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WPROWADZENIE

Jakość jest terminem używanym często i w różnych kontekstach. Większość z nas 
oczekuje wysokiej jakości wyrobów, usług, pracy, ale także coraz wyższej jakości życia. 
Organizacje chcąc zdobywać klientów, generować zyski i uzyskiwać przewagę konku-
rencyjną na rynku muszą zaspakajać coraz większe oczekiwania tychże klientów. Mogą 
to osiągnąć przez właściwe, ciągle doskonalone zarządzanie jakością.

Zarządzanie jakością ma wiele wątków. Z jednej strony jest traktowane jako dzie-
dzina nauki, bądź kojarzone z  zarządzaniem organizacją zorientowaną na jakość. 
W tym przypadku wchodzą w jego skład m.in. zarządzanie systemowe i jego elementy, 
metody doskonalenia jakości i narzędzia przez nie stosowane, czy inne bardziej szcze-
gółowe zagadnienia związane np. z akredytacją, certyfikacją oraz normalizacją.

Pragnę Państwu przedstawić ósmą monografię z cyklu Wybrane aspekty zarządza-
nia jakością. Autorami jej rozdziałów są osoby będący teoretykami i praktykami zajmu-
jący się zarządzaniem jakością oraz studenci z wielu ośrodków akademickich naszego 
kraju.

Monografia ta powstała dzięki pomocy wielu osób: autorów, recenzentów, pra-
cowników Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, które jest wydawcą, Sponsorów. Szczególne 
słowa podziękowania należą się członkom Koła Naukowego Zarządzania Jakością Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie za wiele trudu i wysiłku. Dziękuję wszystkim, 
którzy mi pomogli i przyczynili się do opracowania i opublikowania tej monografii.

Marek Salerno-Kochan
Kraków, kwiecień 2016 r.
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Karolina Antos

Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ISO 22000 VS. FSSC 22000

Wprowadzenie

Zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej i dostarczanej żywności od początku 
stanowiło priorytet dla przedsiębiorców działających w branży żywnościowej. Na prze-
strzeni lat powstało wiele specyfikacji technicznych, dobrych praktyk, systemów, stan-
dardów oraz norm mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności w całym 
łańcuchu jej produkcji od momentu pozyskania surowców do dostarczenia gotowego 
produktu klientowi. Liczne kryzysy i afery żywnościowe na przełomie XX i XXI wieku 
pokazały, że jest zasadne tworzenie owych standardów na skalę globalną1. Prezento-
wana praca ma na celu krótką charakterystykę normy ISO 22000 oraz schematu FSSC 
22000 oraz porównanie zasad funkcjonowania i  procesu wdrażania obu systemów 
w organizacji.

Norma ISO 22000

Norma ISO 22000 czyli Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wyma-
gania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego (Food safety mana-
gement systems – Requirements for organizations throughout the food chain)2 zawiera 
wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich orga-
nizacji w ramach przemysłu żywnościowego, również między innymi dla producentów 
opakowań czy maszyn i urządzeń oraz hurtowników detalistów, a także branży hotelo-
wo-restauracyjnej i systemu transportowego. Norma ISO 22000 oparta jest w głównej 
mierze na zasadach HACCP, które to uwzględniają ryzyko, proces zarządzania nim na 
etapie planowania oraz wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych. Norma zawie-
ra odniesienie do sieci powiązań, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, poprzez 
łańcuch żywnościowy, odnosi się do sytuacji krytycznych. Jej niepodważalną zaletą jest 

1 Wiśniewska M, Malinowska E, Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

2 PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej 
organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
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wzmocnienie rzetelniejszej analizy zagrożeń i doboru środków kontroli, w porównaniu 
z klasycznym systemem HACCP3. 

Norma ISO 22000 ma charakter dynamiczny, podobnie jak inne normy z serii ISO, 
jest ukierunkowana na proces ciągłego doskonalenia. Kluczowymi elementami normy 
ISO 22000 są:
•	 interaktywna komunikacja – oparta na sprawnie funkcjonującej komunikacji we-

wnętrznej i zewnętrznej,
•	 zarządzanie systemem, rozumiane jako proces weryfikacji i oceny funkcjonowania 

wdrożonego systemu,
•	 operacyjne programy wstępne – ustalone warunki i działania, konieczne do utrzy-

mania w obszarze łańcucha żywnościowego higienicznego środowiska, odpowied-
nie dla każdego etapu produkcji żywności,

•	 zasady HACCP – wdrożenie i  utrzymanie 7 zasad HACCP w  ramach planu 
HACCP4 5.
Wymagania ISO 22000 mogą dotyczyć wszystkich elementów procesu łańcucha 

żywieniowego, ponieważ odnoszą się w sposób ogólny do prezentowanych odniesień. 
Zaadresowana jest głównie do organizacji uczestniczących w procesach łańcucha ży-
wieniowego: producentów żywności, hurtowników, przedstawicieli sklepów, marke-
tów, hoteli oraz restauracji. Standard ISO 22000 wspiera funkcjonowanie tych organi-
zacji w: 
•	 budowaniu i  funkcjonowaniu system zarządzania bezpieczeństwem żywności 

o właściwie zdefiniowanym zakresie i jasnych granicach, 
•	 zrozumieniu, jak ważna jest analiza ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa zdro-

wotnego żywności, a co za tym idzie zapewnienia bezpiecznej żywności dla kon-
sumenta, 

•	 dostarczeniu narzędzi do poprawy funkcjonowania i metod do skutecznego moni-
torowania poziomu bezpieczeństwa wytwarzanej żywności. 

•	 zapewnieniu zgodności z prawem oraz z zasadami zarządzania firmą6.
Norma ISO 22000, podobnie jak pozostałe normy z serii ISO, nie jest obligatoryjna 

dla przedsiębiorstw. Wdrażana jest głównie przez duże przedsiębiorstwa, dla których naj-
ważniejszy jest system bezpieczeństwa żywności skoncentrowany na celu, jaki się osiąga 
dzięki temu wdrożeniu, a w mniejszym stopniu na przepisach prawnych obowiązujących 
daną organizację. Główną grupą wdrażającą ISO 22000 są eksporterzy7.

