji, brak zachowań wskazujących na posiadanie kompe-
tencji, popełnianie znaczących błędów.

1 Podstawowe przyswojenie (posiadanie) kompetencji, popełnianie błędów, praca pod 
opieką doświadczonych pracowników.

2 Poprawne wykonywanie podstawowych zadań w ramach danej kompetencji, przyswoje-
nie kompetencji w stopniu dobrym.

3 Samodzielne wykonywanie zadań w obrębie danej kompetencji, wykonywanie zadań 
występujących w niestandardowych sytuacjach, przekazywanie współpracownikom 
doświadczeń.

4 Wykorzystywanie kompetencji w stopniu doskonałym, zdolność twórczego użycia wie-
dzy oraz umiejętności, wyznaczanie tendencji i ścieżek z zakresu kompetencji, szkolenie 
innych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Filipowicz, Pracownik wyskalowany, czyli metody 
i narzędzia pomiaru kompetencji [w:] Personel, 1-31 lipca 2002, Warszawa , s. 26.

Dane niezbędne do charakterystyki kompetencji znaleźć można w wewnętrznych 
materiałach organizacji, np.: dokumentacja, regulaminy, instrukcje stanowiskowe, opi-
nie przełożonych czy z obserwacji migawkowych.

Po zebraniu i opisaniu kompetencji należy opracować wymagania stanowiskowe 
oraz macierz, w której znajdą się oceny wystawione przez osoby upoważnione, a na-
stępnie karty kompetencji. W ten sposób ocenia się kompetencje wymagane na sta-
nowisku pracy oraz kompetencje posiadane przez pracownika12. Po dokonaniu oceny 
zgodnie z legendą (opisem poziomów kompetencji), uzyskuje się materiał pozwalający 
na interpretację i wykorzystanie go w osiąganiu celów organizacji13.

Przykład
Matryca kompetencji znajduje najczęstsze zastosowanie w organizacji pracy i ba-

daniach kompetencji pracowników produkcyjnych. Tam ze względu na identyfikację 
podobnych kompetencji wśród operatorów stosuje się rotację stanowiskową, aby m.in. 
zwiększać wydajność procesu.

Na rysunku 2. zaprezentowane są kompetencje wymagane na poszczególnych sta-
nowiskach oceniane według skali zawartej w legendzie opisów kompetencji.

11 http://katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/Kompetencje_book.pdf, (data dostępu 
13.03.2017).

12 Whiddett S., Hollforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Eko-
nomiczna, Kraków 2003, s. 52-55.

13 Ibidem, S. Whiddett, s. 62.
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Rysunek 2. Przykład kompetencji wymaganych na stanowisku
Źródło: opracowanie własne

Legenda z opisami poziomów poszczególnych kompetencji znajduje się w tabeli 2., 
gdzie podano przykłady opisu każdego z rodzajów kompetencji. Kompetencje zostały 
sklasyfikowane zgodnie z rodzajem: program Microsoft Office, produkt i proces, sys-
tem zarządzania jakością, system informatyczny i umiejętności.

Tabela 2. Legenda do przykładowych wymagań stanowiskowych
Wymaganie 1 – podstawowe 2 – dobre 3 – b. dobre 4 – doskonałe

MS Office Uruchamianie, 
otwieranie doku-
mentu, wprowa-
dzanie treści do 
dokumentu

Tworzenie 
prostych formuł, 
formatowanie 
danych

Używanie zło-
żonych formuł, 
niestandardowe 
formatowanie da-
nych, wstawianie 
obiektów

Udostępnianie 
folderów, pisanie 
własnych funkcji, 
wykorzystywanie 
dodatków

Znajomość proce-
su produkcyjnego

Znajomość ele-
mentów linii i para-
metrów wyrobów 
gotowych i wsadu

Wymienienie funk-
cji poszczególnych 
elementów linii 
i ich parametrów

Znajomość zasad 
działania urządzeń 
na linii i rozpozna-
wanie wad

Umiejętność 
powstawania przy-
czyn wad, awarii 
i strat w procesie

ISO 9001 Podstawowa wie-
dza nt. zawartości 
normy

Tworzenie doku-
mentów systemo-
wych

Certyfikat audytora 
wewnętrznego

Przeprowadzone 
min. 2 audyty 
wewnętrzne

System ERP Uruchamianie 
i logowanie

Odszukiwanie 
specyfikacji klien-
ta, zatwierdzenie 
produktu

Sprawdzanie 
materiału poza 
specyfikacją, zmia-
ny parametrów

Transfery, zmiany 
techniczne mate-
riałów

Maszyna pomia-
rowa

Uruchomienie 
maszyny

Uruchomienie pro-
gramu, raporty

Rozwiązywanie 
prostych proble-
mów

Pisanie programów 
pomiarowych

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 3. przedstawiona została przykładowa matryca kompetencji operato-
rów na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego.
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Pracownik 3 Operator pakowania 1 4 3 4 1 2 4 4 3 0 0 26
Pracownik 4 Operator magazynier 1 2 3 4 1 1 4 0 1 4 1 22
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Pracownik 7 Operator magazynier 2 4 4 4 2 1 4 0 3 4 1 29
Pracownik 8 Operator cięcia 1 3 3 3 1 1 1 0 3 0 4 20
Pracownik 9 Operator pakowania 2 4 3 4 1 2 1 4 3 1 1 26

Rysunek 3. Przykładowa matryca kompetencji operatorów
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie matrycy kompetencji operatorów wywnioskować można, że kom-
petencje pracowników oscylują w granicach wymagań stanowiskowych. Przykładowo 
Pracownik 7. posiada umiejętności i kompetencje większe niż wymagania na jego sta-
nowisku pracy (29 punktów na 25), oznacza to, że może on w wybranych zadaniach 
zastępować innych operatów oraz może być kandydatem branym pod uwagę podczas 
rekrutacji i awansów. Natomiast kompetencje Pracownika 6. są poniżej wymaganych 
(19/26) – co może oznaczać, że jest to pracownik początkujący i należy go przeszkolić 
z zakresu brakujących kompetencji. Każdy przypadek należy jednak rozważać indywi-
dualnie.

Możliwości wykorzystania matrycy kompetencji

Matryca kompetencji znajduje zastosowanie w wielu obszarach organizacji, szcze-
gólnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pierwszym z nich jest możliwość prze-
prowadzania analizy potrzebnych danych do ustalenia zastępstw na stanowiskach 
pracy. Kolejnym zastosowaniem matrycy jest jej użyteczność w ocenie potrzeb szkole-
niowych pracowników. Kierownicy mogą śledzić rozwój kompetencji swoich podwład-
nych. Macierz znajduje również zastosowanie w procesie rekrutacji i awansów, ponie-
waż zawarty w niej jest obraz pracowników, którzy podejmują działania w kierunku 
rozwoju, czego odzwierciedleniem są osiągane poziomy kompetencyjne. Biorąc pod 
uwagę podejście systemowe, matryca jest miejscem centralizacji danych dotyczących 
kompetencji pracowników i to może być bazą do opracowania innych narzędzi zarzą-
dzania strategią personalną. Dla pracownika natomiast, macierz jest źródłem wyzna-
czania obszarów rozwoju.
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Podsumowanie

Matryca kompetencji może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach funkcjonowa-
nia organizacji, a jej użycie wspiera sprawne przeprowadzanie procesów zarządzania. 
Jest to narzędzie, za pomocą którego kadra kierownicza może identyfikować i śledzić 
postępy pracowników oraz ustalać potrzeby szkoleniowe. Macierz pełni ważną rolę 
w zarządzaniu rotacją pracowników. Jednak aby uzyskać wartość dodaną należy pod-
chodzić indywidualnie do potrzeb i postaw każdego pracownika, ponieważ niezbęd-
nym aspektem skuteczności i konkurencyjności organizacji jest podejście bazujące na 
humanizacji pracy.
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Ewelina Sichelska 

Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W USŁUGACH

Wprowadzenie 

Cena produktów nie zawsze odwzorowuje ich jakość, ale jakość staje się coraz czę-
ściej uznawana za podstawę, która przyczynia się do odniesienia sukcesu przez przed-
siębiorstwa, dlatego bardzo istotne jest zarządzanie jakością w  odpowiedni sposób. 
Wykrycie wszystkich luk jakie mogą się pojawić pozwala na zapewnienie lepszej jako-
ści usług. Konsumenci są coraz bardziej świadomi oferowanych usług i bardzo często 
zwracają uwagę na jakość, która jest im oferowana wraz z usługami. 

Usługi

Pojęcie to odnosi się do organizacji niepracujących, jak i pracujących dla osiągnie-
cia zysku. Kategoria ta powinna być rozważana w odniesieniu do: przedsiębiorstw ryn-
kowych (przedsiębiorstwa, np. turystyczne, instytucje finansowe), agend rządowych 
(wymiar sprawiedliwości, policja) oraz fundacji i  stowarzyszeń. Tworzy to podstawę 
różnorodności istoty usług, czyli – dywersyfikacje semantyczną. 

Usługi są przedmiotem wymiany i są niejednorodnym agregatem dóbr. W zależ-
ności od ich funkcji oraz rodzaju, dzielą się na: usługi produkcyjne, które zaspakajają 
potrzeby wynikające z procesu wytwarzania oraz konsumpcyjne, które zaspakajają po-
trzeby konsumpcyjne1. 

„Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym produktem niematerialnym, któ-
ry jest wytwarzany w wyniku pracy ludzkiej (…), przez oddziaływanie na strukturę 
określonego obiektu (człowieka traktowanego jako osoba fizyczna, intelekt czy cząst-
ka określonej społeczności albo przedmiotu materialnego), w celu zaspokojenia po-
trzeb ludzkich”2. „Usługi we właściwym znaczeniu polegają na produkcji samoistnych 

1 Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przyszłość i teraźniejszość. Oficyna Wydawni-
cza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 38-43.

2 Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998, s. 17.
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wartości użytkowych, nieposiadających formy, materialnych, służących do zaspokaja-
nia odrębnych, samoistnych, wyższych rodzajów potrzeb”3 

Zarówno wieloaspektowość, jak i  różnorodność definicji usług sprawia, że cha-
rakterystyka i podział ich cech powinny być oceniane w odniesieniu do określonego 
kryterium. Do kryterium zaliczamy: przeznaczenie, odpłatność, obiekt działania, od-
biorców, rodzaj wyniku pracy, charakter czynności usługowych, rodzaj wykonywanej 
pracy, sposób dostarczania usług. Rozróżnia się również dwa rodzaje cech usług: bez-
pośrednio zauważane przez konsumentów, które podlegają jego bezpośredniej ocenie 
oraz cechy, które nie zawsze dostrzegane są przez klienta, a pomimo tego wpływają 
bezpośrednio na poziom świadczonej usługi.

Definicje Jakości 

Pojęcie jakość jest znane od zarania dziejów, towarzyszy ludzkości na każdym 
etapie życia. Związana jest nieodłącznie z wytwórczą działalnością człowieka4. Prze-
glądając dokumenty i pamiętniki historyczne, jakie pozostały po przodkach, można 
wnioskować, że ludzie zawsze chcieli posiadać przedmioty charakteryzujące się wysoką 
jakością, a pragnęli wytwarzać produkty, które również cechowała by wysoka jakość. 
Do dziś zachowały się zabytki Egiptu, Rzymu czy Grecji, które o tym świadczą. W ko-
deksie Hammurabiego i innych przepisach prawnych istnieją zapiski odnoszące się do 
problemu jakości. Dziś najczęściej pojęcie to używane jest do określenia właściwych 
wg. nas cech przedmiotu. Najczęściej stwierdza się, że długopis jest dobrej jakości gdy 
wygodnie się go trzyma, odpowiednio cienko pisze, a kształt jest atrakcyjny. Pojęcie 
to stosowane jest również w innych przypadkach, np. w salonie kosmetycznym, klient 
może stwierdzić, że usługi oferowane przez dany salon są wysokiej jakości, gdy kosme-
tyczka jest odpowiednio przygotowana, gdy salon wygląda na zadbany (ekskluzywny), 
gdy zabieg jest wykonany z odpowiednią precyzją i starannością. Można znaleźć wiele 
podobnych przykładów – wygodne buty czy dobry komputer. Wszystko to jednak ma 
na celu doprowadzenie do jednoznacznego stwierdzenia, czym tak naprawdę jest ja-
kość, aby w dalszych rozważaniach było możliwe wyrażanie się precyzyjne. Wystarczy 
wejść do kilku sklepów, aby się przekonać, że tam, gdzie podaż jest dostateczna, o jako-
ści głównie decyduje klient, decydując się na zakup lub nie danego towaru lub usługi. 
Jednak stale zmieniające się dochody, gusta i poglądy klientów, wpływają na zmianę 
produktów reprezentująca daną kategorie jakości. Można zauważyć, że usługa lub wy-
rób mają właściwą jakość wtedy, gdy klient decyduje się na powrót do danego skle-
pu lub salonu, a nie idzie do konkurencji. Każdy natomiast posiada inne preferencje 
i oczekiwania, dlatego można stwierdzić, że jakość konkretnego wyrobu/ usługi może 

3 Frąś J., Zarządzanie jakością usług w  instytucjach publicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
2008, s. 17.

4 Dobski P., Zarządzanie przez jakość w  handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 9-14.
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być inna dla różnych użytkowników. Z punktu widzenia producenta ważne jest to, aby 
zaprojektować wyrób lub zaoferować usługę, która spełni oczekiwania klientów5. 

Jakość również można definiować jako przydatność do konkretnego celu. Biorąc 
pod uwagę wyroby przemysłowe w łatwy sposób to można zmierzyć np. za pomocą 
rysunków technicznych. Jednak w przypadku usług znacznie trudniej jest to robić, po-
nieważ jakość często ucieleśniona jest w  osobie świadczącej usługę. Firmy zarówno 
w Europie jaki i w USA twierdzą, że jednym z głównych celów jest poprawa jakości. 
Jakość jest istotna dla konsumentów, którzy pragną, żeby to, co kupują, prawidłowo 
działało przez długi okres czasu. Dla producentów zasadnicze znaczenie mają oczeki-
wania klientów względem najwyższej jakości produktów lub usług. 

Definicja jakości zamieszczona w  normie ISO 9000, określa jakość jako stopień, 
w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania 6. 

System zarządzania usługami

Podczas analizowania i opracowywania systemów usług niezbędne i bardzo waż-
ne jest podejście holistyczne. Zdefiniowanie kluczowych czynników, które determinu-
ją sukces w przemyśle usługowym jest niezbędne, następnie należy je odzwierciedlić 
w systemie zarządzania i kulturze organizacji firmy, tak aby system, można było odtwo-
rzyć i systematycznie utrzymywać przez długi okres czasu. Dlatego zostanie zdefinio-
wany zestaw idei, które pomogą przeanalizować strukturę systemu usług7. Podstawowy 
schemat został zaprezentowany na rys. 1.

Rys. 1. Schemat system zarządzania usługami
Źródło: Normann R., Zarządzanie usługami – strategie i przywództwo w biznesie, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne Sp., s. 61-76

5 Wawak S., Zarządzanie Jakością, Wydawnictwo HELION, Helion 2011, s. 11-12.
6 Norma PN – EN ISO 9001:2016, Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PKN, Warszawa 

2016.
7 Normann R., Zarządzanie usługami – strategie i przywództwo w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne Sp., s. 61-76.
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Segment rynku – cały system usług projektowany jest z myślą o określonym ro-
dzaju klientów. Koncepcja usług – odnosi się do korzyści oferowanych klientom. Na 
koncepcję usług zazwyczaj składa się bardzo złożony zestaw wartości, czasami trudny 
do przeanalizowania. Korzyści jakie można otrzymać w usługach mają różny charakter, 
mogą one być psychologiczne lub emocjonalne. Usługi można podzielić na ważniejsze 
i często noszą nazwę zasadniczych, a inne są bardziej peryferyjne. Jedne cechy da się 
zmierzyć i zdefiniować, a inne mimo, że są bardzo istotne, trudno sprecyzować. System 
świadczenia usług – składa się z trzech komponentów i jest odpowiednikiem systemów 
dystrybucji i usług w firmach produkcyjnych lecz często jego charakter jest odmienny. 
Najbardziej innowacyjne i unikatowe pomysły dotyczące przedsiębiorstw usługowych 
występują częściej w tym systemie niż w opracowywaniu koncepcji usług, dlatego po-
szczególne komponenty zostaną omówione dokładniej. 
•	 Personel – przedsiębiorstwa usługowe funkcjonują dzięki zaangażowaniu pracow-

ników. Przedsiębiorstwa, które odnoszą największe sukcesy, wypracowały kreatyw-
ne i bardzo rygorystyczne metody rozwijania, wynajdowania i wykorzystywania 
zasobów ludzkich. Odkryły również sposoby motywowania oraz mobilizowania 
nie tylko własnych pracowników, ale również innych osób.

•	 Klient – klient odgrywa złożoną, a zarazem interesującą rolę w firmie usługowej, 
jest on zarówno odbiorcą i konsumentem usług, ale również uczestniczy w proce-
sie ich wytwarzania i dostarczania. W sektorze usług zatem należy dokonać staran-
nej selekcji nie tylko pracowników, ale również klientów i należy zarządzać nimi 
z wyczuciem. 

•	 Technologie i  wsparcie fizyczne – aby usługi mogły być świadczone nie wystar-
czy zaangażować wyłącznie pracowników i klientów, do tego celu potrzebny jest 
również spory kapitał i sprzęt. Wpływ nowych technologii – głównie informacyj-
nych – na usługi jest coraz większy. Usługi prawie w każdym przypadku zakładają 
interakcje społeczne, a do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne są narzę-
dzia fizyczne, ponieważ mają zasadnicze znaczenie w funkcjonowaniu tych syste-
mów. Wizerunek – w dłuższej perspektywie wizerunek uzależniony jest od tego, co 
konkretna firma oferuję i kim są jej klienci. Tymczasem w krótszej perspektywie 
– może być wykorzystywana do kreowania zupełnie nowego wizerunku. Wizeru-
nek jest postrzegany jako informacja umożliwiająca zarządzanie wpływaniem na 
personelu, klientów oraz innych, których sposoby postrzegania firmy i działania, 
są istotne dla efektywności kosztów i pozycji na rynku. Kultura i filozofia – są to 
ogólne zasady, zgodnie z nimi proces społeczny, który prowadzi do świadczenia 
korzyści i usług na rzecz konsumentów jest rozwijany, kontrolowany i utrzymy-
wany. Gdy już zostanie opracowany najlepszy system świadczenia usług, to żadne 
komponent nie będzie mieć takiego znaczenia dla długotrwałej skuteczności niż 
kultura i filozofia, bo dzięki nim kształtują się i są odświeżane wartości i etos firmy 
powodując jednocześnie jej rozkwit. 
Wszystkie te elementy składają się na system zarządzania usługami. Strategia tego 

systemu ukształtowała się stopniowo na podstawie pracy z  różnymi organizacjami 
usługowymi poprzez długotrwałe relacje. 
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W systemie zarządzania jakością występuję również model luk opracowany przez 
Hollisa Chenery’ego i są to luki tzw. „oszczędności i handlu”. Wykorzystując ten model 
można zbadać jakość świadczonych usług na podstawie różnic, które występują między 
oczekiwaniami klientów a tym, co rzeczywiście im dostarczono (na rys. 2). Model luk 
jest skutecznym narzędziem w przypadku wielkich organizacji, w mniejszym stopniu 
nadaje się do wykorzystania w małych firmach8. 

Rys 2. Model luk w zarządzaniu jakością
Źródło: http://aktywator.eu/servqual-badanie-jakosci-uslug/ (data dostępu: 20.02.2017 r.)

Luka 1: brak znajomości oczekiwań klientów,.
Luka 2: rozbieżność między specyfikacją a koncepcją,
Luka 3: luka w świadczeniu usług,
Luka 4: różnice pomiędzy realizacją a obietnicami,
Luka 5: luka pomiędzy postrzeganą usługą a oczekiwaną.

8 Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 187-189.
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Zakończenie 

Obecnie usługi oferowane są przez wiele firm i jeśli firma oferuję usługi na odpo-
wiednim poziomie, może osiągnąć przewagę nad konkurencją. Istotne w tym procesie 
jest odpowiednie zarządzanie jakością, zapoznanie się z systemami zarządzania usłu-
gami oraz możliwymi lukami, które mogą występować na różnych etapach oferowa-
nych usług. Dzięki określeniu segmentu rynku, firmy są w stanie dostosować usługi dla 
odpowiedniego klienta oraz na odpowiednim poziomie. Zaplanowanie odpowiedniej 
koncepcji usług i systemu świadczenia usług może wprowadzić dla klienta wartość do-
daną. Firmy, aby cieszyć się pozytywną opinią na rynku muszą zadbać również o wize-
runek firmy, przede wszystkim o to aby firma była odbierana pozytywnie przez konsu-
mentów na rynku. Istotna jest również kultura i filozofia firmy, jeśli firma jest uczciwa 
względem klientów może to skutkować lojalnością klientów wobec danej firmy. Do 
przeanalizowania jakości oferowanych usług niezbędne jest zapoznanie się z modelem 
luk w zarządzaniu jakości, pominięcie któregokolwiek z elementu może skutkować nie-
powodzeniem na rynku, a nawet upadkiem firmy. 
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MOTYWACJA PRACOWNIKÓW BRANŻY IT  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wprowadzenie

Termin motywacja pochodzi od łacińskiego słowa „movere” czyli: pobudzać, powo-
dować, wprawiać w ruch1. Pracownik zmotywowany jest bardziej zaangażowany w wy-
konywane obowiązki. Motywacja pracownika sprawia, że wykorzystuje on swoje umie-
jętności i kwalifikacje dla zapewnienia firmie przychodów. Aby firma mogła osiągnąć 
sukces powinna poznać czynniki, które najbardziej motywują podwładnych do działania. 
Motywacja kreuje w człowieku potrzebę wykonania określonego zadania, zmotywowany 
pracownik jest w stanie poświęcić więcej wysiłku, a także jest bardziej wytrwały.