3 Dzwolak W., Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania norm ISO 22000, cz. 1, 
[w:] „Przegląd Mleczarski”, 2015, nr 9, s. 41-47.

4 PN-EN ISO 22000:2006, op. cit.
5 Wiśniewska M, Malinowska E, Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty., op. 

cit.
6 Dzwolak W., Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania norm ISO 22000 cz. 1, 

op. cit.
7 Wiśniewska M, Malinowska E, Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, op. 

cit.
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Schemat FSSC 22000
Wzrost rozwoju handlu międzynarodowego spowodował, że zauważono bariery 

z jakimi spotykali się producenci w transakcjach pomiędzy organizacjami posiadający-
mi rożne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Proces spełniania odpowied-
nich wymogów narzucanych przez kontrahentów generował znaczne koszty, związane 
głównie z potrzebą często wielokrotnej certyfikacji. FSSC (Food Safety System Certifi-
cation), potocznie zwana też Schematem FSSC, jest systemem certyfikacji, który został 
stworzony w celu zapewnienia organizacjom branży spożywczej możliwości certyfika-
cji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego na normach ISO i  jed-
nocześnie uznawanego przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI 
– Global Food Safety Initiative). Sam model został ustanowiony przez holenderską Fun-
dację Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności (Foundation for Food Safety Certification) 
i nie jest typową normą, zawiera wytyczne w celu harmonizacji w zakresie wymagań 
i  metod certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Akceptacja 
schematu FSSC 22000 przez GFSI oraz Akredytację Europejską (EA – European co-ope-
ration fo Accreditation) zapewnia zaufanie w zakresie wiarygodności certyfikatów bez-
pieczeństwa żywności – certyfikacja wg FSSC 22000 jest akceptowana na całym świecie 
przez producentów żywności i sieci handlowe, którzy często wymagają od swoich do-
stawców certyfikatów uznawanych właśnie przez GFSI. Pierwsza edycja FSSC 22000 
przeznaczona była jedynie dla producentów żywności, obecnie zakres schematu został 
rozszerzony o producentów opakowań poprzez opracowanie specyfikacji technicznej 
PAS 223, opisującej programy wstępne oraz wymagania dotyczące projektowania opa-
kowań przeznaczonych do żywności8.

FSSC 22000 łączy trzy podstawowe cechy: 
•	 stanowi ramę dla skutecznego systemu zarządzania, można go łatwo integrować 

z innymi systemami zarządzania takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001,
•	 został zbudowany z wykorzystaniem metodologii opartej na analizie zagrożeń i za-

rządzaniu ryzykiem w oparciu o zasady HACCP i umożliwia poprawę skuteczności 
systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,

•	 zawarcie wymagań wobec programów wstępnych (GHP/GMP) poprzez wykorzy-
stanie specyfikacji technicznej ISO/TS 22002-1, co stanowi rozwinięcie wymagania 
paragrafu 7.2 normy ISO 22000, dostarczając dodatkowych gwarancji dla oczeki-
wań sieci handlowych9. 
FSSC 22000 jest schematem certyfikacji w pełni zgodnym ze wszystkimi istotnymi 

normami ISO. Podobnie jak w przypadku norm ISO proces certyfikacji schematu FSSC 
22000 obejmuje:

•	 identyfikację i ocenę, a także nadzór nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa żyw-
ności, które mogą pojawić się w procesie i mogą zaszkodzić konsumentowi w spo-
sób bezpośredni i pośredni,

8 ISO 22000 or FSSC 22000?, www.iso22000-tools.com (data dostępu 21.03.2016).
9 What is FSSC 22000?, www.iso22000-tools.com (data dostępu 21.03.2016).
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•	 komunikację stosowanej informacji w  łańcuchu żywnościowym dotyczącą 
bezpieczeństwa wyrobów, 

•	 komunikację informacji dotyczących rozwoju, wdrożenia i aktualizacji systemu za-
rządzania bezpieczeństwem żywności w całej organizacji, 

•	 okresową ocenę i aktualizację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności tak 
aby odnosił się do aktualnie realizowanych działań oraz najbardziej aktualnych in-
formacji dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności10. 

Zależność pomiędzy ISO 22000 a FSSC 22000

Norma ISO 22000 opiera się w  głównej mierze na zasadach systemu HACCP. 
Schemat FSSC 22000 natomiast łączy zasady HACCP w wymaganiami dotyczącymi 
systemu zarządzania oraz ze szczegółowymi przewodnikami dotyczącymi programów 
wstępnych, bazuje na międzynarodowej normie ISO 22000. FSSC 22000 opisuje wy-
magania ustanowione w  celu oceny, wdrożenia i  doskonalenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności, który będzie poddawany certyfikacji. Natomiast podstawę 
tych wymagań stanowi właśnie norma ISO 22000. Można zatem powiedzieć, że norma 
ISO 22000 stanowi wytyczne do schematu FSSC 22000. W  obu przypadkach certy-
fikacja systemów jest typowa i obejmuje znalezienie jednostki certyfikującej systemy 
zarządzania bezpieczeństwem żywności na zgodność z wybrana normą. 

Eksperci GFSI nie rekomendują normy ISO 22000, uważają ten standard za zbyt 
ogólny i ubogi jeśli chodzi o wymagania dotyczące dobrej praktyki produkcyjnej oraz 
dobrej praktyki higienicznej. Wypełnienie tej luki miało zapewnić wdrożenie w 2008 
roku specyfikacji PAS 220 jako wsparcie dla przedsiębiorstw przy wdrożeniu systemu 
HACCP oraz kontrolę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności. Specyfika-
cja PAS 220 została uznana przez GFSI jako wiarygodne uzupełnienie wymagań nor-
my ISO 22000. W 2009 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowa-
dziła specyfikację ISO/TS 22002-1, która opisuje wymagania punktu 7.2 normy ISO 
22000:2005. Firmy które już są certyfikowane na zgodność z  ISO 22000 potrzebują 
jedynie walidacji certyfikacji wg ISO 22000 i dodatkowego przeglądu weryfikującego 
zgodność z  ISO/TS 22002-1 tak aby wypełnić wszystkie wymagania schematu FSSC 
2200011. 

Nadchodząca nowelizacja ISO 22000 w 2017 roku prawdopodobnie nie przybli-
ży jej do grupy rekomendowanych standardów globalnych. Międzynarodowy Komitet 
Normalizacyjny skupi się na zapewnieniu kompatybilności nowej znowelizowanej nor-
my z pozostałymi normami z rodziny ISO – głównie z normą ISO 9001, która przeszła 
już zmiany w  2015 roku, przede wszystkim pod kątem uzupełnienia definicji, spre-
cyzowania informacji dotyczących CCP i samej zmiany wyglądu normy (poszerzenie 

10 Ibidem.
11 Wiśniewska M, Malinowska E, Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, op. 

cit.
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normy do objętości 10 rozdziałów). Główną przesłanką na tego typu podejście jest 
fakt, iż większość przedsiębiorstw nie wdraża ISO 22000 na własną rękę, ale w połącze-
niu z zarządzaniem jakością. Co więcej wdrożona rodzina specyfikacji ISO/TS 22002 
powoduje, że nie ma konieczności zmiany zapisów w normie pod kątem poszerzenia 
wytycznych co do punktu 7.2 obecnie obowiązującej normy. Zatem znowelizowana 
norma ISO 22000 prawdopodobnie nie spełni wymagań GFSI potrzebnych do reko-
mendacji jej jako systemu wiarygodnego i zalecanego w skali świata12. 

Podsumowanie

Zarówno norma ISO 22000 jak i  schemat FSSC 22000 zostały stworzone w celu 
określenia wytycznych do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całych łańcuchu 
jej produkcji. Schemat FSSC 22000 jest schematem akceptowanym globalnie, przez 
wszystkie przedsiębiorstwa na całym świecie, co pozwala na uproszczenie pewnych za-
łożeń w ramach współpracy między tymi przedsiębiorstwami (np. brak konieczności 
dodatkowej certyfikacji na system uznawany przez jedną ze stron, co znacznie obniża 
koszty prowadzonych transakcji i  ułatwia międzynarodową współpracę). Wdrożenie 
FSSC 22000 to również swego rodzaju międzynarodowa gwarancja zapewnienia bez-
pieczeństwa żywności. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do normy ISO 22000 doty-
czy on jedynie przetwórców i producentów produktu żywności, co znacznie ogranicza 
jego zasięg. 
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METODYKA PRAC AUDYTOWYCH 
NA PRZYKŁADZIE KWESTIONARIUSZA REX

Wprowadzenie 

Prawidłowo funkcjonujący system zarządzania powinien spełniać standardy bran-
żowe, ale przede wszystkim powinien być skuteczny i efektywny. W tym celu podda-
je się go systematycznej weryfikacji, którą najczęściej jest audyt wewnętrzny. Stanowi 
on istotny składnik systemu zarządzania, dostarczający obiektywnych wyników. Na 
ich podstawie można potwierdzić zgodność jego funkcjonowania1. Cały proces re-
alizacji audytu wewnętrznego jest pracochłonny oraz długotrwały. Wymaga również 
odpowiedniego przygotowania od osób sprawdzających.

Z uwagi na ciągle rosnącą konkurencję, powszechną dostępność produktów oraz 
wysokie wymagania klientów, organizacje w  celu utrzymana swojej pozycji na ryn-
ku, a  także zatrzymania klientów zobligowane są do ciągłych zmian. Wprowadzenie 
nowych technologii, czy metod wpływa na poprawę jakości oferowanych produktów. 
Wdrożenie systemu zarządzania jakością buduje większe zaufanie konsumentów wo-
bec firmy. Wiąże się to ze spełnieniem konkretnych wymagań, które należy dokumen-
tować, analogicznie jak inne formy działalności w  organizacji2. Dzięki temu istnieje 
możliwość porównania, sprawdzenia, udoskonalenia i usprawnienia wszelkiej działal-
ności w organizacji.

Istota kwestionariusza

•	 Wewnętrzny audyt REX stosowany w jednej z firm z branży kolejowej, podobnie 
jak standardowy formularz, powinien być zrealizowany w sposób ścisły, a oceny 
procesów powinny odbywać się w sposób bezstronny i niezależny. Pytania zawarte 

1 Salerno-Kochan M., Audyt systemów zarządzania, [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i dosko-
nalenie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Kraków 2011, s. 67.

2 Hamrol A., Zarządzanie jakością z  przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 
2005, s. 201.
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w kwestionariuszu koncentrują się na jakości produktu, wydajności procesów oraz 
realizacji ich w  odniesieniu do wymagań standardowych, prawnych a  także de-
finicji samego procesu REX. Audyty REX, jako audyty wewnętrzne powinny być 
przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasowych, najczęściej około roku, 
co najmniej 4 tygodnie przed audytem certyfikującym.