Istota motywacji 

M. Armstrong motywację opisuję jako zachowanie, które jest ukierunkowane na cele. 
Człowiek jest motywowany, gdy spodziewa się, że jego sposób postępowania doprowadzi 
do osiągnięcia celu oraz nagrody. Nagroda powinna zaspokajać jego potrzeby2. Cz. Sikor-
ski definiuje motywację jako pewnego rodzaju wymianę. Pracownik jest gotowy do po-
niesienia pewnych kosztów, w wyniku których otrzyma coś dla siebie. Im więcej jesteśmy 
gotowi poświęcić aby otrzymać nagrodę, tym większa jest motywacja3. Często możemy 
się spotkać z opinią, że pieniądze są najbardziej motywującym czynnikiem do działania. 
Samodzielność w podejmowaniu decyzji czy rozwój zawodowy są mniej ważne4. 

A. Pocztowski definiuję motywację jako rezultat wewnętrznego procesu, w którym 
pracownik5:

1 Pieter J., Słownik psychologiczny, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Warszawa 1963, s. 155.
2 Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 211.
3 Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, 

Warszawa 2004, s. 7.
4 Grzebyk M., Zarządzanie i jego główne funkcje, Wyd. WSGiZ w Krakowie, Mielec 2012, s. 101.
5 Zając S., Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie, [w:] 

Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno 2014, s. 186-187.
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•	 uzmysławia sobie niezaspokojone potrzeby,
•	 identyfikuję warunki oraz możliwości ich zaspokojenia,
•	 jego działania nastawione są na osiągnięcie celów,
•	 uzyskuję określony poziom zadań,
•	 przyjmuję nagrody (kary), które zaspakajają lub nie jego potrzeby,
•	 analizuję stopień zaspokojenia potrzeb, w wyniku tej oceny pracownik rozbudza 

nowe lub modyfikuję istniejące potrzeby.
Motywację można podzielić na 3 poziomy6:

•	 Podporządkowanie – pierwszy poziom polega tylko na tym, że pracownik wyko-
nuje tylko polecenia przełożonego,

•	 Identyfikacja celu – jest to pragnienie osiągnięcia celu. Żeby osiągnąć ten poziom, 
należy dokładnie poinformować pracownika o korzyściach, które wynikają z rezul-
tatu określonych działań,

•	 Zaangażowanie – poziom trzeci występuje wtedy, kiedy pracownik utożsamia się 
z celem, inaczej mówiąc uważa go za własny. Żeby osiągnąć ten poziom pracownik 
musi zrozumieć, że określone zadanie zostało powierzone tylko jemu. Musi mieć 
poczucie, że wykonanie dobrej pracy leży w jego interesie. 
Motywacja do pracy może mieć dwojaki charakter. Pracownik znajduje motywację 

w  pracy, która spełnia jego wymagania, pozwala zaspokoić określone potrzeby, daje 
perspektywy. Z drugiej strony pracowników można motywować za pomocą pochwały, 
podwyżki czy awansu. Opisane wyżej motywację to7:
•	 Motywacja wewnętrzna – czyli bodźce, które rodzą się samoczynnie. Czynniki te 

przyczyniają się do określonego zachowania ludzi lub kierunku w którym się po-
ruszają. Przykłady bodźców to: możliwość awansu, swoboda działania, możliwość 
rozwoju umiejętności,

•	 Motywacja zewnętrzna – do motywacji tej można zaliczyć różnego rodzaju kary 
oraz nagrody. Karą może być: wstrzymanie wynagrodzenia, krytyka. Przykłady na-
gród to: awans, podwyżka.
Motywacja wewnętrzna nawiązuje do następujących czterech stanów psycholo-

gicznych8:
•	 znaczenie – zalety określonego zadania,
•	 kompetencja – wiara pracownika w  to, że potrafi on wykonać dane zadanie lub 

zajęcie,

6 Stoner J.A.F., Wankel Ch., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1997, s. 358.
7 Mazur M., Motywowani pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [w:] „Nauki Społeczne = Social Sciences” 2013, nr 2 
(8), s. 159.

8 Quinn R., Faerman E, Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 
2007, s. 269.
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•	 samookreślenie – swoboda postępowania. Opiera się na zasadzie: „powiedz nam, 
co zrobić, a nie, jak to zrobić”,

•	 wpływ – jest to stopień, w jakim dany pracownik może oddziaływać na strategicz-
ne albo inne wyniki pracy.
Motywację można stymulować na 2 sposoby9:

•	 kreując lepsze warunki do osiągnięcia celów pracownika (przez użycie dodatnich 
bodźców motywacyjnych) – motywacja pozytywna,

•	 zagrażając temu, co zostało już uzyskane przez pracownika (przez użycie ujemnych 
bodźców motywacyjnych) – motywacja negatywna.

Charakterystyka przeprowadzonych badań oraz ich wyniki

Badania zostały przeprowadzone w lutym 2017 r. metodą ankietową. Próba badaw-
cza obejmowała 40 pracowników. Charakterystykę respondentów przedstawiono w ta-
beli 1. Pośród badanych przeważali mężczyźni. Dominowały osoby ze stażem pracy od 
5 do 7 lat. Biorąc pod uwagę wiek respondentów to przeważającą cześć stanowiły osoby 
w wieku 26-35 lat (tabela 1).

Tabela 1. Charakterystyka respondentów

ELEMENTY OPIS

Płeć 7,5% kobiet
92,5% mężczyzn

Staż pracy

Mniej niż 2 lata – 10%
2-4 lat – 25%
5-7 lat – 40%
8-10 lat – 10%
Powyżej 10 lat – 15%

Wiek

18-25 – 5%
26-35 – 40%
36-45 – 37,5%
46-55 – 10%
55-więcej – 7,5%

Źródło: opracowanie własne

W  tabeli 2. przedstawiono czynniki, które wpływają na motywację pracowni-
ków. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę podanych czynników w skali od 1-5, 
gdzie 1 oznacza, że czynnik nie jest ważny dla niego w procesie motywacji, nato-
miast 5 oznacza, iż jest on dla niego bardzo motywujący. Analizując poniższą tabelę, 
można powiedzieć, że najbardziej motywującymi czynnikami są: lepsza atmosfera 
i  komunikacja w  miejscu pracy, sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowni-
ków, poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, bony podarunkowe, regularna premia. 

9 Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWN, Warszawa 1979, s. 133.
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Duma z pracy w firmie, polecenia, regulaminy, normy, zakazy, wyjazdy integracyjne 
oraz dofinansowanie studiów zostały wskazane jako najmniej motywujące dla bada-
nej zbiorowości.

Tabela 2. Czynniki, które wpływają na motywację pracowników

CZYNNIK ŚREDNIA OCENA

Wyższe wynagrodzenie zasadnicze 4,65

Regularna premia 4,7

Możliwość awansu 4,5

Sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników 4,93

Dofinansowanie studiów 4,25

Wyjazdy integracyjne 4,25

Lepsza atmosfera i komunikacja w miejscu pracy 4,95

Bony podarunkowe 4,75

Elastyczny czas pracy 4,5

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia 4,88

Nagrody rzeczowe 4,38

Duma z pracy w firmie 3,8

Polecenia, regulaminy, normy, zakazy 4,23

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
„Czy gdyby Pan(i) miał(a) możliwość przejścia do innej firmy to czy opuścił(a)by swoją 
dotychczasową pracę?” Prawie połowa badanych (45%) twierdzi, iż raczej nie zmieni-
łaby pracy. 25% ankietowanych wskazało odpowiedź: zdecydowanie nie. Chęć zmiany 
pracy zadeklarowało 7,5% badanych. Z kolei 22,5% ankietowanych wskazuję na odpo-
wiedź: trudno powiedzieć. Odpowiedzi ankietowanych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Odpowiedź na pytanie: „Czy gdyby Pan(i) miał(a) możliwość przejścia do 
innej firmy to czy opuścił(a)by Pan(i) swoją dotychczasową pracę?”

Źródło: opracowanie własne
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Ankietowani zostali również poproszeni o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytanie: „Od czego zależy uzyskanie przez Pana/Panią nagrody?” Aż 70% ankietowa-
nych odpowiedziało, że od osiągniętych wyników. 15% ankietowanych wskazało odpo-
wiedź: od zaangażowania w pracę. Tylko 5% badanych zadeklarowało, że w ich firmie 
nie są przyznawane nagrody. Z kolei 10% ankietowanych odpowiedziało, że od zbiegu 
okoliczności. Odpowiedzi respondentów zostały przedstawione na rysunku 2.

Rys. 2. Odpowiedź na pytanie: „Od czego zależy uzyskanie przez 
Pana/Panią nagrody?”

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Firma, aby funkcjonować na obecnym rynku musi stworzyć odpowiedni system 
motywowania pracowników. Żeby dobrać odpowiedni system motywacji dobrze jest 
co jakiś czas przeprowadzić badania pośród pracowników, dotyczące czynników, które 
najbardziej motywują ich do pracy. Warto też zadać pracownikom pytanie dotyczące 
powodu od którego zależy otrzymanie nagrody, ponieważ może się okazać, że pomimo 
dobrego systemu motywacyjnego pracownik, uważa że dostanie nagrody zależy np. od 
zbiegu okoliczności.

Ankietowani jako czynnik, który najbardziej motywuję ich do pracy wskazali: lep-
szą atmosferę i komunikację w miejscu pracy. Wynik ten nie zgadza się z dotychcza-
sowymi przekonaniami, że ludzi najbardziej motywują pieniądze. Czynnikiem, który 
został wskazany jako najmniej motywujący jest: duma z pracy firmie. 70% responden-
tów nie przeniosłoby się do innej firmy, co świadczy o przywiązaniu do firmy i odpo-
wiednim systemie motywacyjnym.
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SIECI ORGANIZACYJNE I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ 
W WARUNKACH NOWEJ GOSPODARKI

Wprowadzenie

Siła nie pochodzi od instytucji, od państwa czy wielkich korporacji. 
Jest ulokowana w sieciach, które tworzą strukturę społeczną.

M. Castells

Szczególną cech nowej gospodarki jest jej sieciowość, a  współczesna przestrzeń 
rynkowa nazywana jest gospodarką sieciową lub usieciowioną1. D. Barney wskazuje, 
że teza o społeczeństwie sieci sugeruje, że wzrastająca ilość jednocześnie społecznych, 
politycznych i ekonomicznych działań instytucji i związków jest zorganizowana wokół 
formy sieciowej. Gospodarkę sieciową charakteryzuje wysoka dynamika, orientacja 
na procesy, brak granic, nieprzewidywalność, promowanie zasobów niematerialnych 
i procesów współdziałania między organizacjami. Istotą społeczeństwa sieciowego jest 
swobodny dostęp ludzi do uczestniczenia w różnych grupach społecznych czy kręgach 
zainteresowań.

Więzi społeczne stanowią podstawę współpracy w sieci pomiędzy organizacjami, 
które mogą mieć charakter kapitałowy, personalny oraz kooperacyjny. Relacje powstają 
na poziomie komunikacji z interesariuszami tj. klientami, dostawcami, podwykonaw-
cami, partnerami czy też ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi2. Kategoria 
sieci międzyorganizacyjnych, prezentowana jest przez badaczy jako organizacja siecio-
wa, struktura sieciowa, nowy paradygmat zarządzania czy współdziałanie sieciowe3.

1 Mikuła B., Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy [w:] Mikuła B., Pietrusz-
ka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, 
Difin, Warszawa 2007, s. 21.

2 Burt R.S., Structural Holes versus Network Closure as Social Capital [w:] Lin N., Cook K., Burt R.S., 
Social Capital: Theory and Research, Aldine Transaction, New York 2001, s. 110-123.

3 Skrzypek A., Network structures in Knowledge-Based Economy International Scientific Conference 
MakeLearn&TIIM 2016: Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society through Turbu-
lent Times, Timisoara, Romania, s. 705-712. 
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Nowa gospodarka tworzy warunki, w których funkcjonują przedsiębiorstwa w wa-
runkach gospodarki opartej na wiedzy4. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w dzisiej-
szym świecie pojawiło się wiele określeń charakteryzujących społeczeństwo XX i XXI 
wieku, są to obok społeczeństwa sieciowego społeczeństwo informacyjne, ryzyka, kon-
sumpcyjne, refleksyjne, postindustrialne, ponowoczesne, masowe, wiedzy, obywatel-
skie, medialne. W warunkach nasilających się zmian menedżerowie muszą posiadać 
umiejętność wyboru właściwych celów dla organizacji oraz uwzględniać ryzyko, koszty 
społeczne, wartości etyczne i oczekiwania interesariuszy5. Pojawienie się GOW było 
odpowiedzią na wyzwania globalizacji, konkurencyjności i innowacyjności. Kluczem 
do sukcesu w warunkach nowej gospodarki jest zarządzanie wiedzą i rozwijające się 
technologie IT i ICT. Otoczenie, w którym prowadzą działalność organizacje jest nie-
stabilne i turbulentne6 i wyróżnia się w nim następujące tendencje7:
•	 wzrost nowości zmiany, co oznacza, że ważne wydarzenia wpływające na przedsię-

biorstwo coraz bardziej odbiegają od tego, co było znane w przeszłości,
•	 wzrost intensywności otoczenia, świadczący o tym, że utrzymanie połączeń mię-

dzy przedsiębiorstwem a jego partnerami w otoczeniu pochłania coraz więcej uwa-
gi kierownictw,

•	 wzrost szybkości zmiana zachodzących w otoczeniu i rosnąca złożoność otoczenia. 
W modelach sieciowych uwzględnione zostało zjawisko integracji różnych funkcji 

realizowanych w procesie innowacyjnym przy wykorzystaniu technologii informacyj-
no-komunikacyjnych ITC. Technologie te umożliwiają lepsze funkcjonowanie sieci 
innowacji poprzez szybszy przepływ informacji między uczestnikami procesu inno-
wacyjnego8. 

Funkcjonowanie organizacji w warunkach społeczeństwa sieciowego tworzy wa-
runki dla doskonalenia jakości informacji, wyrobów, usług i relacji.

Rola sieci w warunkach nowej gospodarki

„Sieć coraz bardziej zastępuje terytorium jako platformę rozmaitych kontaktów 
między ludźmi. Znika tradycyjne pojęcie przestrzennego sąsiedztwa, dawniej związane 
z poczuciem przynależności i tożsamości, kontaktów towarzyskich, wsparcia, pomocy 
(…). Do kontaktów w sieci ludzi pociąga ciekawość, podobieństwo, wspólnie podzie-
lane zainteresowanie i poglądy, nie zaś fizyczna przestrzenna bliskość (…) Oczywiście 

4 Skrzypek A., Sudoł M., Uwarunkowania sukcesu organizacji w warunkach nowej gospodarki, [w:] 
Skrzypek E. (red.), Jakość w systemach zarządzania organizacja w nowej gospodarce, Wyd. Katedra 
Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS Lublin 2016, s. 45-53.

5 Skrzypek A. (red.), Determinants and consequences of network society Department of Quality and 
Knowledge management Faculty of Economics University of Maria Curie-Skłodowska Lublin, 2016. 

6 Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE Warszawa 2005, s. 15.
7 Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE Warszawa 1985, s. 58.
8 Torre A., On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission, 

“regional Studies” 2008, Vol. 42, s. 869-889
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lokalność w sensie bliskości fizycznej, przestrzennej, geograficznej nie znika, ale staje 
się mniej ważna, uboczna, bowiem sieć pozwala na zwielokrotnienie i uintensywnienie 
związków międzyludzkich, pokonując odległość i czas (….) Sieć to też praca, przedsię-
biorczość, nauka, dostęp do informacji, rozrywka, handel, kultura itp.”9.

W środowisku sieciowym warunkiem osiągnięcia wysokiej efektywności jest po-
siadanie skalowanego modelu biznesu, który zapewni zdolność do kreowania wartości.

Do atrybutów sieci kształtujących jej model biznesu należą:
•	 wielkość sieci, gęstość sieci,
•	 bliskość centralności sieci, dynamika interakcji w sieci, różnorodność w sieci, 
•	 rotacja członków sieci, koszty koordynacji sieci,

•	 konfliktowość w sieci i konkurowanie w sieci.10

Sieci stanowią nową formę umożliwiającą koordynację działalności, w której11:
•	 podstawę normalizacyjną stanowią uzupełniające się potencjały, silne strony,
•	 komunikacja odbywa się poprzez wzajemne relacje i więzi,
•	 normy wzajemności oraz dbałość stanowią podstawę dla rozwiązywania konflik-

tów,
•	 strony są zdywersyfikowane pod względem stopnia zaangażowania (od średniego 

do wysokiego),
•	 wzajemne powiązania osadzone są w warunkach wzajemnej otwartości oraz zo-

rientowania na obustronne korzyści,
•	 dominującą rolę odgrywają relacje współzależności stron,
•	 sieć jest zbiorem wielu partnerów, których współdziałanie odbywa się na podsta-

wie formalnych zasad. 
Więzi społeczne i tworzona przez nie wartość dodana stanowią podstawę współ-

pracy sieciowej. W warunkach nowej gospodarki ważnym problemem są takie procesy 
twórcze jak: inwencja, innowacje oraz ich dyfuzja. Sieciowość opiera się na sieciach 
wzajemnie współdziałających na podstawie różnych form powiązań przedsiębiorstw 
partnerskich. Społeczeństwo informacyjne, sieciowe, oparte na wiedzy stawia organi-
zacjom nowe wymagania, wymusza konieczność stałego uczenia się i rozwoju12. Waż-
nymi wyznacznikami sukcesu w  nowej gospodarce stają się wiedza, doświadczenie, 
efektywność i umiejętność współdziałania w sieci. Dominującym zasobem w nowej go-
spodarce staje się wiedza znajdująca się w głowach ludzi, pracowników wiedzy, którzy 

9 Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 41.
10 Jabłoński A., Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin Warszawa 2015, s. 36.
11 Powell W.W., Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization, [w:] “Research in 

Organizational Behavior” 1990, Vol. 12. s. 300-305.
12 Skrzypek A., Network Structures in Knowledge Based Economy, International Scientific Confe-

rence MakeLearn&TIIM 2016: Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society through 
Turbulent Times, 25-27 MayTimisoara, Romania, 2016, p. 705-712.
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są w stanie generować największy przyrost wartości rynkowej przedsiębiorstw13. Wie-
dza staje się zasobem strategicznym, istnieje wiele kryteriów odróżniających wiedze od 
zasobów materialnych (tabela 1).

Tabela1. Kryteria odróżniające wiedzę od zasobów materialnych
Lp. Kryterium Wiedza Zasób materialny
1. Mierzalność i wycena Trudna do zmierzenia i wyceny Łatwy do zmierzenia i wyceny

Przechowywanie Bazy danych – zajmuje mało 
miejsca

Magazyny – hale produkcyjne – 
zajmuje dużo miejsca

3. Sposób wytwarzania Poprzez eksperymenty, 
doświadczenia, naukę, dyskusje

Zgodnie z cyklem 
produkcyjnym, instrukcją

4. Wyczerpywalność Niewyczerpalny Wyczerpalny
5. Przekazywanie (transport) Globalny, łatwy, tani, szybki Trudny, kosztowny, 

czasochłonny
6. Użyteczność Nieograniczone możliwości 

zastosowania
Zazwyczaj w jednym celu, 
przydatność ograniczona do 
jednej/ kilku czynności

7. Dostępność Bywa ograniczona Często ograniczona
8. Wykorzystanie Przez daną osobę, w danym 

miejscu, w danym czasie
Przez daną osobę, w danym 
miejscu, w danym czasie

9. Amortyzacja Nie występuje Zgodna z czasem
10. Miejsce w systemie 

księgowym
Wartości niematerialne 
i prawne

Środki trwałe

11. Sposób zapewnienia 
bezpieczeństwa

Systemy informatyczne Głównie zabezpieczenia fizyczne

12. Nabywanie Zazwyczaj proces ciągły Skokowo

Źródło: Krok E., Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą, Wyd. 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 33.

J. Gołuchowski podkreśla, że twórczość i innowacje w firmie powinny być wspiera-
ne przez systemy zarządzania wiedzą najnowszej generacji, wykorzystujące różne tech-
nologie tworzenia, kodyfikacji i analizy wiedzy, np. technologie portali semantycznych 
czy technologie sztucznej inteligencji14,15.

Model sieciowy nawiązuje do paradygmatu innowacji otwartych, zaproponowane-
go przez H.W. Chesbrougha, według niego innowacje są otwarte, gdy firma optymali-
zuje proces innowacyjny przez wykorzystanie zewnętrznych i wewnętrznych strumieni 

13 Skrzypek A., Organizational effectiveness in the new economy – the theoretical considerations and 
practical recommendations [w:] Świrska A., Wąsowska K. (red.) “Effectiveness of Management Mi-
cro and Macro Level”, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2016. s. 105-113.

14 Gołuchowski J., Technologie zarzadzania wiedzą w zarzadzaniu publicznym [w:] Gołuchowski J., 
Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarzadzaniu publicznym, Akademia Ekono-
miczna w Katowicach, Katowice 2008.