•	 Plan audytu składa się z następujących etapów:
1. utworzenie ogólnego planu audytu,
2. określenie audytorów,
3. przeszkolenie audytorów, którzy muszą posiadać szczegółową wiedzę na temat: 
•	 normy IRIS (system zarządzania jakością w branży kolejowej),
•	 normy ISO 9001,
•	 normy ISO 14001, 
•	 normy OHSAS 18001, 
•	 wewnętrznych procesów,
•	 metodologii audytu,

4. określenie zakresu audytu oraz wybór między następującymi możliwościami 
kontroli:

•	 opcja 1: 
przeprowadzenie „pełnego” audytu REX, co roku przez audyt wszystkich procesów 
zgodnie z kwestionariuszem,

•	 opcja 2: 
przeprowadzenie „częściowego” audytu REX przez audyt tylko kilku procesów 
w roku, ale w bardziej szczegółowy sposób. 
W celu spełnienia wymagań norm (IRIS i ISO) wszystkie procesy muszą być audy-

towane co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat przy wyborze tej opcji. Zaleca się 
aby przejrzeć które procesy powinny być kontrolowane co roku przez okres 3 lat.

Audytorzy muszą być odpowiednio wybrani, aby zapewnić wiarygodny wynik au-
dytu. Na wstępie określa i uzgodnią się daty audytu pomiędzy audytorem wiodącym 
i jednostką audytowaną. Utworzenie, złożone i zaakceptowanie szczegółowego planu 
audytu wykonuje dział jakości. Aspekty, które należy uwzględnić są następujące:
•	 spotkanie otwierające, czas trwania wywiadu, przerwy, spotkanie zamykające,
•	 planowanie podróży, kosztów podróży i zakwaterowania dla audytorów wiodących,
•	 raporty z audytów z poprzednich lat,
•	 przygotowanie kwestionariusza audytu. 
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Procedura audytu

Każdy proces zostaje dokładnie przeanalizowany poprzez zadane pytania doty-
czące różnych aspektów. Ich ilość nie jest sprecyzowana, najczęściej jednak waha się 
pomiędzy sześcioma a  dziesięcioma. Po uzyskaniu odpowiedzi w  formie treściwego 
komentarza zostają przyznane punkty w skali 1 – 100. Oznaczają one między innymi 
stopień spełnienia wymagań, realizację celów, działanie poprzez ciągłe doskonalenie, 
strategie planowania, czy też dostosowanie się do samych wymagań audytu REX. Uzy-
skany wynik poszczególnych procesów zostaje uśredniony. Tylko te pytania, które są 
audytowane będą miały wpływ na obliczenie końcowej oceny każdego procesu. Jeśli 
pojawiły się dodatkowe pytania poddane audytowi lub uwagi, które nie pasują do żad-
nego z pytań w ankiecie, zostają one umieszczone poniżej ankiety. Natomiast końcową 
oceną funkcjonowania całego systemu zarządzania jest średnia arytmetyczna wszyst-
kich audytowanych procesów.

Tabela 1. Uzyskanie poziomów na podstawie oceny punkowej w kwestionariuszu REX 

Poziom 4 ≥ 85% (4 punkty do oceny)
Zoptymalizowany: całkowicie udokumentowany proces jest 
znakomity i stale doskonalony

Poziom 3 ≥ 65 <85% (3 punkty do oceny)
Wykwalifikowany: całkowicie udokumentowany proces jest 
znakomity głównie 80 = zgodności z REX

Poziom 2 ≥ 45 <65% (2 punkty do oceny)
Zdefiniowany: niewystarczająco udokumentowany proces, 
częściowo praktykowany-> temat powinien być wskazany 
jako potencjał poprawy w zakresie działań audytowych  
(= typ potencjału “6”, podobnie jak w metodologii IRIS)
Poziom 1 ≥30 <45 (1 punkt do oceny)
Niski – > temat powinien być wskazany jako niezgodność 
w środkach kontrolnych (= typ potencjału “4”, podobnie jak 
w metodologii IRIS)
Poziom 0 <30% (0 punktów do oceny)
Niewystarczający – > temat powinien być oznaczony jako 
niezgodności w środkach kontrolnych (= typ potencjału “4”, 
podobnie jak w metodologii IRIS)

Źródło: opracowanie własne

Dodatkowo, każde pytanie oprócz przyznanych punktów zostaje sprawdzony pod 
kątem pokrycia i stopnia realizacji w następujący sposób:
•	 A – proces jest realizowany w całej organizacji,
•	 B – proces jest praktykowany w większości obszarów organizacji,
•	 C – proces jest praktykowany przez niektórych przedstawicieli produktów,
•	 D – system istniejący,
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•	 F – niedostępne dowody.
Uzyskane oceny oraz obserwacje są wykorzystywane do wskazania rodzaju poten-

cjału. Wnioski dotyczące działań zapobiegawczych i naprawczych powinny być udo-
kumentowane dla każdego potencjału. Natomiast uwagi ogólne, dokumenty, projekty, 
które zostały audytowane powinny zostać zarejestrowane i dołączone w celu uzasad-
nienia oceny poszczególnych procesów jako załączniki do dokumentacji z audytu.

W celu przeprowadzenia audytu wydajności procesów lokalnych powinien zostać 
obliczony odpowiedni wskaźnik. W przypadku, gdy jego cele nie zostaną osiągnięte, 
powinny zostać wprowadzone działania korygujące, podjęte przez organizację audy-
towaną. Po ostatnim wywiadzie wyniki audytu są przedstawiane podczas spotkania 
zamykającego w postaci krótkiej prezentacji.

Działania poaudytowe 

W ciągu dwóch tygodni po przeprowadzonym audycie, audytor wiodący jest zobo-
wiązany do wydania sprawozdania z audytu z listą wszystkich badanych procesów, ich 
oceny, obserwacji, zidentyfikowanych mocnych stron, jak również poprawy stwierdzo-
nych niezgodności. Jednostka audytowana powinna wytypować osoby odpowiedzialne 
za realizację działań naprawczych.