15 Skrzypek A., Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia a może nowa jakość, [w:] „Problemy Jako-
ści” 2016, nr 12, s. 24-27.
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wiedzy i równocześnie kreuje nowe rynki dla innowacji16. Wybrane definicje innowacji 
zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2. Wybrane definicje innowacji w ujęciu statycznym i dynamicznym
Autor Definicja
Thompson 
(1965)

Opracowanie, akceptacja i zastosowanie nowych pomysłów, procesów, produktów 
i usług

Knight (1967) Wprowadzenie nowej i istotnej zmiany przez organizację
Nelson (1968) Proces polegający na wprowadzaniu nowych produktów i technik wytwórczych do 

systemu ekonomicznego
Fiedor (1979) Każda zmiana w danych właściwościach funkcji produkcji
Freeman 
(19820

Pierwsze handlowe wprowadzenie nowego produktu, procesu, systemu lub 
urządzenia

Dosi (1990) Wprowadzanie nowych produktów, procesów i form organizacji działalności 
gospodarczej

Nonaka (1994) Proces, w ramach którego przedsiębiorstwo formułuje problemy, a następnie 
tworzy nową wiedze niezbędną do ich rozwiązania

Gomułka 
(1998)

Akt jakościowej zmiany w gospodarce, gdy rozpoczyna się produkcja nowego 
wyrobu (stosowanie nowego procesu) oraz sam produkt (proces)

Oerlemans, 
Meeus, Boeke-
ma (1998)

Proces, w ramach którego nowa wiedza lub kombinacje dotychczasowej wiedzy są 
ucieleśnione w produktach i procesach wytwórczych

Marciniak 
(2000)

Wszelkie twórcze rozwiązania problemów, które wprowadzają nowości i zmieniają 
dotychczasowy stan rzeczy w systemie społecznym, strukturze gospodarczej, 
technice oraz przyrodzie

Pomykalski 
(2001)

Procesy badań i rozwoju zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych 
rozwiązań w dziedzinie techniki, technologii i organizacji

Drucker (2004) Działanie polegające na wprowadzaniu celowej i ukierunkowanej zmiany 
w ekonomicznym lub społecznym potencjale przedsiębiorstwa

Janasz ( 2005) Produkty ludzkiej wynalazczości będące funkcją posiadanej wiedzy
Edvinsson i inn. 
(2004)

Komercjalizacja i kapitalizacja wynalazku będącego efektem połączenia istniejącej 
wiedzy z nową wiedzą

Adams, Bes-
sant, Phelps 
(2206)

Udane zastosowanie nowych pomysłów

OECD (2008) Wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu(wyrobu lub usługi) 
lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem

Todtling, Leh-
ner, Kaufmann 
(2209) 

Efekt interakcyjnego procesu tworzenia wiedzy, jej rozpowszechniania 
i zastosowania

Tidd, Bessant 
(2011)

Proces, w wyniku którego dostrzeżona okazja staje się nowym pomysłem, ten zaś 
następnie znajduje powszechne, praktyczne zastosowanie

Źródło: Kijek T., Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie, Wyd. 
UMCS Lublin, 2016, s. 16

16 Chesbrough H.W., Open Innovation: The new Imperative for creating and Profiting from Technology, 
Harvard Business School Press, Boston 2003.
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M. Castells wskazuje następujące cechy społeczeństwa sieciowego17:
•	 informacja jest podstawą działania technologii,
•	 totalny zakres oddziaływania IT,
•	 sieciowa logika czyli morfologiczna zdolność adaptacji do coraz bardziej złożo-

nych wzorców interakcji oraz rozwoju społecznego,
•	 elastyczność instytucji oraz organizacji społeczno-gospodarczych,
•	 konwergencja poszczególnych technologii na bazie platformy cyfrowej, w  coraz 

bardziej zintegrowany system.
Organizacja sieciowa postrzegana jest jako względnie trwałe zgrupowanie auto-

nomicznych jednostek lub przedsiębiorstw, uczestniczących w systemie wzajemnych 
kooperacji według zasad rynkowych18. Kooperacja w ramach organizacji sieciowej po-
lega na:
•	 koordynacji części procedur i systemów informacyjnych,
•	 szerokim dzieleniu się wiedzą i informacjami,
•	 korzystaniu ze wspólnych kanałów sprzedaży,
•	 wdrażaniu wspólnej marki i występowaniu na zewnątrz jako jeden podmiot,
•	 pozwala na zmniejszenie kosztów działania i łatwiejsze zaistnienie na nowych ryn-

kach,
•	 stwarza możliwości dysponowania siłą przetargową w  stosunku do dostawców 

i odbiorców.
Sieć to zbiór relacji pomiędzy partnerami, interesariuszami, którzy wpisują się 

w relacje rynkowe przedsiębiorstw. Współdziałanie w ramach sieci tworzy warunki dla 
transferu wiedzy i technologii oraz umożliwia powstanie kapitału społecznego. Relacje 
sieciowe stają się źródłem korzyści dla ich uczestników. 

Sieć to hybrydowa forma organizacyjna, która próbuje połączyć w sobie z jednej 
strony atuty relacji hierarchicznych, a drugiej rynkowych19.

Według J. Niemczyka sieć to zbiór węzłów i relacji i powinna być również bytem 
okresowym20. K. Perechuda traktuje sieć jako pewien zbiór elementów połączonych 
określonymi więziami (relacjami)21. H. Hakanson i I. Snehota określają sieć jako trzy 
kategorie powiązane ze sobą: uczestnicy sieci, zasoby, jakimi dysponują i  działania, 

17 Castells M., The Internet Galaxy, Oxford University Press 2001, s. 70-72.
18 Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowa-

nych przedsiębiorstw, [w:] „Przegląd Organizacji” 1998, nr 4. 
19 Duczkowska-Piasecka M. (red.), Model biznesu, nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa 2013, 

s. 50.
20 Niemczyk J., Strategia, od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-

wiu, Wrocław 2013, s. 143.
21 Perechuda K., Wirtualizacja procesów opartych na wiedzy podstawa nowoczesnego niewolnictwa. 

Nowe paradygmaty i determinanty przestrzeni przepływów w przedsiębiorstwie sieciowym [w:] Za-
cher L.W. (red.), Wirtualizacja, problemy, wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa 2013, s. 229.
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jakie podejmują22. Sieci międzyorganizacyjne to dobrowolne porozumienia niezależ-
nych przedsiębiorstw, które obejmują wymianę i dzielenie się wiedzą23. Wybrane cechy 
sieci organizacji zawarto w tabeli 3.

Tabela 3. Cechy sieci organizacji 
Cecha Opis
Autonomiczność członków Członkowie sieci zachowują niezależność i możliwość podejmowania 

decyzji
Dobrowolna przynależność Przynależność do sieci jest dyskrecjonalną decyzją członków
Współpraca Sieć powstaje i istnieje w wyniku współpracy między członkami. 

Współpraca może być sformalizowana lub nie
Nakierowanie na wspólny cel Wspólny cel niemożliwy do osiągnięcia przez organizacje działające 

osobno
Horyzontalna struktura Struktura sieci jest hierarchiczna, każdy jej członek jest równorzędny
Decentralizacja Sieć nie ma centrum władzy
Samoregulacja Członkowie sieci określają zasady i procedury funkcjonowania sieci
Kierowana (kontrolowana) 
przez członków

Sieć jest kierowana przez organizacje członkowskie za pośrednic-
twem ich przedstawicieli

Podział pracy Członkowie sieci mają specyficzne zadania i umiejętności
Kognitywność (samowiedza) Sieć charakteryzuje się samowiedzą, dostosowuje się do zmian oto-

czenia, jest organizacja uczącą się

Żródło: A. Płoszaj, Sieci instytucji otoczenia biznesu, Scholar, Warszawa 2013, s. 40.

Konsekwencje patologii w sieciach znajdują odzwierciedlenie w odniesieniu do24:
•	 firmy i oznaczają: spadek innowacyjności firm, wzrost kosztów operacyjnych, utra-

tę niezależności, spadek konkurencyjności, spadek pozycji rynkowej, zmianę pozy-
cji firmy w sieci, wzrost ryzyka, utratę możliwości pozyskania zasobów

•	 relacji intrasieciowych, które oznaczają: wzrost konkurencji intrasieciowej (hi-
perkonkurencja), wzrost zachowań oportunistycznych, wzrost agresji działań, za-
mknięcie sieci, relacje w sieci ewoluują w kierunku gry o sumie zerowej (relacje 
prokonkurencyjne

•	 sieci i  oznaczają: spadek konkurencyjności sieci, (przegrana walka o  standardy 
technologiczne), spadek elastyczności sieci, spadek konkurencyjności sieci, zagro-
żenia dla istnienia sieci np. w wyniku wystąpienia kluczowych firm.

22 Hakanson H., Snehota I., Developing relationships in business networks, Routledge, London 2005.
23 Martin-Rios C., Why do firms seek to share human resource management knowledge? The importance 

of inter-firm networks, [w:] “Journal of Business research” 2012, s. 2.
24 Cygler J., Sroka W., Structural pathologies in inter-organizational networks and their consequences, 

[w:] “Procedia-Social and behavioral Sciences 110” 2014, s. 52-63.
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Organizacja i struktura sieciowa

Organizacja sieciowa to zbiór niezależnych w sensie prawnym jednostek gospo-
darczych, realizujących różnorodne przedsięwzięcia i  projekty koordynowane przez 
firmę-integratora, która posiada wyróżniające (kluczowe, podstawowe kompetencje)25. 

Organizacja sieciowa powinna opierać swoją działalność na wiedzy, a jej wyznacz-
nikiem powinny być:
•	 umiejętność stałego doskonalenia oferty rynkowej,
•	 zdolność do prowadzenia stałej edukacji klienta, poprzez to, że oferowane produk-

ty, usługi sprawiają, że użytkownik podnosi swoje kwalifikacje,
•	 elastyczność oferowanych produktów i usług w zakresie zaspokajania potrzeb kon-

sumenta,
•	 relatywnie krótki cykl życia oferowanych produktów i usług,
•	 umiejętność skutecznego przetwarzania wiedzy w produkty bogate w wiedzę,
•	 duża podatność na uczenie się,
•	 prowadzenie badań, które dostarczają wiedzy niezbędnej do doskonalenia funk-

cjonowania,
•	 umiejętność rozwijania i wykorzystywania kapitału intelektualnego,
•	 korzystanie z możliwości, jakie powstają w ramach tworzonych kreatywnych sie-

ci przedsiębiorstw (zdolność efektywnej komunikacji i współpracy, umiejętności 
uczenia się i dzielenia wiedzą, współpraca z klientami, rozwój pracowników wie-
dzy, a w szczególności umiejętność przewidywania kompetencji, które będą ważne 
w przyszłości).

Organizacja sieciowa zorientowana na wiedzę posiada następujące cechy26;
•	 bazuje na zasobach niematerialnych i sieci powiązań jako determinantach konku-

rencyjności, wśród których wiedza pełni kluczową rolę,
•	 jest zorientowana na zarządzanie twórcze, oferuje produkty nasycone wiedzą 

(technologia, patenty, metody technik organizacyjno-zarządczych),
•	 nastawiona jest na tworzenie warunków sprzyjających tworzeniu klimatu współ-

działania, podejmuje współdziałanie w różnych wymiarach i na różnych zasadach 
ze specjalistami posiadającymi kompetencje niezbędne z punktu widzenia utrzy-
mania i wzrostu konkurencyjności,

•	 stawiając na podmiotowość kompetentnych pracowników i partnerów wyznacza 
im wysokie wymagania intelektualne.

25 Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie, Wyd. UE Wrocław, 2007, s. 80.
26 Białasiewicz M., Kompetencje menedżerów w  przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę, [w:] 

Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, [w:] „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Seria Finanse. Ryzyko Finansowe. Ubezpieczenia, Szcze-
cin 2010, nr 35, s. 26-27.
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Współczesne przedsiębiorstwa muszą przekształcać się w  organizacje oparte na 
wiedzy, czyli takie, których struktura wewnętrzna jest podporządkowana tworzeniu 
wartości dodanej w oparciu o efektywne wykorzystanie wiedzy27.

Przedsiębiorstwo sieciowe wg Manuela Castellsa to „struktura organizacyjna zbu-
dowana wokół projektów gospodarczych realizowanych przez współpracujące ze sobą 
części różnych firm tworzących sieć połączeń na czas realizowania danego projektu 
i zmieniających konfigurację tych sieci przy wdrażaniu każdego nowego projektu”28. 
Więzi społeczne i  tworzona przez nie wartość dodana stanowią istotną podstawę 
współpracy sieciowej. W warunkach nowej gospodarki ważnym problemem są takie 
procesy twórcze jak: inwencja, innowacje oraz ich dyfuzja. Mogą one napotka na barie-
rę w postaci odpowiedniej wiedzy i umiejętności albo akceptacji społecznej dla zmian.

Organizacja sieciowa według A. Stabryły powstaje przez29:
•	 stopniowe zawiązanie lub jednorazowe nawiązanie długookresowego współdziała-

nia na płaszczyźnie handlowej przez niezależne organizacje,
•	 inwestycje prowadzące do włączenia nowych ogniw w układ kooperacji nadzoro-

wany przez co najmniej jedną organizację realizującą strategię ekspansji,
•	 wewnętrzne przekształcenia w dużej scentralizowanej organizacji.

Struktura sieciowa jest stosowana w nowoczesnych organizacjach, które zrywają 
z tradycyjnymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wprowadzają nowe sposoby za-
rządzania, czyli w takich które opierają swoje funkcjonowanie na pracy i zarządzaniu 
sieciowym. Sieci obejmują różne relacje współdziałania, w  tym alianse strategiczne, 
układy kooperacyjne, partnerstwo i sieci biznesowe30.

Między organizacjami mogą wystąpić sieci o następującym charakterze:
•	 zintegrowane, obejmują one takie jednostki, które należą do jednej grupy lub orga-

nizmu gospodarczego z mocy prawa,
•	 skorelowane, obejmują grupy podmiotów, które w oparciu o świadomość wspól-

nych potrzeb, we własnym zakresie zmierzają w kierunku ich zaspokojenia,
•	 kontraktowe, oparte są na umowach koncesyjnych lub franchisingowych i dotyczą 

pomiotów niezależnych statutowo, 
•	 oparte na bezpośrednich stosunkach, występują na poziomie życia społecznego 

i gospodarczego ( sieci sprzedaży bezpośredniej).

27 Malara Z., Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współ-
czesnego przedsiębiorstwa, [w:] „Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. Prace i Materiały 
Wydziału Zarządzania”, UG, nr 2-3, 2009, Sopot, 2009, s. 809-821.

28 Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
29 Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mifles, Kra-

ków 201, s. 209.
30 Moller K., Rajala A., Rise of Strategic Nets-New Modes of Value Creation, [w:] „Industrial Marketing 

Management” 2007, Vol. 36, s. 895-908.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Praca
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Ponadto wyróżnia się sieci pionowe, koncentryczne oraz dynamiczne/okazyjne31. 
Według A. P. de Mana należy wyróżnić sieci quasi-zintegrowane z orientacja konku-
rencyjna, sieci podażowo-popytowe lub zorientowane na klientów oraz sieci zoriento-
wane na technologię32.

We współczesnym społeczeństwie sieciowym wzrasta ranga myślenia sieciowego, 
które umożliwia33:
•	 spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia,
•	 uzyskanie odpowiedniej definicji problemu,
•	 ujęcie i zbadanie za pomocą sieci wzajemnych oddziaływań poszczególnych ele-

mentów,
•	 interpretację i opracowanie modeli opanowania sytuacji z wykorzystaniem techni-

ki scenariuszowej,
•	 wyodrębnienie elementów i  relacji, na które przełożony, zarząd, właściciel mają 

bezpośredni wpływ oraz elementów i relacji, na które wpływu nie mają,
•	 lepsze zbadanie i zrozumienie całości oraz jej części,
•	 sformułowanie pewnych reguł kształtowania i prowadzenia systemu,
•	 zwrócenie uwagi na proces zmian, uczenia się i rozwoju.

Podsumowanie

Wymogi nasilającej się konkurencji oraz dynamicznie zachodzące zmiany w bliż-
szym i dalszym otoczeniu organizacji wymusiły powstawanie, sieci, związków i relacji. 
Sieci współpracy stanowią efekt narastających zmian dostosowawczych. Społeczeństwo 
sieciowe uznaje się za jeden z rodzajów społeczeństwa informacyjnego, a najważniej-
szą w nim rolę pełnią sieci relacji i międzyludzkich powiązań. Organizacje powinny 
szukać źródeł wiedzy niedostępnych dla innych, co oznacza, że rozwijanie wiedzy we 
własnym zakresie jest nadal decydującym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. Sieci 
we współczesnym świecie pełnią coraz większą rolę, a organizacje, które funkcjonują 
poza sieciami mają mniejsze szanse na rozwój i trwanie na rynku.
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KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (TQM)  
W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wprowadzenie

Istnieje wiele koncepcji zarządzania jakością w administracji publicznej. Przykła-
dem podejścia do jakości wyrobu i usług jest kompleksowe zarządzanie jakością – Total 
Quality Management. Skrót ten należy tłumaczyć w następujący sposób:
1.  Total – dotyczy stosowania się do tej koncepcji całej organizacji, jak również spo-

sobność wykorzystania jej do wszystkich rodzajów produkcji i usług we wszystkich 
komórkach organizacyjnych, na każdym stanowisku bez jakichkolwiek ograniczeń.

2.  Quality – cechuje się spełnieniem postulatów klientów w sposób w pełni zadowa-
lający.

3.  Management – jest to instrument rozwiązywania problemów, wypracowywania 
poprawy poprzez zmierzanie do wysokiej jakości pracy i jej efektów, innymi słowy 
to koncepcja ciągłego podnoszenia poprawy jakości produktów1.
Zarządzanie jakością w  sektorze publicznym jest nieodzowne, gdyż administra-

cja publiczna, świadcząc usługi dla wspólnot, ma duże oddziaływanie na jakość życia 
obywateli. Dlatego też, celem niniejszej pracy będzie zaprezentowanie w jakim stopniu 
urzędy administracji publicznej wykorzystują koncepcję kompleksowego zarządzania 
przez jakość w swoich usługach. Należy nadmienić, iż instytucje publiczne powinny 
podnosić jakość świadczonych usług, aby obywatel nie był traktowany jak przysłowio-
wy petent.

W  związku z  tym praca będzie obejmować objaśnienie pojęcia TQM. Niniejsza 
praca zwróci także uwagę na znaczenie urzędu jako organizacji, a także ukaże jak kon-
cepcja zarządzania jakością sprawdza się w urzędach administracji publicznej oraz jak 
duży ma wpływ na ulepszenie organizacji i pracy urzędów. 

1 Więcek J. (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2007, s. 123.
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Koncepcja TQM

Koncepcja TQM w polskiej literaturze jest różnie nazywana, np.: „kompleksowe 
zarządzanie jakością”, „całościowe zarządzanie jakością”, „zarządzanie całkowitą jako-
ścią”, „totalne zarządzanie jakością”2. 

Autorzy definiują różne określenia zarządzania przez jakość. Jedną z nich jest defi-
nicja reprezentowana przez A.P Muhlemanna, J.S Oaklanda oraz K.G Lockyera. A za-
tem według ww. autorów zarządzanie jakością jest „sposobem zarządzania poprawiają-
cym efektywność, elastyczność i konkurencyjność organizacji jako całości. Koncepcja 
TQM musi być stosowana w całej organizacji tak, że pracownicy poszczególnych dzia-
łów traktują siebie nawzajem jako klientów wewnętrznych i starają się zaspokoić ich 
potrzeby”3.

Dla J.J. Dahlgaarda, K. Kristensena i G.K. Kanji TQM jest „konsekwentną wizją 
a  także staje się koniecznością warunkującą przetrwanie. Jest sposobem na życie or-
ganizacji zaangażowanej na rzecz dostarczania zadowolenia klientom poprzez ciągłe 
doskonalenie. Ten sposób na życie jest różny w różnych organizacjach i w różnych kra-
jach. Opiera się na kilku podstawowych zasadach, które mogą być wprowadzone do 
organizacji dla zapewnienia większego udziału w rynku, wzrostu zysków i obniżenia 
kosztów”4.

Kompleksowe podejście do jakości definiowane jest jako „sposób prowadzenia 
działalności gospodarczej, polegający na maksymalizowaniu konkurencyjności orga-
nizacji poprzez ciągłe doskonalenie jakości produktów, usług, ludzi, procesów, środo-
wiska”5.

Kluczowe elementy TQM6:
•	 Orientacja na klienta.
•	 Podejście procesowe (ciągłe zmiany i usprawnienia).
•	 Rola przywództwa.
•	 Promowanie pracy zespołowej.
•	 Doskonalenie przez ciągłą edukację (szkolenia).
•	 Celebracja zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach.
•	 Systemowe podejście do zarządzania.
•	 Podejmowanie decyzji na podstawie faktów.

2 Red. Więcek J., Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2007, s. 123.

3 Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcji i usług, PWN, Warszawa 2001, 
s. 133.

4 Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2004, 
s. 26.

5 Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, 
s. 20.

6 Chojnacka M., Zarządzanie jakością, W poszukiwaniu doskonałości organizacji, Wydawnictwo Na-
ukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 50.
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Koncepcja zarządzania przez jakość proponuje innowacyjny sposób myślenia i po-
dejścia do problemu zarządzania. Dotychczasową biurokrację zastąpiła nowa filozofia 
polegająca na pełnej koncentracji na kliencie i  jego potrzebach oraz na polepszaniu 
jakości.

Urząd jako organizacja

Jeżeli twierdzimy, że urząd jest organizacją to zakładamy, iż ów urząd jest „grupą 
ludzi i infrastrukturą z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań”7.

Zasadniczą różnicą odróżniającą urzędy administracji publicznej od innych or-
ganizacji jest duży formalizm. W tych pierwszych ogromną rolę odgrywają przepisy 
prawne, normy i  procedury zawarte w  regulaminach. Mimo to urząd nie musi być 
organizacją biurokratyczną. Stosowanie różnych stylów kierowania, koncepcji zarzą-
dzania oraz kultura organizacji może przesądzać o  charakterze urzędu i  jego ładzie 
organizacyjnym.

Aby zapobiegać nadmiernej biurokracji, należy m.in.8:
•	 Stosować koncepcję empowermentu.
•	 Wykorzystywać zespołowe formy organizacji pracy.
•	 Ograniczać liczbę stosowanych procedur do wymaganego minimum.
•	 Spłaszczać struktury organizacyjne.

Wprowadzenie kompleksowego zarządzania jakością pozwala definiować urzędy 
publiczne nie jako organizację biurokratyczne, ale jako organizacje zarządzające usłu-
gami realizowanymi na rzecz mieszkańców społeczności lokalnych, inwestorów czy też 
instytucji zewnętrznych, czyli – mówiąc językiem zarządzania przez jakość – klientów 
zewnętrznych i wewnętrznych9. 

Jeżeli w urzędzie wprowadzono system zarządzania jakością, to urząd ten jest zbio-
rem zależnych od siebie procesów. W związku z  istniejącymi strukturami procesy te 
przepływają z jednej komórki organizacyjnej do innej. Gdy chodzi o urzędy admini-
stracji samorządowej zachodzą one tylko w jednej komórce organizacyjnej. Procesy te 
można też nazwać systemem. Urzędy są systemami otwartymi. Z reguły, tak jest, ale nie 
w każdym wypadku. Zależy to od misji i charakteru działalności. 

Ulepszanie jakości usług i  całej organizacji zobowiązuje do stworzenia kanałów 
komunikacyjnych. Wiedza która napływa do urzędu z otoczenia musi być zidentyfiko-
wana i selekcjonowana. Instytucja urzędu ma charakter społeczno-polityczny. Dlatego 
też, istotnym zasobem jest tutaj „zasób ludzki” i potencjał społeczny. Te dwa czynniki 

7 Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warsza-
wa 2011. s. 43.

8 Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warsza-
wa 2011. s. 44.

9 Broniewska G., Jakość usług i dobre praktyki w administracji publicznej, [w:] „Zarządzanie i finanse” 
2012, nr 1, cz. 3, s. 451.
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decydują o  poziomie jakości. Należy pamiętać, że ustawiczne doskonalenie jakości 
musi być bezpośrednio związane z doskonaleniem potencjału społecznego. 

Odpowiedni poziom zaangażowania pracowników, rozwój wiedzy o jakości, utrzy-
manie odpowiedniego poziomu motywacji, jakościowe przywództwo, system prawny, 
sfera dokumentacyjna – to właśnie te cechy decydują o wdrożeniu i utrzymaniu syste-
mu zarządzania jakością. 

Zarządzanie przez jakość w administracji publicznej 

 Jedną z preferowanych koncepcji zarządzania jest zarządzanie przez jakość czyli 
Total Quality Management. Koncepcja ta w idealny sposób nadaje się do wykorzysta-
nia w administracji publicznej.

Filozofię kompleksowego zarządzania jakością można przedstawić za pomocą tzw. 
Koła Deminga. William Edward Deming zaprezentował tą procedurę w następujący 
sposób10:
•	 Etap I – stworzenie planu, czyli przemyślenie i zaplanowanie realizacji działań.
•	 Etap II – wykonanie planu.
•	 Etap III – przeprowadzenie kontroli czyli sprawdzenie.
•	 Etap IV – realizacja czyli działanie. 

Wypracowanie sukcesu nie jest możliwe z dnia na dzień. Wprowadzenie koncep-
cji TQM wiąże się ze stworzeniem przez kierownictwo instytucji publicznej, właściwej 
długotrwałej polityki, która będzie obowiązywać wszystkich pracowników. Należałoby, 
zatem11:
•	 Zbierać informacje dotyczące potrzeb klientów, zorganizować w  całej organiza-

cji system nagromadzania informacji o oczekiwaniach, potrzebach i zadowolenia 
klientów ze zrealizowanych usług.

•	 Sprecyzować wymogi odnoszące się do jakości, ustalać działania i sposoby realiza-
cji usług o wysokiej jakości.

•	 Upowszechniać odpowiedzialność za wysoką jakość, zbudować stosowny system 
samokontroli i motywacji pracowników w dążeniu do podnoszenia jakości przy 
realizowanej przez nich pracy, zapewnić kadrze kierowniczej właściwe narzędzia 
do zarządzania przez jakość.

•	 Rozwijać ocenę jakości, monitorować proces jakości, przekształcać niewłaściwe 
procedury, stwarzając idealne działania korygujące i wykluczać przyczyny złej ja-
kości, zapobiegając jej powstaniu.

10 Bobińska B., Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej jako procesy identyfikowa-
nia potrzeb klienta i doskonalenia organizacji, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Tarnowie” 2012, Nr 2, s. 42.

11 Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2011, s. 96-97.
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Zasadą przy stosowaniu TQM jest traktowanie wymienionej koncepcji jako pro-
cesu ciągłego, nigdy nie zakończonego. Dzięki temu może ona przynieść odpowiednie 
korzyści. Podsumowując, najistotniejsze elementy TQM to12: 
•	 W  podejściu reprezentowanym przez TQM występuje potrzeba stworzenia przez 

kierownictwo instytucji publicznej odpowiednich wyznaczników kultury jakości, jak 
również tworzenie właściwych struktur dla zarządzania procesem usprawniania.

•	 Dostrzeżenie klientów wewnętrznych, jakim są pracownicy instytucji publicznych.
•	 Całkowite zaangażowanie w sferę jakości całego personelu oraz klienta.
•	 Nauczenie pracowników, iż automatycznie są kontrolerami swojej pracy.
•	 Przy odbiorcy usług – komunikacja w obie strony.
•	 Założeniem TQM, jest iż wszyscy pracownicy wykonujący działania na rzecz 

klientów chcą wykonywać je jak najlepiej, gdyż znają swoją pracę i wiedzą o niej 
najwięcej.
Instytucja publiczna korzystająca z koncepcji TQM jest przede wszystkim nazna-

czona współczuciem i troską odbiorców usług, otwartą komunikacją, utożsamianiem 
się z obywatelami.

Podsumowanie

Efektywność funkcjonowania koncepcji TQM zależy od tego, jak wielu jej człon-
ków chce zrobić coś więcej niż wymagają tego nakazy ich ról organizacyjnych13.

Kierunkiem rozwoju nowoczesnej administracji samorządowej jest ciągłe ulepsza-
nie jej działalności tak, aby mogła spełniać społeczne oczekiwania mieszkańców oraz 
by świadczone przez nią usługi były na najwyższym poziomie. Każdy z nas na pewno 
miał możliwość dostrzeżenia dużego postępu jaki nadszedł w ostatnich latach w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. Między innymi jest to skutkiem wprowadzenia 
koncepcji zarządzania przez jakość14. 

Koncepcja TQM może być wprowadzana właściwie w każdym rodzaju instytucji 
publicznej, począwszy od Urzędu Miasta, poprzez policję, szkoły wyższe, agencje rzą-
dowe, a skończywszy na urzędach centralnych i ministerstwach. Dzięki temu, że podej-
ście to jest elastyczne i kompleksowe zarządzanie jakością może mieć zastosowanie na 
każdym etapie rozwoju instytucji publicznej15.

12 Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2011, s. 97.

13 Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2010, 
s. 57.

14 Modzolewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządo-
wej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 5.

15 Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2011, s. 166.
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Wprowadzenie

Zarządzanie przez jakość w  związku z  gwałtownymi zmianami oczekiwań oto-
czenia musi nieustannie usprawniać i dostosowywać się do przemian. Six Sigma jest 
metodyką zarządzania, która stanowi zdecydowane potwierdzenie, że nie tylko przed-
siębiorstwa muszą podejmować działania usprawniające, ale sama koncepcja ulegając 
ciągłej ewolucji odpowiada na występowanie nowych potrzeb. 

Sama koncepcja Six Sigma została opracowana w latach osiemdziesiątych XX. wie-
ku, dzięki koncepcji dyrektorów Motoroli i General Electric (GE)1.

Założenia Six Sigma

Six Sigma jest metodyką zarządzania, która zapracowała sobie na szczególną uwa-
gę. Główną cechą jest to, iż proponuje liczne możliwości poprawy jakości produkowa-
nych wyrobów oraz świadczonych usług. Six Sigma jest to2:
•	 doskonała realizacja procesu, w celu osiągnięcia statystycznie tylko 3,4 defektu na 

każdy milion działań czy możliwości do popełnienia błędu.
•	 metodologia związana z eliminacją defektów, strat i jakichkolwiek problemów z ja-

kością, we wszystkich dziedzinach produkcji, usług, zarządzania i wszelkiej dzia-
łalności biznesowej.
Według twórców metodyki, M. Harry’ego i R. Schroedera, Six Sigma jest to „pro-

ces gospodarczy umożliwiający radykalną poprawę wyników finansowych przedsię-
biorstwa dzięki planowaniu i  kontrolowaniu przebiegu pracy w  sposób, który pozwala 

1 Nieckuła J., Koronacki J., Thompson J., Techniki zarządzania jakością, od Shewharta do metody “Six 
Sigma”, Wydawnictwo Exit, Warszawa 2005, s. 242. 

2 Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2011, s. 117.
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zminimalizować zużycie surowców i  powstanie odpadów, a  jednocześnie prowadzi do 
większej satysfakcji klientów”3.

Six Sigma ma na celu wykluczenie defektów w czasie procesu, nie polega na kontro-
li gotowych, wytworzonych produktów. W związku z tym bardziej efektywna staje się 
identyfikacja źródeł powstawania błędów przed ich pojawieniem się. Zadaniem meto-
dyki Six Sigma jest dokładne zrozumienie potrzeb klienta, odpowiednie zastosowanie 
faktów, danych i analizy statystycznej, a także zwrócenie dużej uwagi na zarządzanie, 
ulepszanie i przeprojektowanie procesów w firmie. Istotnym elementem tej metody są 
odchylenia od wartości średniej i  zmienność. Te elementy odnoszą się do nazwy tej 
metody. Sigma (σ) jest grecką literą używaną jako oznaczenie odchylenia standardowe-
go, jednego z podstawowych parametrów statystycznych. Odchylenie standardowe jest 
miarą zmienności. Jeżeli powstaje w procesie wiele defektów to odchylenie jest duże. 

Jakość oferowanego klientowi wyrobu lub usługi mierzona jest w kontekście ocze-
kiwań klienta odnośnie cech krytycznych CTQ (Critical To Quality). To są takie cechy, 
których spełnienie jest niezbędne w celu zaspokojenia ustalonych oczekiwań klienta, 
zamieszczonych w specyfikacji wyrobu lub usługi. Poziom jakości wyrobu lub usłu-
gi jest mierzony wskaźnikiem DPMO (Defect per Million Opportunities) określającym 
liczbę wad na milion możliwości. Poziom 6σ jest poziomem idealnym, oznacza wystą-
pienie 3,4 wady na milion możliwych do wystąpienia wad. Poziom σ jest wyznaczany 
za pomocą specjalnych tablic4.

Podstawowym obowiązkiem firmy jest wyeliminowanie wad, błędów z  wyrobu 
czy usługi, przed dostarczeniem ich do klienta. W sytuacji, gdzie firma właściwie wy-
korzystuje metodykę Six Sigma, likwiduje defekty przed ich pojawieniem się. Jest to 
skutkiem szybkiej i  znaczącej poprawy jakości procesów, zyskowności oraz obniżki 
kosztów. Głównym działaniem Six Sigma jest obniżenie wartości odchylenia standar-
dowego doskonalonego procesu, zwężenie zakresu odchyleń, aby dopasować wyniki 
do potrzeb klienta. 

Zasadniczym celem Six Sigma jest zwiększenie produktywności oraz przychodu 
przedsiębiorstw. Przyjmuje się, że jest to efektywny sposób na zwiększenie wydajności 
oraz jakości odwołujący się do idei współzawodnictwa5. 

Aby otrzymać wymienione wcześniej korzyści, należy na początku ponieść pewne 
nakłady finansowe, które są nieuniknione przy wdrażaniu metody Six Sigma. Kluczowe 
koszty to6:
•	 koszty płac dla osób, które byłyby odpowiedzialne za działania związane z Six Sigma,

3 Harry M., Schroeder R., Six Sigma – wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finanso-
wych, Kraków 2001, s.9.

4 Giemza M., Six Sigma, [w:] Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i  systemy zarządzania jakością, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 43.

5 Więcek J. (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2007, s. 119

6 Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2011, s. 120.



256

•	 pośrednie koszty płac dla kierownictwa, członków zespołu, którzy są odpowie-
dzialni za dokonywanie pomiarów, zbieranie danych o kliencie i ulepszanie pro-
jektów,

•	 koszty szkolenia i konsultacji – kształcenie u pracowników reguł Six Sigma,
•	 koszty wdrażania ulepszeń – wydatki na wprowadzenie nowych rozwiązań,
•	 koszty związane z wyjazdami, zakwaterowaniem, pomieszczenia na szkolenia czy 

biura. 
Cykl ten określony jako DMAIC został przedstawiony na rys. 1

Rys. 1 Cykl DMAIC
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Giemza M., Six Sigma, [w:] Sikora T. 

(red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 42

Six Sigma można opisywać jako pięciostopniowy proces dochodzenia do celu po-
przez następujące fazy mikro: definiowanie, pomiar, analiza, udoskonalenie, sterowanie7:
•	 definiowanie (define) dotyczy właściwej selekcji projektów, określenia problemu 

i miar, wraz z linią odniesienia optymalnymi poziomami,
•	 pomiar (measure) to sprecyzowanie obszarów (Y), które mają być udoskonalone, 

konfrontacja możliwości dokonania precyzyjnych pomiarów, definiowanie nieak-
ceptowanych działań (defektów), wygenerowanie wstępnych danych celem doko-
nania oceny obecnego sposobu działania,

•	 analiza (analyze) zawiera wstępną ocenę danych pod kątem możliwości udoku-
mentowania obecnego sposobu działania i  na tej podstawie scharakteryzowanie 
zdolności procesu, zainicjowanie identyfikacji przyczyn defektów (X), a także ich 
oddziaływania, podjęcie adekwatnych działań,

7 Karaszewski R., Zarządzanie jakością, Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów świa-
towego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 189-190.
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•	 udoskonalenie (improve) pojmowane jest jako oddziaływanie w tok procesu w celu 
zminimalizowania poziomu defektów – istotny nacisk w  tej fazie kładzie się na 
redukcję odchyleń, jest ona zazwyczaj kilkakrotnie powtarzana,

•	 sterowanie (control) w tej fazie głównym celem staje się monitorowanie, które ma 
za zadanie utrzymać wysoki poziom jakości.

Funkcjonowanie Six Sigma w przedsiębiorstwie WABCO Polska sp. z o. o. 

WABCO Polska sp. z o.o. jest firmą wytwarzającą części służące zachowaniu bez-
pieczeństwa i komfortu jazdy. Do zasadniczych odbiorców firmy należą takie znane 
koncerny samochodowe, jak Scania, Volvo, Renault czy Man. Firma ta mimo, iż ma 
krótką historię bez żadnych przeszkód wprowadziła systemy jakości, bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska oraz metodę Six Sigma. Najważniejszym powodem wdrożenia 
filozofii Six Sigma powinno być osiągnięcie bezpośrednich lub pośrednich korzyści fi-
nansowych8. 

Wdrożenie metodyki zostało zainicjowane na najwyższym szczeblu zarządzania 
w  2001 roku. Proces implementacji w  tej organizacji przebiegł bez większych prze-
szkód, głownie ze względu, że jest to bardzo młoda firma.

W pierwszej fazie powiadomiono wszystkich liderów zespołu o inicjatywie wpro-
wadzenia metodyki Six Sigma do organizacji. Objaśniono, iż jest to metodyka rozwią-
zywania problemów, stosująca narzędzia statystyczne, wykorzystująca reguły pracy ze-
społowej, której zadaniem jest udoskonalenie procesów oraz osiągnięcie oszczędności 
finansowych. Zaczęto od wprowadzenia szkoleń dla wybranych osób, które były odpo-
wiedzialne za poprowadzenie pierwszych projektów oszczędnościowych. 

„Na obecnym etapie rozwoju Six Sigma w WABCO Polska sp. z o.o. można wyróż-
nić działania9:
•	 procentowy wzrost produktywności na poziomie Grupy WABCO, na podstawie 

prognoz sprzedaży można wyznaczyć sumaryczną wielkość oszczędności,
•	 dla każdego zakładu w obrębie Grupy WABCO wyznacza się wymagany poziom 

oszczędności,
•	 na podstawie danych finansowych następuje poszukiwanie projektów na pokrycie 

planowanych oszczędności,
•	 największy priorytet zyskują projekty o największym potencjale,
•	 o  ile suma oszczędności ze zidentyfikowanych projektów znacząco odbiega od 

planowanego poziomu, poszukuje się następnych projektów nawet o mniejszym 
potencjale”.

8 Więcek J. (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2007, s. 121.

9 Więcek J. (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2007, s. 122.
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Wśród cech, które miały szczególny wpływ na sukces wprowadzenia Six Sigma jest: 
rola najwyższego kierownictwa oraz liderów zespołów, mająca wpływ na motywowanie 
pracowników oraz pełnomocnika ds. Six Sigma – dbałość o zgodność z metodologią, 
prowadzenie projektów, szkolenie, pomoc merytoryczna przy projektach, raportowa-
nie i komunikacja w obrębie grupy WABCO. 

Podsumowanie

Metodyka Six Sigma, stosowana od kilkunastu lat, staje się przedmiotem zaintere-
sowań coraz większej liczby korporacji reprezentujących różne dziedziny sektora pro-
dukcji oraz sektora usług. Nie ma ograniczeń, gdzie ta metodyka może być stosowana 
– każda firma może ją wprowadzić, o  ile zależy jej na poprawie wyników, poprawie 
jakości. Nie ma też różnicy czy jest to firma państwowa czy prywatna, produkcyjna czy 
usługowa, dużych czy małych rozmiarów. 

Poprzez kompetentny sposób wyszkolenia pracowników odpowiedzialnych za 
projekt Six Sigma, strategia ta stanowi jedno z kluczowych rozwiązań w zakresie pod-
noszenia jakości, lepszej organizacji produkcji i redukcji kosztów10.

Dlatego też coraz powszechniejsza staje się praktyka wdrażania Six Sigma, a GE, 
IBM, Nokia, Sony, Motorola i Canon to tylko niektóre z setek firm, które już wdrożyły 
założenia tej koncepcji11. 

Literatura

[1] Giemza M., Six Sigma, [w:] Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i  systemy zarządzania 
jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009. 

[2] Karaszewski R., Zarządzanie jakością, Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów 
światowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.

[3] Harry M., Schroeder R., Six Sigma – wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników 
finansowych, Kraków 2001.

[4] Nieckuła J., Koronacki J., Thompson J., Techniki zarządzania jakością, od Shewharta do 
metody “Six Sigma”, Wydawnictwo Exit, Warszawa 2005.

[5] Lis M., Ratajczak S., Six Sigma jako metoda doskonalenia jakości przedsiębiorstw w okresie 
rosnącej globalizacji, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanites” 2014, nr 2.

[6] Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo 
CeDeWu, Warszawa 2011.

[7] Taborski D., Czy wdrożenie inicjatywy Six Sigma to idealny sposób na poprawę efektywności 
organizacji, [w:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane Aspekty Zarządzania jakością II, 
Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.

[8] Więcek J. (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2007.

10 Lis M., Ratajczak S., Six Sigma jako metoda doskonalenia jakości przedsiębiorstw w okresie rosnącej 
globalizacji, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanites” 2014, Nr 2, s. 57. 

11 Taborski D., Czy wdrożenie inicjatywy Six Sigma to idealny sposób na poprawę efektywności orga-
nizacji, [w:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane Aspekty Zarządzania jakością II, Wydawnictwo 
AGH, Kraków 2010, s. 7. 



259

Agnieszka Soczówka

Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE PROCES KOMUNIKACJI 
W DZIALE KONSULTINGU BRANŻY IT WEDŁUG 

NORMY ISO 9001:2015

Wprowadzenie

Proces komunikacji zachodzi każdego dnia w  interakcji pomiędzy ludźmi two-
rzącymi kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Głównym czynnikiem skłaniającym 
pracowników do inicjowania procesu komunikacji jest potrzeba dzielenia się wiedzą. 
Obecnie organizacje uczące się stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania wie-
dzą, która odpowiednio przekazana w postaci informacji przynosi korzyści dla przed-
siębiorstwa, jest to podejście kreowane głównie w publikacjach zagranicznych1. W ni-
niejszym artykule autor podąża w kierunku kształtowania procesu komunikacji, który 
ma na celu dzielenie się wiedzą, a tym samym doskonalenie wytwarzanych produktów. 
Standaryzacja metod komunikacji według Normy ISO 9001:2015 jest podstawą, na 
której opiera się ciągłe doskonalenie zidentyfikowanych procesów. W ostatniej części 
artykułu scharakteryzowano komunikację zewnętrzna i wewnętrzną w Dziale Konsul-
tingu oraz zaproponowano model działań korygujących dążących do ustalenia stan-
dardu w tym zakresie.

Komunikacja w organizacji

Komunikacja to proces przekazywania informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą, 
treść przesyłana jest w  formie symbolicznej przy użyciu wybranych kanałów komu-
nikacji. Słowo komunikacja pochodzi od łac. communicare, co oznacza czynić wspól-
nym, a czasownik ten wywodzi się od przymiotnika communis czyli wspólny, który stał 
się początkiem nowego słowa komuna, wspólnota2. Termin informacja wziął się z łac. 

1 Rudawska A., Dzielenie się wiedzą w organizacjach – istota, bariery i efekty, [w:] „Organizacja i Kie-
rowanie”, nr 4/2013 (157), s. 89-90

2 Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą-
skiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, z. 65, 2013, s. 258
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informatio, tzn. wizerunek, przedstawienie; oraz czasownika informare – kształtować, 
przedstawiać wiadomość3. 

Komunikacja odbywająca się w  organizacji ma na celu w  pierwszej kolejności 
przekazać informację oraz wywoływać w  odbiorcy odpowiedni, oczekiwany efekt. 
Proces komunikacji nieodzownie związany jest z koniecznością używania języka, któ-
ry postrzegany jest jako kod służący przekazywaniu informacji4. Praca menedżerów 
w biznesie, których głównym celem jest zarządzanie zespołem znajduje swoje uzasad-
nione odniesienie komunikacji do funkcji zarządzania, bowiem jest wykorzystywana 
w trakcie planowania, organizowania, motywowania i kontroli podwładnych. Zatem 
prawidłowy proces komunikacji będzie miał nieodzowny wpływ na jakość zarządzania 
zespołem. 

Typowa komunikacja opiera się na interakcji osób pełniących role nadawcy i od-
biorcy, które wzajemnie przekazują sobie informacje, a ich role zmieniają się w trakcie 
trwania procesu. Dlatego komunikacja polega na takim kształtowaniu sygnału, który 
oddziałuje na odbiorcę i skłania go do wejścia w rolę nadawcy.

Proces komunikacji inicjuje nadawca – osoba mająca informację i chęć bądź obo-
wiązek służbowy podzielenia się nią z odbiorcą – inną osobą bądź grupą osób. Na sche-
macie poniżej przedstawiono proces komunikacji między nadawcą i odbiorcą z wy-
szczególnieniem czterech etapów komunikacji i uwzględnionymi szumami – barierami 
mogącymi pojawić się w tym procesie. 

Rys. 1. Proces komunikacji
Źródło: Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992, s. 433.