Wszystkie zidentyfikowane potencjalne ulepszenia, jak również niezgodności po-
winny być wprowadzone w każdej lokalizacji samodzielnie i natychmiast do narzędzia 
poprawy RIT (ang. REX Improvement Tool). Narzędzie to jest wykorzystywane w celu 
śledzenia wszystkich środków oraz działań wynikających z  audytów wewnętrznych 
pierwszej strony, audytu certyfikacyjnego REX, audytu trzeciej strony, jak również au-
dytów energetycznych. Dla każdej zidentyfikowanej niezgodności źródło przyczyny 
powinno zostać ocenione i wprowadzone do narzędzia RIT, a odpowiadające środki 
i działania wdrożone i zrealizowane w terminie do 90 dni. Jeśli się powiedzie, audyt 
może zostać ostatecznie zamknięty. Jeżeli realizacja zalecanej potencjalnej poprawy 
wydaje się być niekorzystna dla powiązanych organizacji, działania mogą zostać za-
kończone wraz z odpowiednim komentarzem i bez jakichkolwiek dalszych czynności. 
Podręcznik szkoleniowy dla narzędzia RIT jest dostępny na stronie intranetowej3.

Budowa Action Planu

W przypadku, gdy wynik oceny punktowej poszczególnych pytań w  formularzu 
REX wynosi mniej niż siedemdziesiąt, wymagane jest zbudowanie Action Planu. Po 
przeprowadzonym audycie, audytor zobowiązany jest dostarczyć arkusz z punktami, 
które powinny zostać udoskonalone. Sam plan często podany jest również przez niego. 
Na miejscu za realizację odpowiedzialny jest pełnomocnik ds. zarządzania jakością. 
Plan powinien zawierać informacje na temat konkretnych prac jakie powinny zostać 

3 REX audit guideline, vs8, informacje intranetowe (data dostępu 30.10.2015).
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wykonane, ich schemat, cel, linię trendu obrazującą tendencję poprawy, czas wykona-
nia oraz osobę za niego odpowiedzialną. Realizowany jest on w  formacie P-D-C-A. 
Jest to wszelka działalność niosąca za sobą poprawę, głównie w tych obszarach, gdzie 
punktacja nie osiągnęła oczekiwanej liczby punktów. 

Przed kolejnym audytem każda osoba odpowiedzialna za dany punkt poprawy wy-
jaśnia pełnomocnikowi ds. zarządzania jakością, jakie działania zostały wykonane oraz 
w jaki sposób je przeprowadzono. W przypadku jeśli cały punkt nie został zrealizowa-
ny, jego poprawa może zostać przeniesiona na kolejny rok, ale tylko jeśli na osiągnięcie 
założonego celu wpłynął istotny czynnik uniemożliwiający jego całkowite spełnienie. 

Pierwszym etapem AP jest utworzenie wyznacznika w  programie służącym do 
monitorowania postępów. Tworzący dodaje wymagane dane, takie jak: osoba odpo-
wiedzialna za proces, opis, data zakończenia oraz miejsce. Po zapisaniu zlecenia zo-
staje ono automatycznie przesłane do następnego kroku. W zależności od informacji 
wejściowych bądź wybranych kombinacji, wyznacznik skierowany zostaje do odpo-
wiedniej osoby, która może sama zakończyć dany wyznacznik bądź przekazać go do 
dalszego przetworzenia innej powiązanej osobie. Wyznacznik może przejść przez róż-
ne stopnie zaawansowania: w trakcie 0%, 25%, 50%, 75% oraz 100%. Gdy zostanie zre-
alizowany w 100%, zostaje przekazywany automatycznie do osoby, która ma za zadanie 
sprawdzenie jego poprawności. Decyduje ona czy wyznacznik został wdrożony prawi-
dłowo czy też nie. W przypadku wykazania poprawności wyznacznika, automatycznie 
zostaje on zamknięty. W przeciwnym wypadku cofnięty do kroku, w którym zostają 
przydzielone odpowiedzialności wraz ze stopniem zaawansowania do 0%. Związane 
jest to z poprawą zaimplementowania wyznacznika.

Podsumowanie

Aby wdrożone systemy zarządzania dawały wymierne korzyści organizacji, należy 
skoncentrować się na ich efektywności oraz skuteczności, które bezpośrednio przyczy-
niają się na doskonalenie całej firmy. Dany system może być ściśle zgodny z wymaga-
niami normy, ale równocześnie może być nieefektywny, dlatego też należy skupić się 
na obu tych determinantach, jeśli system ma wnosić wartość dodaną do organizacji.

Model REX jest pracochłonnym i treściwym kwestionariuszem badań audytowych. 
Dzięki temu pozwala on na dogłębną analizę wyników. Daje pełną informacje jednost-
ce zainteresowanej o prowadzonych procesach w firmie. Sposób punktowania umożli-
wia przedstawienie uzyskanych wyników w postaci wartości procentowych, co stanowi 
możliwość porównania ich z  innymi latami. W celu jeszcze większego usprawnienia 
audytowanych procesów oprócz działań zawartych w Action Planie można zastanowić 
się nad zastosowaniem innych dostępnych narzędzi jakości.
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ZNACZENIE JAKOŚCIOWEGO WIZERUNKU 
PRACODAWCY WE WSPÓŁCZESNYM 

EMPLOYER BRANDINGU

Wprowadzenie

Na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku coraz częściej ma 
wpływ nie tylko wytwarzanie produktów lub świadczenie usług o wysokiej jakości, ale 
również pozyskiwanie przez nie do pracy kompetentnych i zaangażowanych pracow-
ników zrekrutowanie do struktur organizacji specjalistów w swojej branży lub przy-
ciąganie młodych talentów, staje się coraz większym wyzwaniem. To właśnie dlatego 
istotne jest budowanie przez pracodawców odpowiedniego wizerunku firmy, poprzez 
działania z obszaru Employer Brandingu. 