Pierwszym etapem jest kodowanie – formułowanie komunikatu, którego jakość bę-
dzie zależna od wielu czynników, m.in.: wykształcenia, doświadczenia w temacie, prze-
konań, miejsca w hierarchii czy prestiżu nadawcy. Istotnym elementem jest także umie-
jętność dostosowania treści i sposobu przekazania komunikatu w zależności od odbiorcy. 
Informacja może być kodowana za pomocą słów, schematów, obrazów, gestów i innych, 

3 http://www.ptta.pl/pef/pdf/i/Informacja.pdf (data dostępu 27.02.2017 r.).
4 Januszkiewicz K., Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnic-

two Uniwersytetu Łódzkiego, 2012, s. 141-143.

http://www.ptta.pl/pef/pdf/i/Informacja.pdf
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nadawca musi wziąć pod uwagę czynniki takie jak: ważność i stopień ustrukturyzowania 
informacji, możliwość wyboru nośnika warunki otoczenia i charakter kontaktu.

Kolejny etap to wybór kanału – sposobu w jaki informacja zostanie przekazana, 
najczęściej stosowana jest komunikacja pisemna i ustna. W organizacji słowo pisane 
przekazywane jest przede wszystkim za pomocą wiadomości e-mail, notatek, komu-
nikatorów internetowych oraz za pomocą wizualizacji, tj. wykresy, schematy, przekaz 
video. Komunikacja ustna może odbywać się przez telefon lub w  cztery oczy, w  ze-
spole, podczas wystąpień publicznych, narad, z  użyciem systemów komputerowych 
wykorzystujących dźwięk. Kanał wybierany przez nadawcę nie jest jednorodny, w celu 
ułatwienia zrozumienia komunikatu nadawca może stosować hybrydę wielu kanałów.

Trzeci etap komunikowania to dekodowanie – interpretacja odbiorcy dotycząca 
otrzymanego komunikatu i  odczytanie informacji. W  tym miejscu występują znie-
kształcenia, wynikające z indywidualnych predyspozycji odbiorcy, niedostateczna uwa-
ga, zmęczenie własne przekonania oraz inne czynniki występujące po stronie odbiorcy. 

Szumami w procesie komunikacji nazywane są czynniki, które zakłócają i prze-
szkadzają w trakcie przekazywania informacji. Można wyróżnić szumy:
•	 jawne – gdy zdajemy sobie sprawę z zakłóceń i w łatwy sposób możemy je usunąć 

(np. hałas),
•	 ukryte – gdy przekaz jest zniekształcony z niewiadomych przyczyn, co skutkuje 

błędną interpretacją komunikatu bądź jego niedostarczeniem brakiem.
Ostatnim etapem procesu komunikacji jest sprzężenie zwrotne, które jednocześnie 

staje się komunikatem i pozwala odbiorcy zamienić się w nadawcę. Jeśli sprzężenie nie 
występuje, wówczas zachodzi zjawisko komunikowania, czyli monologu. Sprzężenie 
zwrotne ze względu na charakter przekazu podzielić można na:
•	 potwierdzające – występuje gdy odbiorca potwierdza przyjęcie i  zrozumienie 

otrzymanej informacji (np. parafrazując),
•	 uzupełniające – gdy odbiorca prosi o wyjaśnienie informacji i dodatkowe szczegóły,
•	 niewerbalne – odbiorca przekazuje odczucia dotyczące komunikatu stosując w tym 

celu wszelkie gesty i mimikę
Warto zwrócić uwagę także na inny podział rodzajów sprzężenia zwrotnego 

uwzględniającego nastawienie odbiorcy wiadomości:
•	 szacowane – standardowe przedstawienie stanowiska i omawianie opinii w danym 

temacie,
•	 pozytywnie oceniające – polega na utrzymaniu kontaktu z  nadawcą, związane 

z poparciem w danej sprawie,
•	 negatywnie oceniające – to utrzymanie kontaktu z  nadawcą przy jednoczesnym 

wyjaśnianiu powstających błędów i niejasności,
•	 nieoceniające – występuje wówczas gdy odbiorca nie wyraża własnych opinii, 

a wykazuje zainteresowanie przesłaniem nadawcy5. 

5 J. Ober, op.cit., s. 258.
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Mimo wielowymiarowości komunikacji, jej złożoności i silnej zależności od wielu 
czynników można zidentyfikować podstawowe bariery tego procesu:

1. Niejednoznaczne postrzeganie tego samego komunikatu przez różnych odbiorców, 
ze względu na różnice w wykształceniu, doświadczeniu, znajomości branży, tema-
tu, itp.

2. Różnice językowe, niezrozumiałe symbole, skróty, potoczne zwroty.
3. Nadmiar emocji, tj. stres, zazdrość, gniew, brak ufności – najczęściej związany 

z struktura władzy.
4. Brak zgodności pomiędzy komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi, bądź brak 

komunikatów – lekceważenie nadawcy, zajmowanie się innymi czynnościami pod-
czas rozmowy.

5. Niedrożne kanały informacji – brak ciągłości w komunikacji formalnej i niefor-
malnej powodujących utratę informacji.

6. Różnice w stylach osobowościowych – introwertyk, ekstrawertyk, flegmatyk, cho-
leryk.

7. Przeciążenie –nadmiar informacji lub ich niejednoznaczność6.
Prawidłowa komunikacja determinowana jest przez osoby biorące w niej udział, 

które mają świadomość dotyczącą mechanizmów kształtujących proces komunikacji, 
można ją wyrazić poprzez: 
•	 formułowanie komunikatu dostosowanego do predyspozycji odbiorcy,
•	 eliminację szumów, 
•	 korzystanie z sprzężenia zwrotnego i reagowanie na nie, 
•	 świadome wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
•	 dobór kanału komunikacji z uwzględnieniem warunków otoczenia.

Uporządkowany proces komunikacji w organizacji niesie ze sobą wiele korzyści, 
które objawiają się oddolną eliminacją zaburzeń rzutujących na zewnętrzne postrzega-
nie i odbiór przedsiębiorstwa. 

Komunikacja według normy ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania służy wspoma-
ganiu efektów działań prowadzonych w organizacji i daje podstawy do podejmowania 
inicjatyw związanych z zrównoważonym rozwojem. Podjęcie działań w oparciu o ni-
niejszą Normę Międzynarodową przynosi korzyści w postaci wzrostu satysfakcji klienta 
związanej z dostarczaniem produktów i usług dopasowanych do jego wymagań. Dzia-
łania planowane są także z uwzględnieniem możliwego ryzyka i potencjalnych szans. 

6 Kaczmarek B., Misterne gry w  komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 2005, s. 119
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W  rozdziale 7. Wsparcie znajduje się podrozdział 7.4 Komunikacja poświęcony 
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji dotyczący systemu zarządzania 
jakością. W Normie ustandaryzowano komunikację poprzez wymóg ustalenia nastę-
pujących parametrów procesu komunikacji: 
•	 co jest przedmiotem komunikacji, 
•	 kiedy ma odbywać się komunikacja, 
•	 z kim się komunikować, 
•	 jaki jest sposób komunikacji, 
•	 osoby biorące udział w komunikacji.

Dodatkowo w normie przedstawiono strukturę komunikacji z klientem w paragra-
fie 8.2.1 Komunikacja z klientem, według którego organizacja powinna określić sposób:
•	 dostarczania informacji o produktach, 
•	 postępowania z zapytaniami od klienta,
•	 uzyskiwania informacji zwrotnej od klienta, w tym reklamacje,
•	 postępowanie i/lub nadzór nad własnością klienta, 
•	 ustalania wymagań dotyczących działań awaryjnych.

Podejście procesowe zaproponowane w Normie to planowanie procesów i powią-
zań między nimi oparte na ryzyku oraz cyklu PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), rozu-
miane jako stałe spełnianie wymagań z uwzględnieniem mogących pojawić się w przy-
szłości zagrożeń7.

Dział Konsultingu

Specyfika pracy zespołu tworzącego Dział Konsultingu jest wysoce zróżnicowana, 
ze względu na dywersyfikację obszarów jakimi się zajmują oraz funkcji jakie pełnią. Ze-
spół składa się z dwóch Konsultantów czuwających nad rozwiązaniami biznesowymi, 
Projektanta wizualizującego rozwiązania dla klientów, Dewelopera implementującego 
zatwierdzone pomysły oraz Menedżera zajmującego się zarządzaniem zespołem. Praca 
Zespołu opiera się głównie na komunikacji z innymi pracownikami w celu realizacji 
wspólnych zadań oraz na komunikacji z klientem, określaniu jego potrzeb i dostoso-
wywaniu rozwiązań.

Obecnie komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna odbywa się bez ustalonych reguł, 
członkowie Zespołu według własnego uznania wybierają informację, odbiorcę, kanał 
przekazu oraz czas i termin jej dostarczenia.

Reguły dotyczące komunikacji z klientem obecnie są określone i spójne z punkta-
mi przedstawionymi w Normie, oprócz punktu dotyczącego uzyskiwania informacji 
zwrotnej od klienta. 

7 Polski Komitet Normalizacyjny (2015), PN-EN ISO 9001:2015, Systemy zarządzania jakością – 
Wymagania. Warszawa, PKN, s. 17
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Usprawnienie komunikacji w Dziale Konsultingu – Studium przypadku

W przeciągu ostatnich 3 miesięcy prowadzona była obserwacja pracy Działu po-
legająca na identyfikacji sytuacji, które doprowadzały do marnotrawstwa zasobu czasu 
pracowników. Stosując technikę wywiadu z członkami Zespołu oraz z współpracowni-
kami wyszczególniono trzy najbardziej pracochłonne i najmniej efektywne powtarza-
jące się sytuacje:
•	 spotkania wewnętrzne zespołów angażowanych w wspólne zadania – konieczność 

powtarzania spotkań i dyskusji na te same tematy,
•	 prezentacje produktowe dla klientów – brak zainteresowania klienta niedostoso-

wanymi do potrzeb obszarami, powtarzanie prezentacji,
•	 nadinterpretacje zadań – generowanie obaw i dywagacji dotyczących kwestii, które 

zostały już rozwiązane.
Zastosowanie metody 5 WHY podczas wywiadu wspomogło odnalezienie głównej 

przyczyny występowania tego typu sytuacji, która dla nich wszystkich sprowadzona 
została do jednej: brak prawidłowej komunikacji. Wskazany proces komunikacji został 
poddany analizie – w pierwszej kolejności określono jaki jest obecny przebieg komu-
nikacji w wyszczególnionych sytuacjach. Odniesienie stanu rzeczywistego procesu ko-
munikacji do procesu zaproponowanego w normie stało się podstawą do identyfikacji 
przyczyn, które powodują straty – wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka obecnego przebiegu procesu komunikacji 
ISO 9001:2015 
7.4 Komunikacja

Typ sytuacji
Spotkania 
wewnętrzne

Prezentacje 
produktowe

Nadinterpretacje 
zadań

Przedmiot 
komunikacji

Niezapisany, każdy 
przybywa z własną 
wizją

Stworzony na podsta-
wie tematu podanego 
przez klienta

Domysły, dywagacje 
dotyczące ustaleń 
i podjętych decyzji

Czas i termin Ustalany z wyprzedze-
niem od kilku godzin do 
kilku dni, brak zaplano-
wanego czasu zakoń-
czenia spotkania

Ustalane z wyprzedze-
niem kilku dni, podany 
czas trwania

Nieplanowane, prowa-
dzone rozmowy i do-
mysły trwające około 
godziny

Osoby 
zaangażowane

Wyznaczone osoby 
mające do wykonania 
zadania związane ze 
spotkaniem 

Osoby przygotowujące 
prezentacje, klient, 
pośredniczący Dział 
Handlowy

Nie wszystkie osoby 
realizujące zdanie

Sposób 
komunikacji

Bezpośrednie spotka-
nie, telefon

Bezpośrednie spotka-
nie, telekonferencja

Bezpośrednie spotka-
nie, telefon

Źródło: opracowanie własne na podstawie ISO 9001:2015

Wyodrębnienie tych elementów okazało się nie wyczerpać zagadnienia, bowiem 
podczas zbierania danych na podstawie wywiadu zidentyfikowano również najczęstsze 
bariery procesu komunikacji pojawiając się w wyznaczonych sytuacjach. Bariery ko-
munikacyjne podzielono na trzy perspektywy:
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1. Odbiorcy:
a. nadawca przekazuje komunikat bez umiejscowienia go w kontekście tematu, o któ-

rym mówi,
b. brak wiedzy merytorycznej odbiorcy na temat otrzymywanych zadań,
c. nieokreślane, bądź określane i nieegzekwowane terminy realizacji zadań,
d. brak informacji zwrotnej na temat wykonanych zadań, 
e. pozorna ważność zadania – duży nacisk na wykonanie zdania, które po wykonaniu 

nie jest realizowane dalej,
f. brak świadomości dotyczącej dalszych losów wykonywanych działań, odbiorca nie 

ma ogólnej wizji projektu, realizuje tylko jego element,
2 Nadawcy:
a. odbiorca w trakcie spotkań zajęty jest innymi zadaniami – korzysta z komputera, 

nie patrzy na nadawcę,
b. konieczność nadzorowania zadań bez wiedzy merytorycznej, co skutkuje lekcewa-

żącym podejściem ze strony specjalistów,
c. brak zrozumienia przekazywanej treści informacji, odbiorca zamyka się na swojej 

interpretacji,
d. wtrącanie się innych osób (niezapoznanych z przebiegiem zadania) w proces two-

rzenia komunikatu bez uprzedniej prośby nadawcy,
e. negatywnie nacechowane sprzężenia zwrotne na wysyłane komunikaty – co skut-

kuje tłumieniem własnego zdania nadawcy, 
f. konieczność przygotowania prezentacji produktowej mimo braku wiedzy dotyczą-

cej obszarów zainteresowań klienta. 
3. Procesu komunikacji: 
a. w wspólnej przestrzeni spotkań bezpośrednich prowadzone są inne spotkania oraz 

telekonferencje zakłócające przekazywanie komunikatów,
b. brak ciągłości procesu, zmienianie osób odpowiedzialnych bądź urywanie zadań 

bez uzasadnienia, 
c. brak możliwości bezzwłocznego sprawdzenia stanu realizacji danego zdania.

Kolejnym krokiem było podjęcie działań korygujących zidentyfikowane niezgod-
ności procesu. W pierwszej kolejności określono działania mające na celu ustandary-
zowanie wyodrębnionych sytuacji, zmiany przedstawiono w tabeli 2. Zaproponowane 
zmiany zostały opracowane z udziałem osób zaangażowanych, co powinno mieć pozy-
tywny wpływ na ich wdrażanie.
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Tabela 2. Proponowany model komunikacji w oparciu o Normę ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 7.4 
Komunikacja

Typ sytuacji 
Spotkania wewnętrzne Prezentacje produktowe Nadinterpretacje zadań

Przedmiot komu-
nikacji

Wypunktowany, przesła-
ny pocztą elektroniczną 
do uczestników, przebieg 
spotkania oparty na 
punktach z przypisaniem 
ról do obszarów dyskusji

Stworzony na podstawie 
ankiety uzupełnionej 
przez klienta, wykona-
nie co najmniej jednej 
rozmowy telefonicznej 
uszczegóławiającej 
zakres zainteresowań, 
przygotowanie i przesła-
nie z wyprzedzeniem pla-
nu prezentacji, zbieranie 
uwag po prezentacji

Eliminacja dyskusji opar-
tych na domysłach – gdy 
pojawia się wątpliwość 
należy niezwłocznie 
(telefonicznie) skontakto-
wać się z osobą zaanga-
żowaną

Czas i termin

Termin ustalony co 
najmniej 3 godziny przed 
spotkaniem, wymagane 
potwierdzenie obec-
ności przez wszystkich 
uczestników, zaplanowa-
ny i podany czas trwania 
spotkania, czas spotkania 
nie może się zwiększyć, 
dopuszczalne skrócenie 
czasu spotkania wzglę-
dem planowanego o 20%

Ustalane z wyprzedze-
niem kilku dni, podany 
czas trwania – spotkanie 
może zostać przedłużone 
jeśli pojawi się taka po-
trzeba po stronie klienta 

W pierwszej kolejności 
natychmiastowa weryfi-
kacja stanu zadania, gdy 
brak takiej możliwości 
ustalenie dogodnego 
terminu spotkania

Osoby zaangażo-
wane

Wyznaczone osoby mają-
ce do wykonania zadania 
związane ze spotkaniem 
(każdy z zaproszonych po 
zapoznaniu się z zapla-
nowanym przebiegiem 
spotkania ma możliwość 
uznać, że jego obec-
ność nie jest konieczna, 
powinien niezwłocznie 
wraz uzasadnieniem 
poinformować o tym 
organizatora)

Osoby przygotowują-
ce prezentację, klient, 
pośredniczący Dział 
Handlowy

Wszystkie osoby realizu-
jące zadanie związane 
z projektem 

Sposób komuni-
kacji

Bezpośrednie spotkanie, 
telefon, telekonferencje

Bezpośrednie spotkanie, 
telekonferencja

Bezpośrednie spotkanie, 
telefon

Źródło: opracowanie własne na podstawie ISO 9001:2015

Podczas tworzenia propozycji zmian wzięto pod uwagę zasadę doskonalenia KA-
IZEN, zaproponowane zmiany należy wprowadzać ewolucyjnie, dopiero po przyjęciu 
i  zakorzenieniu jednego elementu zmiany można przejść do wdrażania kolejnych. 
Ewolucyjność zmian jest kwestią indywidualną, nie dla każdego wprowadzenie tej sa-
mej nowej czynności będzie małą zmianą, dlatego należy wziąć pod uwagę predyspo-
zycje wszystkich osób zaangażowanych w proces. 
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W drugim kroku zaproponowano działania niwelujące wyszczególnione bariery. 
Do zaproponowania działań korygujących w  obrębie zakłóceń procesu komunikacji 
wybrane zostało 20% najczęściej powtarzających się barier, które zgodnie z zasadą Pa-
reta w 80% wpływają na efektywność procesu komunikacji. W Tabeli 3. przedstawiono 
wybrane bariery i zaproponowane działania w ich obrębie.

Tabela 3. Działania korygujące eliminujące wybrane zidentyfikowane bariery
Bariera Sposób eliminacji bariery 
nadawca przekazuje komunikat bez umiejsco-
wienia go w kontekście tematu, o którym mówi

Sugestia dotycząca tworzenia komunikatu:
 – podanie nazwy projektu
 – podanie nazwy zadania
 – jeśli istnieje podanie numeru zadania
 – podanie nazwy podzadania
Oczekiwanie na sprzężenie nieoceniające odbior-
cy i zauważanie gotowości odbiorcy na przyjęcie 
komunikatu
 – przekazanie komunikatu

brak informacji zwrotnej na temat wykonanych 
zadań

Zamieszczanie informacji w systemie kompu-
terowym dotyczących zarówno sukcesów jak 
i niepowodzeń zadań

brak świadomości dotyczącej dalszych losów 
wykonywanych działań, odbiorca nie ma ogólnej 
wizji projektu, realizuje tylko jego element

Rejestrowanie zadań przypisanych do projektu 
w systemie komputerowym, udzielenie dostępu 
i możliwość śledzenia postępu prac nad danym 
projektem. 

konieczność przygotowania prezentacji produk-
towej mimo braku wiedzy dotyczącej obszarów 
zainteresowań klienta 

Przygotowanie ankiety służącej wymianie infor-
macji z klientem, 

w wspólnej przestrzeni spotkań bezpośrednich 
prowadzone są inne spotkania oraz telekonferen-
cje zakłócające przekazywanie komunikatów,

Wydzielenie osobnego pomieszczenia dla 
osoby, która najczęściej uczestniczy/ organizuje 
spotkania; lub organizowanie spotkań w salach 
przeznaczonych do tego celu

brak możliwości bezzwłocznego sprawdzenia 
stanu realizacji danego zdania

Prowadzenie ogólnodostępnego dziennika ak-
tywności danego zadania, w którym podaje się:
 – datę aktualizacji, 
 –  komunikat słowny lub graficzny obrazujący 

stan realizacji zadania, 
 –  uwzględnienie działań pozostałych do wyko-

nania, 
 – uwzględnienie trudności, które się pojawiły

Źródło: opracowanie własne 

Bariery nieuwzględnione w Tabeli 3. również mają istotny wpływ na proces komu-
nikacji. W pierwszej kolejności jako działanie usprawniające została podjęta decyzja 
o przeprowadzeniu uświadomienia osób o istnieniu tego typu barier. 
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Podsumowanie

Warunkiem gwarantującym prawidłowy przebieg komunikacji w organizacji jest 
świadomość uczestników procesu dotycząca umiejętnego konstruowania komunikatu 
z uwzględnieniem mogących pojawić się barier. Ustandaryzowanie procesu komuni-
kacji zapoczątkowało proces ciągłego doskonalenia komunikacji oraz zmotywowało 
pracowników do uczestniczenia w działaniach usprawniających. W wyniku wprowa-
dzenia zmian, które pracownicy sami zidentyfikowali będą oni czuć się częścią współ-
tworzonej kultury organizacyjnej. Planowany jest także wzrost zaangażowania i mo-
tywacji pracowników do uczestniczenia w  spotkaniach, poprzez rzetelne określanie 
czasu trwania i omawianych zagadnień, pracownicy będą mogli efektywnie zaplano-
wać prace. 

Podjęte działania wpływają pozytywnie na jakość procesu komunikacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej, co w ujęciu strategicznym generuje możliwości do efektywnego dzie-
lenia się wiedzą w organizacji uczącej się. 
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Patrycja Szpak

Koło Naukowe Koncept 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

MOBBING W STOSUNKACH PRACY

Wprowadzenie

Można wyróżnić szczególny rodzaj konfliktu w miejscu prac, a mianowicie mob-
bing. Mobbing to długotrwałe nękanie, poniżanie, dokuczanie, straszenie . Tego ro-
dzaju prześladowania oraz wynikający z nich stres może powodować pogorszenie się 
stanu zdrowia pracownika, jego nieobecności w pracy. Jest on zjawiskiem istniejącym 
już od dawna lecz od niedawna postanowiono walczyć z tego rodzaju patologią. Celem 
opracowania tego artykułu jest wyjaśnienie pojęcia, określenie przyczyn, cech charak-
terystycznych oraz faz tego zjawiska, a także opisanie form jego przeciwdziałania1.

Czym jest mobbing?