Wizerunek pracodawcy i jego rola w procesie rekrutacji

Wizerunek pracodawcy, to nic innego jak pewna suma wrażeń, wiedzy oraz skoja-
rzeń, które wiążą się z daną firmą i z doświadczeniami pracowników, którzy są w niej 
zatrudnieni. Termin Employer Branding został wprowadzony w 2001 roku przez fir-
mę McKinsey. Employer Branding to stosunkowo nowy termin, który w  literaturze 
przedmiotu, określa działania podejmowane przez pracodawców, w  celu budowania 
wizerunku firmy, jako ,,pracodawcy z wyboru”1. Określenie ,,pracodawca z wyboru” 
dotyczy firmy, w której zarówno obecni jej pracownicy, jak i potencjalni kandydaci do 
pracy widzą atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Ze względu na grupę 
docelową, działania z zakresu Employer Brandingu można podzielić na:
•	 wewnętrzne – działania kierowane do zatrudnionych (obecnych) pracowników 

firmy, które mają na celu przede wszystkim zapewnienie i utrzymanie przyjaznej 
atmosfery pracy w danej firmie oraz perspektyw i okazji do rozwoju pracowników,

1 Kozłowski M., Employer branding, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, 
s. 13.
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•	 zewnętrzne – działania kierowane do kandydatów obecnych na rynku pracy, które 
mają na celu zbudowanie wizerunku firmy, jako pożądanego pracodawcy2. 
Procesy rekrutacyjne w ujęciu szerokim, definiuje się, jako pozyskiwanie osób, któ-

re będą wykonywały pracę na rzecz danej organizacji. Z kolei, w wąskim rozumieniu, 
mówi się o nich, jak o procesie, mającym na celu przyciąganie do firmy kandydatów, 
spośród których wybrane zostaną osoby najbardziej pasujące do organizacji3. Rekruta-
cja to w literaturze przedmiotu, również sposób komunikowania się firmy z zewnętrz-
nym oraz wewnętrznym rynkiem pracy, w celu zainteresowania kandydatów pracą na 
oferowanych w niej stanowiskach4. Stąd też rosnące znaczenie metod, które ułatwiają 
firmom dotarcie do kandydatów i  rosnąca świadomość pracodawców, że Employer 
Branding, nie jest jedynie modą, która staje się coraz bardziej obecna na rynku pracy, 
ale procesem, który ma znaczący wpływ na budowanie ich pozytywnego i  jednolite-
go wizerunku, który znajduje swoje odzwierciedlenie w  funkcjonowaniu organizacji 
w różnych obszarach, ale przede wszystkim ma znaczący wpływ na prowadzone przez 
nią procesy rekrutacyjne. 

 

Rys. 1. Główne korzyści wynikające z prowadzenia działań Employer Branding’owych
Źródło: http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.17/wpis.823 

(data dostępu 03.03.2016r.)

2 Kozłowski M., Employer branding, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, 
s. 17. 

3 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa, 2008, s. 131.

4 Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i  praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa, 1995, s. 323.
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Na rys. 1. zaprezentowano podstawowe korzyści wynikające z prowadzenia działań 
z zakresu Employer Brandingu w swoich strukturach, jednak wśród innych wymiernych 
korzyści płynących z wdrażania tego typu aktywności w organizacji wyróżnia się:
•	 zwiększenie ilości tak zwanych aplikacji samoistnych, czyli składanych poza proce-

sem rekrutacyjnych (bez informacji o naborze na wolne stanowiska),
•	 poprawa jakości napływających do firmy aplikacji (zgłaszanie swoich kandydatur 

przez specjalistów w swojej dziedzinie),
•	 zmniejszenie rotacji pracowników oraz wzrost kandydatur złożonych w  ramach 

systemu poleceń pracowników,
•	 wzrost motywacji pracowników do pracy i chęci związania się z daną firmą w dłuż-

szej perspektywie czasu,
•	 zwiększenie ilości pozytywnych opinii o pracodawcy5.

Badanie Candidate Experience z 2014 roku pokazuje, że największy wpływ na de-
cyzję kandydata o wzięciu udziału w procesie rekrutacyjnym do danej firmy ma atrak-
cyjność oferty pracy, którą umieścił pracodawca (81%). Dla 41% badanych znaczenie 
mają opinie pracowników firmy, a dla 40% ogólna dobra znajomość marki. 30% bierze 
pod uwagę dobrą opinię o firmie wśród rodziny i znajomych6. W świetle tych staty-
styk działania z zakresu Employer Branding’u okazują się mieć ogromne znaczenie dla 
powodzenia prowadzonego przez firmę procesu rekrutacji oraz roli, jaką wizerunek 
pracodawcy odgrywa w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Badania Employer Brand International z 2014 roku pokazują, że polscy pracodawcy 
nadal nie rozwijają idei Employer Brandingu w swoich firmach, jak robią to ich konku-
renci w Europie i na świecie. Na świecie 35% firm i 41% firm w Europie zadeklarowa-
ło w badaniu, że posiada zdefiniowaną strategię Employer Branding’ową, podczas gdy 
w Polsce, zdecydowana większość respondentów deklaruje, że takiej strategii jeszcze nie 
ma, ale jest na etapie jej opracowywania. Różnice widać też w obszarze działań praktycz-
nych podejmowanych przez firmy w Polsce i na świecie. Za granicą pracodawcy w 58% 
(na świecie) i 67% (w Europie) prowadzą intensywne działania wizerunkowe w mediach 
społecznościowych. Tymczasem w naszym kraju, aż 6 na 10 ankietowanych firm skupia 
się w pierwszej kolejności na budowaniu swojej strony kariery, na dalszy plan odsuwając 
badania wewnętrzne i analizy oraz działania w mediach społecznościowych7.