Mobbing stanowi jedną z najbardziej dotkliwych kwestii społecznych. Podobnie 
jak większość stosowanych w  naukach społecznych terminów, jest pojęciem wielo-
znacznym. Odnosić się bowiem może zarówno do zachowań występujących w grupach 
społecznych, np. opisania przemocy grupowej wśród dzieci, jak również dla określenia 
psychospołecznych relacji międzyludzkich w  miejscu pracy, charakteryzujących się 
wrogim nastawieniem do pracownika innych pracowników lub przełożonych2.

Mobbing – systematyczne, trwające co najmniej kilka miesięcy, zachowania, które 
mają na celu izolowanie pracownika od społeczeństwa, pozbawienie go godności, udo-
wodnienie mu że jest nikim, doprowadzenie go do całkowitej bezradności oraz bezsil-
ności3.

Pojęcie mobbingu wywodzi się od angielskiego słowa „mob” i  oznacza tłum, 
hałastrę, gawiedź. Czasownik można przetłumaczyć jako rzucanie się na kogoś, 

1 Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing, patologia zarządzania personelem, Difin, Warsza-
wa 2004, s. 7.

2 Blicharz J., Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego, E-Wydawnictwo. 
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2014, s. 22.

3 Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing. Zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut 
Demokratyczny, Gdańsk 2004, s. 27.
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gromadzenie się4. Według H. Leymanna mobbing charakteryzuje się zachowaniami 
wyrafinowanymi, wstępującymi w środowisku pracy, a także związanymi z wywiera-
niem na pracowniku negatywnej presji lub niewłaściwym traktowaniem5. Według H. 
Leymanna mobbing to: terror psychologiczny. Mobbing w miejscu pracy opiera się na 
wrogim i nieetycznym, nieustannym powtarzaniu się pewnych zachowań nakierowa-
nym na jedną lub więcej osób. Mobbing to proces nękania pracownika, który trwa nie 
krócej niż sześć miesięcy. Stosowany regularnie (przynajmniej raz w tygodniu), godzą-
cy w osobowość oraz godność człowieka, narusza integralność psychiczną lub fizyczną. 
Wywołuje lęk związany z utrata pracy, negatywnie wpływa na atmosferę oraz wydaj-
ność pracy6. Kodeks pracy wprowadził następującą definicje mobbingu: „Są to działa-
nia lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające 
w szczególności na regularnym i długotrwałym nękaniu oraz zastraszaniu pracownika, 
wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub ma-
jące na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, izolowanie go od współpracowników 
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”7.

Cechy charakterystyczne mobbingu

Dla mobbingu charakterystyczne są istotne cechy, dzięki którym możemy go od-
różnić od innych okazjonalnych zdarzeń. Są to między innymi:
1. Prześladowanie ma charakter ciągły, stały.

Mobbing jest prowadzony regularnie i konsekwentnie. Prześladowca ma negatyw-
ny stosunek do ofiary. Zachowanie ofiary nie zmienia nastawienia prześladowcy, jest on 
uporczywy w tym co robi.
2. Nękanie trwa przez dłuższy czas.

Nękanie musi trwać odpowiednio przez dłuższy okres czasu nie mniej niż pół 
roku, aby można nazwać je mobbingiem.
3. Działanie ma postać celową.

Celem jest wyeliminowanie konkretnej osoby z  najbliższego otoczenia. Prześla-
dowca ma za zadanie osłabić pozycję swojej ofiary i w ten sposób zmusi ją do odejścia 
z pracy. Innym celem prześladowcy może być stałe manipulowanie podwładnymi.
4. Psychiczny charakter nękania.

Występowanie zjawiska mobbingu w miejscu pracy często wiąże się z nękaniem 
psychicznym, rzadziej jednak z fizycznym.

4 Jędrejek G., Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, LexisNexis, Warszawa 
2010, s. 24.

5 Szmidt C., Mobbing – istotna, przyczyny i skutki, [w:] Wyka T., Szmidt C. (red.), Wieloaspektywność 
mobbingu w stosunkach racy, Wydawnictwo poltext, Warszawa 2012.

6 Marciniak J., Przeciwdziałanie dyskryminacji w  zatrudnieniu. Jak w  praktyce zwalczać mobbing 
i inne formy dyskryminacji, Alphapro, 2004, s. 15.

7 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy. T.j. Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 z poźń zm.
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5. Zależność.
Prześladowca bardzo często wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję (wyni-

kającą z długiego stażu pracy lub znajomości) oraz swoje możliwości oddziaływania 
na innych celem dręczenia swoich ofiar. W ten oto sposób powstaje patologiczna więź 
zależności pomiędzy prześladowcą a jego ofiarą.
6. Wyrachowanie.

Dręczyciel często stosuje następujące narzędzia: kłamstwo, plotki, oszczerstwa, in-
tryga oraz zwodzenie i podstęp. Prześladowca jest zdania, że wszystkie środki są odpo-
wiednie i możliwe. Typowe jest to, że często jest on gotowy do różnego rodzaju działań 
nieetycznych w stosunku do prześladowanego, wynikiem osiągnięcia celu.
7. Odosobnienie ofiary.

Dręczyciel zmierza do izolacji ofiary, do utworzenia bariery pomiędzy nią a oto-
czeniem. W znacznym stopniu utrudnia, a nawet uniemożliwia normalna komunika-
cję, zniekształca przekaz informacyjny, manipuluje innymi pracownikami8.

Przebieg procesu mobbingu

Faza pierwsza: nieadekwatna percepcja sytuacji mobbingowej przez ofiarę
Faza druga: Stres i walka ofiary.
Faza trzecia: nasilenie agresji mobbera nad słabnącą ofiarą.
Faza czwarta: psychiczna, społeczna oraz fizyczna degradacja ofiary.9

W pierwszej fazie nękany pracownik nie dostrzega zagrożenia swojej pozycji zawo-
dowej w miejscu pracy, jest pewien, iż dany konflikt można rozwiązać. Ofiara nie jest 
w stanie w sposób racjonalny ocenić daną sytuację. Mobbing jest szczególnym rodzajem 
konfliktu w miejscu pracy, odróżniającym go od zwykłego konfliktu. Konflikt w pracy 
odróżnić można od mobbingu tym, że nie pozostawia trwałych skutków psychicznych. 
Jednak należy powiedzieć, że początkowe fazy mobbingu zaczynają się właśnie od kon-
fliktu10. Metody rozwiązania zwykłego konfliktu zastosowane w sytuacji mobbingu nie 
przynoszą żadnych efektów. Poddany początkowo mobbingowi pracownik nie zwraca 
uwagi na przykre incydenty, zachowania, tłumacząc je swoim przewrażliwieniem. Nie-
stety brak zdecydowanej reakcji i obrony w początkowych fazach mobbingu powoduje 
prowokacje prześladowców do dalszych działań11.

8 Marciniak J., Przeciwdziałanie dyskryminacji w  zatrudnieniu. Jak w  praktyce zwalczać mobbing 
i inne formy dyskryminacji, Alphapro, 2004, s. 16-17.

9 Lewicka D., Zapobieganie patologiom w  organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2014, s. 27.

10 Szewczyk H., Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Naukowe SCHO-
LAR, Warszawa 2012, s. 27.

11 Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracowników, Państwowa Inspekcja Pracy Warszawa 2012, 
s. 23.
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W fazie drugiej ofiara zaczyna odczuwać strach, odczuwa napięcia nerwowe. Drę-
czony pracownik cierpi na bezsenność, odczuwa stany lękowe, depresję. Charaktery-
styczne jest to, że ofiara czuje się jeszcze mocna psychicznie i podejmuje walkę z ofiarą 
o swoje prawa.

W trzeciej fazie ofiara staje się „ kozłem ofiarnym’, po czym następuje proces jej 
utrwalania. Celem jest także sprowokowanie innych do ataków wobec takiej osoby. 
W środowisku zawodowym rozchodzą się informację o takiej osobie jako niekompe-
tentnej, niegodnej zaufania, sprawiającej problemy. 

W ostatniej fazie pracownik poddany atakom agresji i prześladowaniom o różnym 
nasileniu nie jest w stanie prawidłowo wykonywać swoich obowiązków zawodowych. 
Ofiara mobbingu zaniża swoją samoocenę, czuje się bezwartościowym pracownikiem. 
Pracuje pod presją, co źle wpływa na psychikę ofiary. Pracownik może mieć depresję, 
a nawet myśli samobójcze, przez co staje się niezdolny do pracy12.

Przyczyny występowania zjawiska mobbingu

Leymann podczas analizy problemów w miejscu pracy zauważył powtarzające się 
oraz bardzo ważne problemy organizacyjne. Organizacyjny nieład oraz niewłaściwe za-
rządzanie samoczynnie powoduje konflikty, z kolei te mogą przerodzić się w mobbing. 
Dla Leymanna przyczyną mobbingu może być także walka o władzę. Powody mob-
bingu mogą być także czysto osobiste: gniew, lęk, niepowodzenie, frustracje, zawiść 
czy brak tolerancji. Przyczyny występowania tego zjawiska można podzielić na cztery 
główne grupy:
•	 przyczyny społeczne,
•	 cechy zarządzającego,
•	 organizacja,
•	 szczególna pozycja społeczna ofiary mobbingu.

Pierwsza grupa przyczyn dotyczy sytuacji na rynku, a także dużego bezrobocia. Po-
wiązane z nim rzeczywiste zagrożenie utraty pracy jest powodem u dużej liczby zatrud-
nionych, pokorne oraz uległe podejście do zachowań przełożonych, czy też osób usy-
tuowanych wyżej w hierarchii organizacji. Pełnienie władzy z pozycji siły, bezwzględne 
zarzadzanie jest powodem przenoszenia takich oto zachowań do niższych struktur. 
Chaos oraz nieporządek w relacjach społecznych także nasilają występowanie zjawiska 
mobbingu. Sprzeczne polecenia, nieumiarkowane obciążenie pracowników zadaniami, 
przeciążona wydajność pracy zespołu jest idealną sytuacją dla prześladowców.

Kolejną przyczyną są cechy osoby zarządzającej. Występuje duża licza typów prze-
śladowcy. Często jest to osoba o wysokim poczuciu własnej wartości, która swoje umie-
jętności oraz wiedzę szacuje na znacznie wyższym poziomie od innych. Osoba taka 
nie odbiera żadnej krytyki względem siebie od innych pracowników, ponieważ uważa 

12 Bechowsk-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing, patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 
2004, s. 31-32.
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się za doskonałą osobowość. Osoby posłuszne oraz uległe nie są bezpieczne, ponieważ 
przełożony o  takich cechach na ogół nikogo nie darzy zaufaniem, w związku z  tym 
nikt nie może czuć się bezpiecznie. Szef może tworzyć krąg powiązań oraz układów, 
zależności i podległości, często nie mających nic wspólnego z formalną strukturą pod-
porządkowania. W świetle takiego przełożonego każdy ma wyznaczone miejsce i okre-
śloną role do spełnienia. Pojawiają się różnego rodzaju układy, w którym istotne są doj-
ścia do przełożonego. Takie warunki są idealne do występowania zjawiska mobbingu, 
prześladowania występujące na różnych szczeblach .

Występują także przełożeni – prześladowcy o niskim poczuciu własnej wartości, 
ludzie świadomi swoich ograniczeń, którzy są w stanie prześladować innych, którzy są 
w stanie zagrozić ich władz oraz stanowisku. Osoby, które mogą stać się zagrożeniem 
dla innych niszczone są w sposób bezwzględny13.

Przeciwdziałanie mobbingowi

W art. 943 par. 1 k.p. ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek przeciwdzia-
łania mobbingowi w  miejscu pracy. Skutki tak określonego obowiązku sa charakte-
rystyczne, ponieważ pracodawca odpowiada za mobbing nie tylko gdy sam go stosu-
je, ale także w sytuacji, kiedy nie przeciwdziałał mobbingowi. Pracodawca powinien 
przeciwdziałać mobbingowi, nie tylko w  taki sposób, że nie będzie go sam stosował 
wobec innych ale również przez podjęcie czynności ograniczających ryzyko występo-
wania mobbingowi. Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność przeciwdziałania temu 
zjawisku, wynika to z ogólnych zasad prawa pracy, tj. szanowania godności i  innych 
dóbr osobistych pracowników (art. 111k.p.) oraz obowiązek zapewnienia pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 k.p.). Pracodawca może używać 
środków organizacyjnych i perswazyjnych, a gdy są one nieskuteczne, może zastosować 
sankcje przewidziane w  prawie pracy. W  doktrynie podkreśla się, że podstawowym 
narzędziem pracodawcy służącym zapobieganiu i zwalczaniu zjawisku mobbingu jest 
regulamin pracy. Pracodawca może wypełniać omawiany obowiązek poprzez działania 
ukierunkowane na14: 
•	 zapobieganie wystąpieniu przemocy psychicznej w miejscu pracy,
•	 pomoc ofierze i wyeliminowanie mobbingu występującego w środowisku pracy.

Podsumowanie

Zdefiniowanie zjawiska mobbingu jest niezwykle istotnie ważne dla celów badaw-
czych oraz praktycznych. Zwłaszcza dlatego, że stało się zjawiskiem dość popularnym, 

13 Marciniak J., Przeciwdziałanie dyskryminacji w  zatrudnieniu. Jak w  praktyce zwalczać mobbing 
i inne formy dyskryminacji, Alphapro, 2004, s. 45-46.

14 Stradomski K., Mobbing i dyskryminacji w miejscu pracy, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, War-
szawa 2013, s. 36-37.
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z powodu sytuacji na rynku pracy. Każdy człowiek chce być godnie i na równi traktowa-
ny przez swojego pracodawcę i innych pracowników w miejscu pracy. Zaznać zjawiska 
mobbingu może każdy pracownik, bez względu na zajmowaną pozycję. Odpowiednio 
wczesne rozpoznanie i szybka reakcja może przyczynić się do uniknięcia niechcianych 
sytuacji takich jak: załamanie nerwowe, depresja, a nawet myśli samobójcze.

Najważniejszym zadaniem każdego pracodawcy powinno być zapobieganie i zwal-
czanie zjawiska mobbingu.
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ZARZĄDZANIE HIGIENĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY 
W ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Ważnym zagadnieniem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków 
pracy. Na straży wypełniania tego obowiązku we wszystkich rozwiniętych gospodarczo 
krajach znajdują się przepisy prawne, a  także działania organów nadzoru. Człowiek 
w swoim życiu podejmuje różne formy działania oraz funkcjonowania w różnych śro-
dowiskach. Środowisko pracy jest bardzo ważnym elementem dla każdego człowieka 
i zajmuje określone miejsce w systemie wartości człowieka. Środowisko miejsca pracy 
ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie człowieka, zatem potrzebuje on poczucia 
bezpieczeństwa i  braku zagrożeń z  tego środowiska1. Obowiązkiem każdego praco-
dawcy powinno być pogłębianie wiedzy oraz efektywnego podnoszenia bezpieczeń-
stwa w pracy, zapobiegając przy tym wypadkom. Niedopełnienie tego obowiązku może 
skutkować utratą zdrowia, a  nawet życia człowieka. Zgodnie z  definicją zarządzanie 
jest grupą działań obejmującą planowanie oraz kształtowanie właściwej struktury or-
ganizacyjnej, kontrolowanie, motywowanie, które umożliwia podjęcie działań korygu-
jących. Jednym z obszarów, w którym coraz częściej stosuje się narzędzia oraz zasady 
zarządzania jest bezpieczeństwo i  higiena pracy. Zarządzanie to jest działaniem na-
stawionym na ograniczenie niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia w środowisku 
pracy i utrzymania go w takim samym lub na niższym poziomie2.

Istotnym faktem organizowania bezpiecznych warunków pracy jest fakt, że nawet 
z pozoru najdrobniejszy wypadek może stać się cierpieniem człowieka oraz wystąpie-
niem następujących stanów: utrata zdrowia, a nawet życia, uraz psychiczny, kalectwo, 
dyskomfort spowodowany skutkami wypadku, do wystąpienia takich stanów nie może 
dopuścić pracodawca3. 

1 Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków-Tar-
nobrzeg 2014, s. 7.

2 Ładoński W., Szołtysek K. (red.), Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langeogo we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 241.

3 Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków-Tar-
nobrzeg 2014, s. 162.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Niepodważalną jedną z najistotniejszych potrzeb człowieka jest właśnie potrzeba 
bezpieczeństwa. Pojęcie bezpieczeństwa jest jednak niełatwe do podania jednoznacz-
nej definicji. Najogólniej można stwierdzić, że bezpieczeństwo to stan niezagrażania, 
spokoju oraz pewności4.

BHP nie jest aktualnie zdefiniowane żadnym przepisem prawnym, termin ten od-
nosi się do ochrony życia oraz zdrowia człowieka w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oznacza stan warunków oraz system pracy, a tak-
że zachowań pracowników gwarantujący konieczny poziom ochrony zdrowia i życia 
przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Termin stanu bezpieczeństwa 
oraz higieny pracy nie ma aktualnie obowiązującej definicji. Akty prawne podają poję-
cia kontroli warunków pracy, a także analizy, oceny oraz kontroli stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy jednak bez ich definicji. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy określa 
wyniki oceny warunków pracy i zachowań pracowników, definiowane z reguły przez 
analizę przestrzegana regulaminów oraz zasad bhp, analizę chorób zawodowych, ana-
lizę wypadków podczas pracy, ocenę ryzyka zawodowego, dla uznanego obiektu badań 
i czasu analizy oraz podmiotu i przedmioty analizy5.

Istota systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
(cele i zadania systemu)

System bezpieczeństwa oraz higieny pracy należy sformułować jako zbiór środ-
ków i działań technicznych, organizacyjnych i prawnych, logicznie uporządkowanych. 
Przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie człowieka w czasie wykonywanej pracy, 
w sposób istotny przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi w czasie ca-
łego okresu aktywności zawodowej. Jest to postępowanie skierowane na zredukowanie 
ryzyka zawodowego do dopuszczalnego poziomu6. Jest to część ogólnego systemu za-
rządzania organizacją, obejmuje strukturę organizacyjną, odpowiedzialność, procedu-
ry, zasady postępowania, planowanie oraz procesy i zasoby potrzebne do opracowania, 
wdrażania, realizowania, przeglądu oraz utrzymania polityki bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Gwarantuje uporządkowane oraz przemyślane działanie w zakresie ciągłej po-
prawy bezpieczeństwa i higieny pracy7.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest bardzo istotnym elemen-
tem zarządzania organizacji z perspektywy korzyści ekonomicznych oraz społecznych, 
a  także spełniania obowiązków ustawowych nałożonych na pracodawców tworzą-
cych w  rezultacie wizerunek organizacji. Efektywny system, który przyczynia się do 

4 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 147.
5 Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki 

Śląskiej, Gliwice 2014, s. 12.
6 Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków-Tar-

nobrzeg 2014, s. 164.
7 Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, s. 103.
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polepszenia wydajności pracy, większego zaangażowania oraz satysfakcji pracowni-
ków8. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinien zagwarantować 
kształtowanie wyrobów bezpiecznych dla życia oraz zdrowia użytkowników, a  także 
stwarzać bezpieczne warunki do pracy pracownikom9. Bezpieczeństwo oraz higienę 
pracy można określić jako stan warunków pracy oraz jej organizacji, jak również po-
stępowań pracowników gwarantujący konieczny poziom ochrony zdrowia oraz życia 
przed zagrożeniami pojawiającymi się w miejscu pracy10.

Utworzenie właściwych warunków pracy nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymaga 
szczegółowego zidentyfikowania przyczyn powstania zagrożeń wypadkowych i chorób 
zawodowych.

Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ułatwi na-
stępstwo podejmowania właściwych decyzji, które mają pomagać w zagwarantowaniu 
pracownikom bezpiecznych warunków pracy11. Głównym etapem efektywnego wdro-
żenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji jest wyzna-
czenie osoby odpowiedzialnej za rzetelne wykonywanie działań z  tym związanych. 
Osoba ta powinna mieć obszerną wiedzę i kompetencje odnoszące się do podstawowej 
działalności organizacji, tak żeby potrafiła bezbłędnie kształtować procesy zarzadzania 
bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Trzeba również wziąć pod uwagę, że procesy te 
nie działają same dla siebie lecz powinny przyczyniać się do efektywniejszego zarzą-
dzania organizacją. Ważną rolę w kształtowaniu tego systemu odgrywa odpowiednie 
uwzględnienie analizy czynnika ludzkiego, w taki sposób aby pracownicy byli aktywnie 
zaangażowani w jego działanie. Kryterium skuteczności wprowadzonego systemu jest 
zredukowanie liczby wypadków w środowisku pracy oraz chorób zawodowych. 

Istotny element tego systemu stanowią szkolenia oraz odpowiednie komunikowa-
nie się budowane na wzajemnym zaufaniu. Całość tych elementów formułuje szeroko 
rozumianą kulturę organizacji. W  ujęciu zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną 
pracy do najbardziej istotnych przejawów tej kultury zaliczyć można: odpowiednie 
oraz oszczędne gospodarowanie zasobami, dbanie o  porządek, publiczna akceptacja 
zasad bhp oraz dbanie o bezpieczeństwo pracy. Poznając procesy zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy, powinno się je analizować w następujących aspektach: 
•	 ocenę ryzyka zawodowego,
•	 kontrolowaniu warunków pracy,
•	 szkolenia w zakresie bhp,
•	 przeprowadzaniu działań korygujących lub zapobiegających. 

8 Krasnowska G., Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, [w:] Zarzą-
dzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Trziszki T., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 373

9 Ładoński W., Szołtysek K. (red.), Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 
Oskara Langeogo we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 241

10 Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, s. 103.
11 Red. Ładoński W., Szołtysek K., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 

Oskara Langeogo we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 241-242.
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Z kolei później sprecyzowane procesy należy sformułować we właściwie zaprojek-
towanym modelu ich wzajemnych związków celem łatwiejszego funkcjonowania sys-
temu w organizacji, poprawieniu wzajemnej komunikacji oraz wskazaniu potrzebnej 
dokumentacji. Tworzyć to powinno podstawę analizy kosztów oraz oceny wypełniania 
polityki jakości w organizacji12.

System zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy jest elementem general-
nego systemu zarzadzania organizacją. Kierowanie bezpieczeństwem dotyczy realizacji 
następujących funkcji:
•	 identyfikacji zagrożeń,
•	 rozpoznaniu przyczyn szkodliwych błędów,
•	 ocenianiu oraz zmniejszenie ryzyka zawodowego,
•	 precyzowaniu polityki oraz celów w tematyce bhp,
•	 planowaniu oraz organizowaniu działań koniecznych do osiągnięcia celów,
•	 zaangażowaniu ludzi gotowych do organizowania i wykonania zadań
•	 szkoleniu, a także mobilizowaniu zatrudnionych do bezpiecznej pracy,
•	 przestrzeganiu warunków pracy oraz postepowania ludzi,
•	 nieustannym usprawnianiu zakładowego systemu bezpieczeństwa13.

Na rysunku 1. przedstawiono model systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy.

Rys. 1. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Źródło: Norma PN-N – 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy – Wymagania.

12 Krasnowska G., Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, [w:] Trziszki 
T. (red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 373-374.

13 Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków-Tar-
nobrzeg 2014, s. 164.
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Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedstawiony w tej 
normie jest oparty na cyklu nieustannego doskonalenia. Strategiczne zarządzanie bhp 
jest całkowicie związane ze strategicznymi działaniami na rzecz rozwoju konkurencyj-
ności organizacji. 

Istotą zarządzania bhp w organizacji nie jest tylko zapobieganie urazom i choro-
bom zawodowym pracowników. Odnosi się również do wszystkich zdarzeń powodują-
cych straty w przedsiębiorstwie: awarie sprzętu, urządzeń oraz przestoje. Podejmowa-
ne zachowania mają na celu przyczynić się do wyeliminowania konieczności wypłaty 
odszkodowań z tytułu ukazania się zdarzeń niebezpiecznych oraz budowania dobrego 
wizerunku bezpiecznej organizacji14.

Podsumowanie

Każdy pracodawca przyjmując pracownika do swojej pracy powinien zapewnić mu 
warunki, a przede wszystkim bezpieczne warunki do pracy. Jest to klauzula generalna, 
która nakłada ten obowiązek na każdego pracodawcę. Jest ona konkretyzowana przez 
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Redukowanie zagrożeń do dopuszczalnego poziomu lub ich całkowita eliminacja 
powinno być poprzedzone wszystkimi możliwymi działaniami technicznymi i organi-
zacyjnymi15.
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KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT WEWNĘTRZNY 
JAKO NIEZALEŻNE NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzenie

Powszechne na świecie i w Polsce regulacje oraz zalecenia związane z ładem kor-
poracyjnym (ang. corporate governance) poskutkowały rosnącym zainteresowaniem 
audytem wewnętrznym jako dodatkowym instrumentem przedsiębiorstw w dążeniu 
do realizacji celów. W odróżnieniu od kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzny kon-
centruje się na prewencji rozmaitego rodzaju ryzyka. Kontrola wewnętrzna skupia się 
na obrazowaniu stanu faktycznego w odniesieniu do stanu pożądanego. 

Celem niniejszego artykułu jest zilustrowanie pojęć kontroli wewnętrznej i audy-
tu wewnętrznego oraz określenie przypisywanych im zadań. Na podstawie literatury 
polskiej i  zagranicznej, standardów i  międzynarodowych wytycznych przedstawione 
zostały zadania, miejsce w organizacji, formy działania kontroli wewnętrznej oraz au-
dytu wewnętrznego jako odrębnych narzędzi wspierających realizację celów przedsię-
biorstwa.

Definicja i zadania kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna określana jest jako działania polegające na kontroli prawi-
dłowości przebiegu poszczególnych procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa w sto-
sunku do planowanego efektu i celu. Literatura przedmiotu podaje szereg definicji kon-
troli wewnętrznej. 
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Tabela 1. Definicje kontroli wewnętrznej1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Autor lub instytucja Definicja
INTOSAI1 Kontrola wewnętrzna to narzędzia zarządzania wykorzystywane w celu 

zapewnienia, że zamierzone cele zarządzania zostały osiągnięte. Zapew-
nienie to wynika ze źródeł wewnętrznych. Odpowiednia struktura kontroli 
wewnętrznej, podobnie jak jej weryfikacja i usprawnianie, powinno zależeć 
od kierownictwa jednostki gospodarczej.

COSO2 Kontrola wewnętrzna to proces kontrolny realizowany przez zarząd przed-
siębiorstwa oraz kadrę pracowniczą mający na celu uzyskanie efektywności, 
wydajności operacyjnej, rzetelności sprawozdań finansowych oraz spójności 
z przepisami prawnymi, a także innymi regulacjami.

American Institute of 
Accountants3

Kontrolę wewnętrzną (ang.internal control) stanowią wszystkie systemy 
kontrolne działające w ramach przedsiębiorstwa.

D. Zarzecki4 Kontrola wewnętrzna to kontrola gospodarcza wewnątrz przedsiębiorstwa
S. Kałużny5 Kontrola wewnętrzna powinna stanowić trwały, samoistnie i sprawnie dzia-

łający system. Strukturalnie uporządkowany układ organizacyjny odpowia-
da za realizację funkcji kontroli nazywanej systemem kontroli wewnętrznej.

W. Moczydłowska6 Kontrola wewnętrzna to system wczesnego alertowania przed występowa-
niem niepożądanych zjawisk w przedsiębiorstwie.

M. Klimas7 Kontrola wewnętrzna to element składowy zarządzania i organizacji danego 
przedsiębiorstwa. Obejmuje całokształt działalności tj. sfera ekonomiczna, 
techniczna, finansowo-księgowa, prawno-organizacyjna itd.

B.R. Kuc8 Kontrola wewnętrzna organizacji wykracza poza ramy procesu. Jest to sys-
tem organizujący w sobie kadrę zarządczą oraz pracowniczą przedsiębior-
stwa wspomaganych nowoczesnym sprzętem organizacyjno-technicznym.

Cz. Paczuła9 Kontrola wewnętrzna to adekwatnie zaprojektowane i funkcjonujące dzia-
łania umożliwiające przedsiębiorstwu osiągniecie rzetelnego i sprawnego 
przebiegu operacji gospodarczych, uzyskanie wiarygodnych informacji 
o nich, spójność tych operacji z regulacjami prawnymi i polityką przedsię-
biorstwa.

E.J. Saunders10 Kontrola wewnętrzna obejmuje wszelkie procedury, instrukcje operacyjne, 
mechanizmy, struktury (organizacyjne i hierachiczne), przepisy i zarządzenia 
wprowadzane przez jednostkę w celu efektywnego jej prowadzenia. 

1 Raport pt. Kontrola wewnętrzna – Zintegrowana Koncepcja Ramowa, INTOSAI 2000 Standardy 
kontroli, NIK, Warszawa, s. 74.

2 Raport COSO wydany w 1992 roku przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway 
(ang. Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission – COSO).

3 http://www.aicpa.org/Pages/default.aspx (dostęp: 27.01.2017).
4 Zarzecki D., Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin, 2000, s. 168.
5 Kałużny S., Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-

wa, 2008, s. 43.
6 Moczydłowska W., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, [w:] „Gazeta Prawna” 2000, 61, s. 7.
7 Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997, s. 249.
8 Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, 2002, 

s. 256.
9 Paczuła Cz., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Diffin, Warszawa 1998, s. 14.
10 Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW, Częstochowa, 2003, s. 67.



282

Autor lub instytucja Definicja
K. Winiarska11 Kontrola wewnętrzna to sprawnie działający system złożony z organizacji, 

metod i procedur każdej dziedziny działalności przedsiębiorstwa mający na 
celu zapewnienie jego funkcjonowania.

Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwy związek kontroli wewnętrznej z zarzą-
dzaniem. Ma to również swoje odzwierciedlenie we wprowadzeniu pojęcia „kontrola 
zarządcza” zamiast „kontrola wewnętrzna”. Podkreślenie zarządczych funkcji kontroli 
wewnętrznej rozszerza spectrum jej działań z analiz typu ex post do działań typu ex 
ante. Literatura przedmiotu szeroko omawia funkcjonowanie kontroli wewnętrznej we 
współczesnych przedsiębiorstwach. Według B. Kuca kontrola wewnętrzna przyczynia 
się do zmniejszenia negatywnych skutków złożoności organizacji, ułatwia przeprowa-
dzanie zmian, umożliwia kreowanie wyższej jakości, przyśpiesza cykle, przyczynia się 
do dodawania wartości oraz wspomaga pracę zespołową, ułatwia delegowanie zadań 
i uprawnień. Biorąc pod uwagę fakt, że umiejętne podejmowanie ryzyka owocuje zy-
skami, celem kontroli wewnętrznej nie jest doradztwo kierownictwu w zakresie wy-
eliminowania ryzyka, lecz jego kontroli11

12. Wytyczne do Standardów IIA podają pięć 
głównych zadań jakie ma spełniać kontrola wewnętrzna:
•	 ochrona informacji – gromadzenie i  przechowywanie zbioru rzetelnych danych 

finansowych i administracyjnych oraz ich dokładne przedstawianie w terminowo 
składanych raportach;

•	 realizacja ustawowych wymagań;
•	 ochrona majątku – ochrona zasobów przed ich utratą z racji złego zagospodarowa-

nia, błędów, malwersacji, marnotrawstwa;
•	 racjonalne wykorzystanie zasobów – propagowanie prawidłowych, ekonomicz-

nych, wydajnych a  przede wszystkim skutecznych działań, a  także produktów 
i usług najwyższej jakości;

•	 zapewnienie realizacji celów i założeń wyznaczonych przez kierownictwo.
B. R. Kuc13 jest jednomyślny ze Standardami IIA co do zadań kontroli wewnętrznej. 

D. Zarzecki14 natomiast zgadza się jedynie co do ochrony informacji, ochrony majątku 
oraz racjonalnego wykorzystania zasobów. 

Kontrola wewnętrzna według wytycznych COSO obejmuje pięć skorelowanych ze 
sobą elementów. Są to:
•	 środowisko kontroli – pracownicy oraz ich cechy tj. uczciwość, wartości etyczne, 

kompetencje oraz środowiska funkcjonowania;
•	 analiza ryzyka;

11 Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa a auditing wewnętrzny, [w:] „ZT” 1997, 40, s. 45.
12 Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, 2002, 

s. 211.
13 Ibidem, s. 215-220.
14 Zarzecki D., Rola controllingu w  zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin, 2000, s. 145.
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•	 czynniki kontrolne – czynniki zapewniające, że działania określane jako konieczne 
do osiągniecia celów przedsiębiorstwa, realizowane są w efektywny sposób;

•	 informacja i  komunikacja – dane niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem 
oraz kontroli procesów i działań; 

•	 monitoring – ocena jakości systemu kontroli wewnętrznej.
Według K. Czerwińskiego15 audyt wewnętrzny stanowi dodatkowy element syste-

mu kontroli wewnętrznej. Jego zadanie polega na monitorowaniu i ocenie funkcjono-
wania systemu.

Definicja i zadania audytu wewnętrznego

Tabela 2. Definicje audytu wewnętrznego16 17 18 19 20

Autor lub instytucja Definicja
Międzynarodowy 
Standard Profesjonalnej 
Praktyki Audytu 
Wewnętrznego16

„Audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywnie zapewniającą i do-
radczą działalnością, której celem jest przysporzenie wartości i uspraw-
nianie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji 
w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscy-
plinowanego podejścia do oceny i doskonalenia efektywności procesów 
zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.”

B. R. Kuc17 Termin audyt wywodzi się z j.łac. audire w którym oznacza słyszeć, 
słuchać, przesłuchiwać, badać.

J. Dunn18 Audyt wewnętrzny to niezależna jednostka działająca w organizacji, 
której celem jest badanie i analiza działań tej jednostki. Wyróżnia się trzy 
charakterystyczne cechy audytu wewnętrznego, a mianowicie:
– wpływ na wykonanie działań;
– niezależność od działań podlegających badaniu i analizie;
– konstruktywność usługi.

L.R. Howard19 Audyt wewnętrzny stanowi element systemu kontroli wewnętrznej 
zaprojektowany przez kadrę zarządzającą w celu wypełnienia następu-
jących funkcji:
– badawczej;
–  oceny i raportowania o rachunkowości oraz innych kontrolach opera-

cyjnych.

15 Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa, 2004, s. 162.
16 INTOSAI Standardy kontroli, NIK, Warszawa 2000.
17 Ibidem, s. 71
18 Dunn J., Auditing. Theory and Practice, Prentice Hall, Cambridge, 1991, s. 239
19 Howard L.R., Auditing, Pitman Publishing, Londyn, 1992, s. 35
20 Ibidem, s. 46
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Autor lub instytucja Definicja
E.J. Saunders20 Audyt wewnętrzny to profesjonalna działalność stanowiąca skuteczny 

instrument władz przedsiębiorstwa, który niezależnie, pro aktywnie, 
profesjonalnie, a przede wszystkim obiektywnie poddaje w ocenę 
efektywność systemu zarządzania kontroli wewnętrznej, procesy zarzą-
dzania ryzykiem, efektywne prowadzenie wszelkich operacji i czynności 
przedsiębiorstwa, ich poprawne, jednolite przetwarzanie, księgowa-
nie i raportowanie, przynoszące wartość dodaną poprzez ujawnianie 
braków i słabości oraz przez wskazanie sposobów podniesienia jakości 
i wydajności pracy przedsiębiorstwa.

Nowoczesny audyt wewnętrzny koncentruje swoje działania na ryzyku towarzy-
szącym działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie ze Standardami IIA rolą audytu we-
wnętrznego jest wspomaganie procesu zarządzania w oparciu o rozpoznanie i ocenę:
•	 znaczących zagrożeń ryzykiem;
•	 mechanizmów kontroli;
•	 systemu według którego ustala się i komunikuje cele i wartości, zapewnia się przy-

pisywanie odpowiedzialności, zachowuje się wartości.
Audyt wewnętrzny przyczynia się też do usprawniania działania systemów zarzą-

dzania ryzykiem i  kontroli a  także usprawniania mechanizmów kontroli. Zadaniem 
audytora wewnętrznego jest przegląd działań operacyjnych i programów w celu zapew-
nienia zgodności z systemem wartości przedsiębiorstwa. Ponosi też odpowiedzialność 
za ustalenie stopnia wykonalności zgodnie z wytyczonymi celami i zadaniami. Kolej-
nym punktem jest ocena zagrożenia ryzyka związanego z zarządzaniem organizacją, 
działalnością organizacyjną oraz systemami IT. W tym wypadku audytor musi wziąć 
pod uwagę:
•	 wiarygodność i integralność informacji finansowych i operacyjnych;
•	 skuteczność i wydajność działań operacyjnych;
•	 zabezpieczenie aktywów;
•	 zgodność z prawem, przepisami i umowami.

Funkcje i  zadania audytu wewnętrznego mają różnorodne i  szerokie spectrum. 
Czynnikami determinującymi są: wielkość i  struktura przedsiębiorstwa, umiejętno-
ści i doświadczenie audytora, wymagania organu zarządzającego przedsiębiorstwem. 
L.R. Howard21 podaje kilka obszarów obejmowanych przez audyt wewnętrzny:
•	 ocena systemu rachunkowości i odpowiednich kontroli wewnętrznych;
•	 kontrola finansowa i operacyjna informacji sporządzonych dla zarządzających;
•	 analiza rentowności, efektywności działań przedsiębiorstwa oraz funkcjonowanie 

kontroli niefinansowych;
•	 ocena sposobu i stopnia wdrożenia strategii, planów przedsiębiorstwa;
•	 inne analizy.

21 Ibidem, s. 38.
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Warto zwrócić uwagę na fakt że L.R. Howard nie uwzględnia oceny zagrożeń ryzy-
kiem i usprawniania systemu zarządzania ryzykiem jako obszarów działalności audytu. 

Potrzeba tworzenia i działania instytucjonalnej formy kontroli zarządczej, jaką jest 
audyt wewnętrzny, jest niekwestionowana. Doceniają ją w szczególności menadżero-
wie dużych przedsiębiorstw. W Polsce audyt wewnętrzny został obligatoryjnie wpro-
wadzony do jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2002r. mocą ustawy 
z dnia 27 lipca 2001r. 

Porównanie kontroli wewnętrznej z audytem wewnętrznym

Porównując kontrolę wewnętrzną z audytem wewnętrznym K. Winiarska przyjęła 
następujące kryteria prezentowane w tabeli 3.

Tabela 3. Porównanie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego na podstawie 
kryterium czasu, kadr, merytorycznego i organizacyjnego
Kryterium Kontrola wewnętrzna Audyt wewnętrzny
Kryterium czasu Nadzór bieżący, kontynuowany 

i równoległy do procesów.
Nadzór jest sporadyczny reguły 
w czasie późniejszy od proce-
sów.

Kryterium kadrowe Organ nadzorujący jest bezpo-
średnio lub pośrednio zależny 
od przebiegu procesów.

Organ nadzorujący jest nieza-
leżny od przebiegu procesów 
gospodarczych.

Kryterium merytoryczne Kontrola jest automatycznie 
powiązana z procesem gospo-
darczym lub jest wprowadzana 
na specjalne polecenie.

Rewizja jest planowana i wpro-
wadzana w życie na specjalne 
polecenie.

Kryterium organizacyjne Ustalenia kontroli są z reguły 
przekazywane do kierowników 
nadzorowanych procesów.

Ustalenia rewizji są przekazywa-
ne bezpośrednio lub pośrednio 
zarządowi przedsiębiorstwa.

Źródło: Winiarska K., Kontrola finansowa-księgowa a auditing wewnętrzny, ZT nr 40, SKwP, 
Warszawa 1997, s. 215

Według A. Heigla22 porównanie kontroli wewnętrznej i  audytu wewnętrznego 
opiera się na zadaniach, miejscu w przedsiębiorstwie oraz narzędziach i źródłach da-
nych (tabela 4.)

Tabela 4. Porównanie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego na podstawie 
zadań, miejsca w przedsiębiorstwie oraz narzędzi i źródła danych
Przedmiot Zadania Miejsce 

w przedsiębiorstwie
Narzędzia i źródła 
danych

Kontrola wewnętrzna Skierowana na za-
rządzanie i kontrolę 
w przedsiębiorstwie.

Organy na poziomie za-
rządzania i na poziomie 
operacyjnym.

Specjalne środki 
kontroli organizacji, 
instrumenty nadzoru.

22 Heigl A., Controlling-Interne Revision, Gustav Fischer Verlag, Stutgart New York 1998, s. 45.
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Przedmiot Zadania Miejsce 
w przedsiębiorstwie

Narzędzia i źródła 
danych

Audyt wewnętrzny Wsparcie w nadzorowa-
niu przedsiębiorstwa, 
badanie działalności 
w obszarach i całym 
systemie pod wzglę-
dem zgodności z prze-
pisami i efektywności.

Niezależne komórki, 
wyspecjalizowane na 
poziomie zarządzania.

Klasyczne środki 
kontroli (dowody, 
próby losowe), wszelkie 
raporty i sprawozdania, 
kwestionariusze pytań.

Źródło: Heigl A., Controlling-Interne Revision, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 
New York 1998, s. 6

Podsumowanie

Zarówno system kontroli wewnętrznej jak i audyt wewnętrzny są elementami skła-
dającymi się na ład korporacyjny , a więc na sposób, w jaki przedsiębiorstwo jest zarzą-
dzane. Tym samym, ocena który z analizowanych w tym artykule instrumentów ładu 
korporacyjnego jest bardziej istotny dla realizacji celów spółki, nie należy do najprost-
szych. Należy zatem stwierdzić, że oba z nich są niezbędne i wzajemnie się uzupełniają. 
Audyt wewnętrzny może być traktowany jako narzędzie zapewniające doskonalenie 
kontroli wewnętrznej funkcjonującej w przedsiębiorstwie. Obszar kontroli wewnętrz-
nej zaś może być postrzegany jako jeden z obszarów działania audytu wewnętrznego.
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LEAN W KSIĘGACH ORAZ W PROCESIE KSIĘGOWYM, 
CZYLI DWIE SPECYFIKI LEAN ACCOUNTING

Wprowadzenie

We współczesnym, niewątpliwie postępującym świecie, koncepcja szczupłego za-
rządzania przedsiębiorstwem, rozumiana jako Lean Management to filozofia wykorzy-
stywana nie tylko w produkcji czy logistycznych obszarach przedsiębiorstwa.

Teoria Lean Management zainicjowała sukcesywne podbijanie rynku i wywołała 
popyt na inny rodzaj informacji generowany przez system rachunkowości, co stanowi-
ło źródło ukształtowania się idei Lean Accounting.

„Szczupła” rachunkowość podporządkowana normom i wymogom Lean Manage-
ment efektywnie wspiera ten proces, umożliwiając jednoczesne funkcjonowanie oraz 
rozwój i  wprowadzenie niezbędnych elementów do systemu „szczupłej” organizacji 
obecnej struktury ekonomicznej. Należy więc zadać pytanie, w jakich obszarach podej-
ście to może zostać wdrożone?

Wiele firm, z powodzeniem rozpoczynając zarządzanie swoim biznesem zgodnie 
z wizją ciągłego doskonalenia zadecydowało rozbudować to podejście na wielostron-
nie rozumianą administrację bądź inne funkcje administracyjne firmy. Księgowość, 
finanse oraz controlling – pozornie niezwiązane z Lean stanowią fenomenalny wzorzec 
zakresów, w których takie stanowisko powinno zostać zapoczątkowane.

Celem niniejszego referatu jest ukazanie kluczowej roli Lean Accounting jako 
istotnego systemu organizacji „szczupłej” oraz przedstawienie dwóch innowacyjnych 
metod ich rozwoju – jako merytorycznego podejścia do rachunkowości oraz wyszczu-
plenia stosowanych procesów księgowych czy controllingowych.
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Uniwersalność zasad Lean Management 

Lean jest obecnie jedną z najpopularniejszych strategii zarządzania firmą, opartą 
na dostarczaniu klientom produktów oraz usług jakich oczekują, w jak najprostszy oraz 
najbardziej optymalny sposób.

J. K. Liker uważa, iż zasadniczą cechą powyższej koncepcji jest dążenie do oszczęd-
nego gospodarowania zasobami, a w konsekwencji do redukcji kosztów oraz poprawy 
jakości i ograniczenia czasu realizacji zamówień, w ramach zarządzania opartego na 
płaskiej, elastycznej strukturze organizacyjnej1. Niniejsza metoda ujmowana jest zatem 
jako filozofia wytwarzania dóbr, koncentrująca się na minimalizacji kosztów w drodze 
bezwarunkowego redukowania strat oraz usprawniania wszelkich procesów produk-
cyjnych.