Jakość w Employer Brandingu

Prawidłowo przygotowane strategie Employer Branding’owe jasno i  konkretnie 
określają katalog wartości firmowych nazywanych z języka angielskiego: EVP, czyli Em-
ployer Value Proposition. EVP to dla pracodawcy zestaw argumentów, który pozwoli 

5 Latus K., Bęben T., Świat bez Employer Brandingu, Kompendium HR (1), 2015, s. 40-41.
6 Badanie Candidate Experience, www.przyjaznarekrutacja.pl (data dostępu 02.03.2016r.).
7 Raport Employer Branding Global Trends, http://www.slideshare.net/brettminch/2014-em-

ployer-branding-global-trends-survey-report-by-employer-brand-international (data dostępu 
02.03.2016r.).
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mu odpowiedź sobie na pytanie: dlaczego kandydaci powinni wybrać właśnie naszą 
firmę? Wartości odzwierciedlane w formie EVP, powinny – z jednej strony – spójnie 
współgrać z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy, a z drugiej – być zauważalne 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa8.

Poza odpowiednią komunikacją jakość firmy, jako pracodawcy budują przede 
wszystkim doświadczenia kandydatów wynoszone przez nich z udziału w procesach 
rekrutacji prowadzonych przez firmę. Badanie przeprowadzone przez Koalicję na rzecz 
Przyjaznej Rekrutacji w 2014 roku pokazało, że 46% kandydatów, którzy z procesu re-
krutacji wynieśli negatywne wrażenia jest skłonna zmienić nastawienie do produktów 
lub usług oferowanych przez tą firmę na negatywne. Z kolei, 65% pracodawców pod-
danych badaniu zadeklarowało, że dba o relacje z kandydatami na wszystkich etapach 
procesu rekrutacji, podczas gdy 57% kandydatów uważa, że potencjalni pracodawcy 
nie liczą się z ich opiniami i nie dbają o kontakt z nimi. Stanowisko kandydatów wydają 
się potwierdzać dane, według, których odrzuconym kandydatom tylko: 
•	 5% pracodawców przesyła aktualności na temat firmy po zakończeniu procesu 

rekrutacji,
•	 12% pracodawców pyta Kandydatów o  ich opinie na temat przebiegu procesu 

rekrutacji,
•	 23% pracodawców informuje Kandydatów o pojawiających się procesach rekruta-

cyjnych,
•	 68% pracodawców nie podtrzymuje relacji z  Kandydatami, których zachowuje 

w bazie9.
Przywołane statystyki pokazują, że w  znacznej większości pracodawcy traktują 

obecnych na rynku pracy kandydatów obojętnie, nie przywiązując wagi do budowania 
z nimi długotrwałych relacji. Tymczasem, to właśnie proces rekrutacji powinien służyć 
do prezentowania przyszłym potencjalnym pracownikom firmy wartości organizacji 
i budowania w ich oczach wizerunku solidnego pracodawcy. Do lepszej realizacji tej 
funkcji przyczynia się weryfikowanie jak z punktu widzenia wyglądu poszczególnych 
elementów składających się na proces rekrutacji. Jak wynika z II edycji badania Can-
didate Experience:
•	 31% pracodawców próbowało zaaplikować na swoją ofertę pracy za pomocą for-

mularza rekrutacyjnego,
•	 34% pracodawców sprawdza jakość materiałów rekrutacyjnych, które otrzymują 

kandydaci w czasie procesu rekrutacji,
•	 49% pracodawców weryfikuje informacje zawarte w zakładce ,,kariera” na ich stro-

nie www,
•	 49% pracodawców bierze udział w  rozmowach rekrutacyjnych prowadzonych 

przez rekruterów,

8 EVP, http://www.hrminstitute.pl/employer-value-proposition-evp-czyli-jak-sie-wyroznic/ (data 
dostępu 02.03.2016r.).

9  Badanie Candidate Experience, www.przyjaznarekrutacja.pl (data dostępu 02.03.2016r.).
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•	 68% pracodawców sprawdza treści zawarte w ogłoszeniach o pracę,
•	 17% pracodawców nie widzi takiej potrzeby10.

W świetle przywołanych statystyk można zauważyć, że działania prowadzone w ob-
szarze Employer Brandingu stale zyskują na znaczeniu, ponieważ kandydaci obecni na 
rynku pracy, coraz częściej o wyborze swojego pracodawcy decydują świadomie biorąc 
pod uwagę nie tylko proponowane przez niego wynagrodzenie na danym stanowisku, 
ale również wyznawane przez firmę wartości i dbałość o pracownika. Stąd, na rynku 
pracy coraz więcej dobrych praktyk Employer Branding’owych, które budują jakościo-
wy wizerunek firm, jako pracodawców.

Podsumowanie

Problematyka związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi od przynajmniej 30 lat 
jest przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i  praktyków biznesu. 
Zmieniający się dynamicznie rynek pracy wymusza na pracodawcach poszukiwanie 
nowych podejść i  strategii w zakresie pozyskiwania dla swoich organizacji talentów. 
Stąd też konieczność podążania za nowymi trendami, technologiami oraz modelami, 
które wychodząc naprzeciw kandydatom, zmierzają do pozyskiwania dla firm kluczo-
wego kapitału, jakim są jej pracownicy. 
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Katarzyna Bielecka
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JAKOŚĆ GWARANCJĄ SUKCESU

Wprowadzenie

Na stronach Monitora Sądowego i Gospodarczego publikowane są dane statystycz-
ne, informujące o  liczbie przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość. W ubiegłym roku 
była to ponad siedem tysięcy przypadków1. Z  drugiej strony szacuje się że w  samej 
Polsce mieszka ponad 50 tysięcy milionerów. Jakie zatem czynniki determinują sukces 
bądź porażkę. Wyłączając odsetek bogaczy, którzy dysponują znacznym zasobem kapi-
tału, otrzymanym w drodze darowizny, większość pracowała na swój majątek produku-
jąc dobra lub usługi. Oczywistym składnikiem przepisu na sukces, który w omawianym 
przypadku przyjmuje postać popytu na dobra lub usługi oferowane przez przedsiębior-
stwa, jest cena. Konsument stara się nabyć maksimum produktów, dysponując ogra-
niczonym budżetem. W dobie globalizacji, gdy zakupu można dokonać w dowolnym 
miejscu na świecie, odległość nie jest już barierą. Z  własnego doświadczenia wiem, 
że również wcześniej wspomniana cena nie jest najważniejsza. Musi zawsze być ade-
kwatna do jakości produktu lub usługi. Czy zatem stopień użyteczności ,jaki dostarcza 
zakup, jest kluczem do sukcesu? 