W  wolnym tłumaczeniu przyjmuje się, iż Lean to tzw. szczupłe zarządzanie czy 
wyszczuplanie przedsiębiorstwa, utożsamiane najczęściej z produkcją.

Aby jednak umożliwić dalsze rozważania powyższej tematyki należy przytoczyć 
trzy główne perspektywy, a więc cele na realizacji których opiera się koncepcja Lean 
Management2:
•	 oczekiwanej jakości;
•	 elastyczności procesów;
•	 optymalnych kosztów.

Kolejność wymienionych elementów nie jest jednak incydentalna. 
Jakość, która została przywołana jako pierwsza, rozpatrywana jest w charakterze 

Total Quality Management (TQM), a więc podejścia nakierowanego na wypracowanie 
oczekiwanej przez klientów wysokiej jakości produktów oraz procesów. W terminolo-
gicznej serii norm ISO 9000 koncepcja TQM określona została jako sposób zarządza-
nia organizacją, skoncentrowany na jakości oraz osiągnięciu długotrwałego sukcesu 
dzięki zadowoleniu klientów oraz profitom dla społeczeństwa i członków organizacji3.

Odwołując się natomiast do procesów księgowych, jako kluczowego aspektu ni-
niejszego artykułu należy przywołać koncepcję Procure to Pay (P2P), uwydatniającą 
jakość procesu zobowiązań, jako jednego z najważniejszych mechanizmów zmierzają-
cych do produktywnego zarządzania całym obszarem finansowo-księgowym w inno-
wacyjnej organizacji.

Branża Procure to Pay odpowiada za szeroki zakres procesów zakupowych i po-
wiązanych z nimi kwestii podatkowych, do których zalicza się m.in.4:
•	 wielokanałowe odbieranie faktur zakupu;

1 Liker J. K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo 
MT Biznes, Warszawa 2005, s.10.

2 Furgoł M., Lean w  księgach oraz w  procesie księgowym, czyli dwa oblicza Lean Accounting, [w:] 
„Controlling i zarządzanie” 2017, nr 1(15), s. 35.

3 PN-ISO 8402: 1996: Zarządzanie jakością i zapewnianie jakości : terminologia.
4 http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/p2p-ptp-co-oznacza-pojecie-procure-to-pay-

w-ksiegowosci (data dostępu 05.02.2017)

http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/p2p-ptp-co-oznacza-pojecie-procure-to-pay-w-ksiegowosci
http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/p2p-ptp-co-oznacza-pojecie-procure-to-pay-w-ksiegowosci
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•	 wstępna obróbka faktur zakupu;
•	 zarządzanie płatnościami;
•	 obsługa podstawowych danych dostawców;
•	 archiwizowanie dokumentów P2P
•	 obsługa autoryzacji;
•	 kontrola płatności.

Istotę procesu P2P stanowi jednak dział zobowiązań, zajmujący się rewizją i inwen-
taryzacją faktur od dostawców za zakup towarów i usług w korespondencji z zamówie-
niami, czyli fakturami egzekwującymi poświadczenia sprzedażowe. 

Dodatkowo, kadra angażująca się w proces Procure to Pay odpowiedzialna jest za 
obszar podatkowy, jak VAT, CIT oraz podatek od środków transportowych, refakturo-
wanie kosztów i rozliczanie pracowniczych delegacji służbowych5. 

Fundamentalna staje się również druga z wyżej wymienionych perspektyw, czy-
li elastyczność procesu, gdyż czas, który przemija od momentu złożenia zamówienia, 
poprzez otrzymanie faktury, aż do samej zapłaty jest priorytetowy w całym procesie.

Docelowym ujęciem są koszty, stanowiące poniekąd wynikową dwóch poprzed-
nich elementów, które opierają się na uniknięciu dodatkowych kosztów, co możliwe 
staje się w sytuacji prawidłowego zaksięgowania i zaraportowania dokumentów oraz 
ich rozliczenia w odpowiednim czasie. Warto pamiętać, iż obniżenie należności jest 
skutkiem, a nie czynnością początkową w koncepcji Lean.

Własności	Lean	Accounting

Geneza Lean Accounting sięga lat 50. XX w. oraz bezpośrednio związana jest 
z  przedsiębiorstwem Toyota i  jego strukturą produkcyjną6. Kluczowa funkcja tejże 
koncepcji skupia się na przygotowywaniu i efektywnym komunikowaniu informacji fi-
nansowych i niefinansowych dla menedżerów i kadry pracowniczej, wspierając jedno-
cześnie proces zainicjowania decyzji oraz realizacji strategii opartej na działaniu Lean 
w organizacji. Czynności funkcjonalne w  systemie rachunkowości nastawione są na 
tworzenie wartości dla klienta, natomiast zawarte w nim informacje powinny wypły-
wać poziomo ze strumieni wartości7.

Na potrzeby niniejszego artykułu, ideologia „szczupłej” rachunkowości rozpatry-
wana jest w kontekście optymalizacji procesów oraz technik, a także różnych alterna-
tyw w obszarze rachunkowości, wspomagających mechanizm Lean.

5 Tamże.
6 Kowalewski M., Lean Accounting, czyli jak szczupła rachunkowość wspiera wykorzystanie koncepcji 

Lean Management w przedsiębiorstwie, [w:] „Studia ekonomiczne” 2015, nr 224, s. 73-82.
7 Sobańska I., Lean accounting – geneza, zasady, metody, [w:] Sobańska I. (red.), Lean Accounting 

integralny element Lean Management, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 54-55.
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Spojrzenie na proces księgowości, jako na spójny system otwiera sposobność ana-
lizy wielu problematycznych oraz interesujących aspektów, które mogą być poddawane 
modyfikacji, optymalizacji bądź ciągłemu usprawnianiu. 

Należy nadmienić, iż skuteczne wdrożenie Lean Management uwarunkowane jest 
odpowiednimi przekształceniami w dziedzinie konwencjonalnej rachunkowości oraz 
uzależnieniem jej od zasad Lean. Tradycyjna rachunkowość zarządcza wraz ze swo-
imi normami oraz narzędziami nie jest kompatybilna z systemem Lean Management, 
a wręcz blokuje jego rozwój w przedsiębiorstwie8. Problem ten dotyczy kilku zasadni-
czych elementów, za które odpowiedzialna jest rachunkowość. 

Do jednych z nich należy uwidacznianie się niewłaściwego systemu pomiaru do-
konań oraz wątpliwe mierniki, mające swe źródło w standardowej rachunkowości za-
rządczej oraz charakteryzujące się brakiem kooperacji z fundamentalnymi założeniami 
koncepcji Lean Management.

Powszechne podejście do produkcji w  kontekście zwyczajowej rachunkowości 
zarządczej, zakłada, iż maksymalizacja zysku następuje tylko w drodze maksymaliza-
cji wykorzystania jednostkowych zasobów przedsiębiorstwa9. Jednakże pogląd Lean 
odrzuca wyżej nadmienioną tezę, gdyż maksymalizacja zysku kształtuje się poprzez 
zwiększenie przepływu (produktów, materiałów, informacji oraz gotówki), które 
w głównej mierze są sterowane popytem ze strony konsumentów. Zaprezentowana teo-
ria wymaga jednak zastosowania zupełnie innych zasad pomiaru dokonań oraz odręb-
nych mierników.

Kolejną kwestią jest rachunek kosztów, który w  tradycyjnej strategii nastawiony 
jest na kalkulację kosztów produktów oraz wykorzystanie metod kalkulacji, skoncen-
trowanych na typowym rachunku kosztów. Podstawowym obiektem kalkulacji w Lean 
Management nie jest pojedynczy produkt, lecz koszty strumienia wartości ukierunko-
wane na klienta10. 

Warto wspomnieć również , iż tradycyjna rachunkowość oraz Lean Accounting 
mają nieco odmienny punkt widzenia w  kontekście roli zapasów w  działalności or-
ganizacji. Zapasy w tradycyjnej rachunkowości tworzą kluczowy, wartościowy skład-
nik aktywów firmy, z kolei w koncepcji „szczupłej” rachunkowości nadmierne zapasy 
oceniane są jako jeden z priorytetowych rodzajów marnotrawstwa, prowadzących do 
przyrostu kosztów działalności oraz niedostatek wartości dla klientów. Uwidocznione 
rozbieżności przejawiają również niezgodności w systemie projektowania operacyjne-
go oraz nadzoru.

W  powyższych rozważaniach nie sposób pominąć rachunkowości finansowej, 
nakierowanej na dostarczanie danych dla użytkowników zewnętrznych o  charakte-
rze obligatoryjnym11. Wydzielona typologia rachunkowości jest funkcją wspierającą 

8 Kowalewski M., op.cit., s. 77.
9 Kowalewski M., op.cit., s. 78.
10 Maskell B., Kennedy F., Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work?, [w:] „The Jour-

nal of Corporate Accounting & Finance” 2007, s. 60-62.
11 Martyniuk T., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydział Zarządzania UG, Sopot 2008, s. 3.
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biznes, zatem jej „smukłość” oraz usprawnienia będą natychmiast zauważone przez 
pracowników oraz partnerów w obrębie pozostałych funkcji firmy12.

Lean w księgowości

Kluczową alternatywą obrazującą możliwości wyszczuplenia procesów księgowych 
jest optymalizacja obiegu faktur. Efekty wdrożenia systemu automatyzacji oraz autory-
zacji dokumentów kosztowych zależą od wielkości firmy. W praktyce działalności biz-
nesowej, średniej wielkości przedsiębiorstwa uzyskują faktury w formie papierowej13. 
Dostarczane do firmy dokumenty kosztowe rozprowadzane są przez kadrę pracowni-
czą w celu ich opisu, dotyczącego zrealizowanego zakupu oraz ich przyszłej autoryzacji 
przez uprawnione osoby. 

Najczęściej dystrybucją faktur oraz ich otrzymaniem zajmują się księgowi bądź 
inni pełnomocni pracownicy. Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Faktur Kosztowych 
dowiodło, iż miejsce przyjmowania dokumentów kosztowych związane jest z czasem 
ich opisania oraz przyzwolenia.

W przypadku, gdy faktura adresowana jest do opisującego (czyli osoby odpowie-
dzialnej za zakup), proces jej opisu i akceptacji trwa średnio 77,89 h, jeśli fakturę odbie-
ra zaś sekretariat – średni czas wynosi 38,01 h14. Natomiast kiedy faktura dostarczona 
jest do działu księgowości, czas skraca się do 25,28 h, gdzie istnieje najniższy odsetek 
faktur zagubionych15. Jak wynika z powyższych danych, przyjmowanie faktury kosz-
towej w dziale finansowo – księgowym jest najbardziej korzystną alternatywą. W ko-
lejnym etapie, faktury ponownie trafiają do księgowości, gdzie następuje ich dekreto-
wanie oraz dalsze rozliczenie. Jednak ten element procesu powiązany jest najczęściej 
z wieloma utrudnieniami, ujawniającymi się w sytuacji, gdy16:
•	 faktura trafia do niewłaściwej osoby;
•	 zafakturowane wydatki dotyczą kilku działów lub miejsc powstawania kosztów;
•	 występują błędy zafakturowania;
•	 pojawiają się jakiekolwiek obiekcje na temat samej faktury.
W powyższych przypadkach ma miejsce ciągłe przemieszczanie się dokumentów 

w firmie, a często nawet ich zatrzymanie w drodze do uprawnionego pracownika, co 
w świetle rozliczania okresu księgowego czy kalkulacji wyniku finansowego staje się 
fundamentalną przeszkodą. Natomiast z punktu widzenia procesu Lean, czyli poziomu 
satysfakcji klientów, są to okoliczności oddziałujące negatywnie na główną strukturę 
firmy, bez względu na branżę, w jakiej działa.

12 Furgoł M., op. cit., s. 36.
13 http://www.mddp-outsourcing.pl/publikacje/outsourcing-nowoczesne-rozwiazania/art,201,lean-

-management.html (data dostępu 08.02.2017).
14 Badanie Obiegu Faktur Kosztowych, [w:] „Kolibro” 2009/2010, s. 13-14.
15 Tamże.
16 Furgoł M., op. cit., s. 36.

http://www.mddp-outsourcing.pl/publikacje/outsourcing-nowoczesne-rozwiazania/art,201,lean-management.html
http://www.mddp-outsourcing.pl/publikacje/outsourcing-nowoczesne-rozwiazania/art,201,lean-management.html
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Najbardziej optymalnym sposobem na eliminację powyższej problematyki jest 
wdrożenie elektronicznego systemu opisywania faktur, co ukazuje rysunek 1.

Rys. 1. Przykładowy obieg faktur
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Furgoł M., Lean w księgach oraz w procesie 
księgowym, czyli dwa oblicza Lean Accounting, [w:] „Controlling i zarządzanie” 2017, 

nr 1(15), s. 36

Schemat przedstawione na rysunku 1 obrazuje modelowe działania uzewnętrznia-
jące się przy konwencjonalnej autoryzacji dokumentu kosztowego. Priorytetową rolę 
odrywa zatrzymanie wszelkich poświadczeń w dziale księgowości, co wpływa na mini-
malizację ryzyka ich zgubienia, stałe kontrolowanie faktur pod względem daty ich płat-
ności, obowiązek księgowania oraz długość procesu autoryzacji17. Warunki odnoszące 
się do samego systemu oraz powiązanych z nimi kosztów wdrożenia zależą w szczegól-
ności od wielkości firmy oraz ilości wypływających z nich dokumentów. 

Warto ponadto zauważyć, iż ograniczając zużycie aktywów firmy (minimalizacja 
czasu pracowników) można jednocześnie wpływać na poprawę płynności (skrócenie 
czasu obiegu – brak odsetek, szybsze zwroty VAT), czy większą kontrolę, co determi-
nuje jakość relacji z dostawcami i klientami18.

Kolejną pozycją wpływającą na wyszczuplanie procesów księgowych są bezkosz-
towne lub przynajmniej niskokosztowne rozwiązania z zakresu Lean19. Przykładem po-
wyższej tezy jest optymalizacja zamknięcia miesiąca, która może być dokonywana po-
równywalnie z zasadami wyszczuplania remilitaryzacji, jeśli nie występują przeszkody 
ich zestawienia z procesami produkcyjnymi. Zdefiniowanie obszarów nieefektywnych, 
dostarczanie produktów końcowych czy też wskazanie ich odbiorcy możliwe jest tylko 

17 Tamże.
18 http://www.mddp-outsourcing.pl/publikacje/outsourcing-nowoczesne-rozwiazania/art,201,lean-

-management. html (data dostępu 08.02.2017).
19 Furgoł M., op. cit., s. 37.
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poprzez szczegółowe opisanie stanu bieżącego cyklu, co pozwala trafnie zrozumieć 
specyfikę każdej czynności w nim wykonywanej20.

Po stworzeniu właściwej mapy uwzględniającej całokształt istotnych czynności 
w procesie, można zdiagnozować, które z nich nie wnoszą wartości dodanej, które re-
alizowane są manualnie lub na których etapach popełniane są błędy21. Zdobyta w tym 
kontekście wiedza pozwala na wypracowanie prawidłowego modelu, dzięki któremu 
możliwe stanie się skrócenie czasu trwania procesu (w  tym przypadku zamknięcia 
miesiąca), obniżenie kosztów oraz optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębior-
stwa. Uzgodniony wewnętrznie model ma szansę powodzenia, jeśli zostanie on final-
nie wdrożony w organizacji wraz z zaniechaniem od funkcjonalnego podziału pracy, 
w którym każdy pracownik odpowiada za daną część procesu.

Równocześnie atrakcyjny aspekt podejścia do Lean Accounting stanowi analizo-
wanie nowatorskich postaw prowadzenia ksiąg. Wspomniany model utożsamiony jest 
głównie ze zmianą koncepcji wyceny zapasów oraz kosztu wytworzenia sprzedanych 
w danym miesiącu produktów zwłaszcza z podziałem kosztów okresu, czyli kosztów 
stałych na dwie części22:
•	 pierwsza jest alokowana do kosztów, czyli pomniejsza wynik finansowy;
•	 druga jest aktywowana w bilansie, stanowiąc składnik zapasów.

Ponadto, sfabrykowanie produktów, które dostają się do magazynu wywiera wpływ 
na rozdzielenie części poniesionych kosztów w stosunku do wyceny zapasów. Przyj-
muje się, iż im większe będą rozmiary skali nadprodukcji, tym większa część kosztów 
stałych trafia do bilansu, doskonaląc jednocześnie wynik finansowy, istotny przy zamy-
kaniu roku.

Kontrowersyjnie twierdzi się, iż w przypadku stosowania przez firmę tradycyjnego 
rachunku wyceny produktów, nadprodukcja służy realizacji założonego wyniku finan-
sowego, w szczególności pod koniec roku23.

Z kolei nadprodukcja w teorii Lean uważana jest za najbardziej ryzykowne marno-
trawstwo, ponieważ wywołuje każdą inną stratę. Straty powstające na skutek nadpro-
dukcji to najczęściej: zużycie surowców wcześniej niż jest to potrzebne, daremny wkład 
siły roboczej oraz maszyn i urządzeń, a także konieczność poniesienia dodatkowych 
kosztów związanych z transportem i administracją24. Ogólnie rzecz biorąc, takie prze-
pisy księgowe są konsekwen cją zasady współmierności przychodów i kosztów, która 
przy kalkulacji zysku uwzględnia koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży tych pro-
duktów. Jednakże koszty stałe nie są bezpośrednio uzależnione od produktów, więc po-
wołuje się na ich rozdział za pomocą wykorzystywanego w firmie klucza podziałowego. 
Natomiast, z punktu widzenia zarządzających firmą oraz udziałowców najistotniejszy 

20 http://www.mddp-bc.pl/know-how/optymalizacja-procesow/art,107,praktyczne-podejscie-do-
optymalizacji-procesow-biznesowych.html (data dostępu 09.02.2017).

21 Tamże.
22 Furgoł M., op. cit., s. 38.
23 Tamże.
24 https://mfiles.pl/pl/index.php/Muda (data dostępu 08.02.2017).
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jest okres poniesienia wydatku oraz konsekwentnie – czas jego pokrycia. Coraz częściej 
zawikłanym zdarzeniem staje się znalezienie dowodu unaocznienia rachunku wyni-
ków, w którym suma kosztów stałych ponosi inną wartość niż konglomerat budżetowy 
ich indywidualnych właścicieli. Dodatkową niejasnością może być sytuacja, w której 
pejoratywne staje się urzeczywistnienie budżetów na poziomie miejsc powstawania 
kosztów, natomiast porównanie rachunku wyników z planowanym przedstawia obraz 
zupełnie odmienny niż zamierzony. Powyższa sytuacja została ukazana na rysunku 2. 

Rys. 2. Alokacja kosztów stałych w porównaniu z wykonaniem budżetu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Furgoł M., Lean w księgach oraz w procesie 

księgowym, czyli dwa oblicza Lean Accounting, [w:] „Controlling i zarządzanie”, 2017, nr 1(15), 
s. 38

Teoria Lean Management uwydatnia koszty bezpośrednie, za które uważane są 
wyłącznie koszty materiałów używanych do produkcji, gdzie istnieje bezpośrednia 
i niepodważalna zależność między ilością produkowanych i sprzedawanych wyrobów, 
a wartością ponoszonych kosztów25. Zgodnie z podejściem Lean Accounting ponoszo-
ne są koszty stałe, czyli tzw. koszty okresu, gdyż w dzisiejszych firmach pracownicy są 
przyjmowani na podstawie stałej umowy o pracę, natomiast koszty ich zatrudnienia 
w krótkim okresie nie są powiązane z rozmiarami działalności produkcyjnej, co wpły-
wa negatywnie na wynik finansowy.

Analizując zasady Lean Accounting, nie sposób pominąć przepisów polskiego 
prawa oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Aby umożliwić rzetel-
ne prowadzenie ksiąg zgodne z powyższymi normami, należy dokonać poprawnego 
zapisu celem zaliczenia do kosztów danego okresu jedynie części należności stałych 
związanych z  uzyskanymi w  tym czasie przychodami. Warto, aby taka korekta była 
przeprowadzona w  celu uzyskania zgodności z  zasadami prawnymi i  podatkowymi, 

25 Furgoł M., op. cit., s. 39.
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natomiast wynik ją zawierający nie stanowił podstawy do oceny działalności firmy oraz 
pomiaru jej wzrostu26.

Przytoczona koncepcja związana jest z teorią „wąskich gardeł”, w której istotną rolę 
odgrywa przedsiębiorstwo produkcyjne, postrzegane jako zbiór aktywów maksyma-
lizujących wartość dodaną, za którą przyjmuje się różnicę przychodów i kosztów ma-
teriałów bezpośrednich. Realizacja nadmienionej idei, wykluczenie strat oraz działań 
niepowiększających wartości do procesu ma zasadnicze znaczenie dla ulepszenia prze-
pływu i maksymalizacji wartości dodanej, co determinuje realizację zamówień w krót-
szym okresie.

Podsumowanie

Lean Accounting stanowi nieodłączny element koncepcji Lean Management, 
umożliwiający przekształcenie przedsiębiorstwa w organizację “szczupłą”. Koncentru-
je się na informacyjnym wspieraniu systemu podejmowania decyzji w przedsiębior-
stwach, które uzależniły swój sposób zarządzania od wymogów Lean, gdzie standardo-
wa rachunkowość zarządcza zaniechała realizacji swojej fundamentalnej roli.

Ukazane podejście do księgowości, jako jeden z  obszarów działania powyższej 
teorii, odznacza się coraz to częstszym zastosowaniem jako alternatywa dla modelu 
absorpcji kosztów przy wycenie produktów, a także dla rachunku kosztów działań, eli-
minując straty oraz „wąskie gardła”27.

Z kolei wyszczuplanie procesów księgowych i optymalizacja funkcji księgowości 
w  firmie wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, wzmocnienie podstawo-
wych celów oraz usprawnienie codziennych działań. Koncepcja Lean Accounting ukie-
runkowania jest na tworzenie efektywnej wartości dla klienta, która formułuje przy-
chody oraz zyskowność przedsiębiorstwa. 
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