Termin jakość można interpretować na wielu  płaszczyznach. W starożytności uży-
wał go Platon, twierdząc iż jest to „ pewien stopień doskonałości”2. Natomiast odnosząc 
się do zarządzania procesami produkcyjnymi, można przytoczyć słowa Shmalensee’a, 
Swan’a, iż jest to „wytrzymałość, długie życie produktu; podnoszenie parametrów pro-
duktu jest równoznaczne z  jakością”3. Rozumienie opisywanego pojęcia ulega nie-
wielkim modyfikacjom w zależności od dziedziny nauki i okresu w historii w którym 
jest analizowany. W celu ujednolicenia przepisów, wyznaczających preferowane cechy 
i właściwości dóbr, wprowadzono normy ISO serii 9000. Inicjatywa Międzynarodowej 
Organizacji Normalizującej determinuje skuteczność i efektywne zarządzanie proce-
sem produkcyjnym. Dostępna terminologia, klasyfikacja jakościowa oraz rodzajowa 
pozwala jednoznacznie określić gatunek badanego wyrobu.

1 coig.com.pl, http://www.coig.com.pl/lista-upadlosci-firm.php (data dostępu 16.02.2016).
2 Governica.com, http://www.governica.com/Jako%C5%9B%C4%87 (data dostępu 23.01.2016).
3 mfiles.pl, https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87 (data dostępu 23.01.2016).
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Maksymalizację sukcesu determinuje produkcja, której owocem jest dobro, o któ-
rego jakość dbano w każdej fazie, począwszy od planowania do wycofania z rynku4. 
Standardowo przyjmuje się pięć faz, w których należy nadać wyrobowi parametry, któ-
re zainteresują konsumenta. 

Faza przygotowania produkcji   

Pierwszą czynnością, podejmowaną na tym etapie jest opracowanie projektu wy-
robu przez wykwalifikowaną kadrę. Następnie zespół specjalistów urzeczywistnia kon-
cepcję projektantów, tworząc pierwsze sztuki dobra. W celu wypuszczenia na rynek 
produktu wysokiej jakości, na przedsięwzięcie to składają się procesy doboru najlep-
szych komponentów, sprawdzanie ich kompatybilności, jako jednego organizmu oraz 
porównanie właściwości przedmiotu z założeniami przyjętymi w projekcie. Jeśli wystę-
pują jakieś braki, należy je na tym etapie wyeliminować. Kolejnym stadium jest zbada-
nie właściwości wyrobu, w warunkach codziennego użytkowania, przez konsumenta. 
Jeśli wyrób jest ergonomiczny i bezpieczny dla użytkownika można przejść do następ-
nej fazy. Na zbiór  pożądanych parametrów składają się : pełna zbieżność z założeniami 
projektu, trwałość, niezawodność czyli eliminacja prawdopodobieństwa nagłej awa-
rii, bezpieczeństwo użytkowania, łatwość ewentualnej naprawy, wpisanie się w trend 
rynkowy dostarczanie konsumentowi prestiżu związanego z  eksploatacją społecznie 
pożądanego dobra5.

Wszystkie działania muszą być udokumentowane. Jest to obligatoryjne, gdyż każdy 
element podlega kontroli. 

Faza produkcji     

Kolejnym etapem jest produkcja wyrobu na masową skalę. Na jakość produktu 
w tym stadium wpływa zgodność kolejnych wytworzonych partii z założeniami opra-
cowanymi w  fazie projektowania. Kluczowe jest stosowanie najnowszych rozwiązań, 
gdyż przestarzałą technologia może spowodować braki jakościowe całej fabrykacji, 
oraz znacznie podnieść koszty całkowite. W efekcie finalna cena, za jaką wyrób będzie 
dostępny na rynku będzie zawyżona6.

4 Kłak D., Popek S., Konkurencyjność a innowacyjność, [w:] „Przedsiębiorstwo i Region”, 2009, nr 1, 
s. 27 

5 mfiles.pl, https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87_produktu (data dostępu 24.01.2016)
6 Mroczko F., Zarządzanie jakością, [w:] „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych 2011, s. 51-52.
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Faza dystrybucji

Wszystkie czynności składające się na tą fazę mają na celu dokonanie sprzeda-
ży wyrobu gotowego oferowanego przez przedsiębiorstwo. Proces rozpoczyna się od 
przygotowania oferty zawierającej obok opisu parametrów produktu również wstęp-
ny kosztorys. Z  tak przygotowaną dokumentacją rozpoczyna się proces negocjacji. 
W celu zabezpieczenia jakości, również w tym etapie „życia wyrobu należy sprawdzić 
czy sprzedawany wyrób ma parametry zgodne z tymi, przedstawionymi w ofercie7. Ko-
lejną, równie istotną kwestią jest całokształt procesów logistycznych i  spedycyjnych, 
które muszą być zarządzane z  najwyższą jakością. Bowiem w  całym kanale produkt 
jest niejednokrotnie poddawany, pakowaniu, sortowaniu,  załadunkowi, przeładunko-
wi, magazynowaniu i transportu. Najmniejsze niedociągnięcia mogą pogorszyć jakość 
asortymentu np. niewłaściwe warunki magazynowania mogą stać się przyczyną zmia-
ny właściwości fizyczno – chemicznych8. Dopełnieniem sukcesu są wszystkie działania 
promocyjne i reklamowe podejmowane przez producenta. Jakość w tej fazie jest nazy-
wana jakością handlową9. 

Faza eksploatacji  

Czwarta faza, z punktu widzenia zarówno producenta jak i konsumenta jest naj-
istotniejsza. Kupujący określa gatunek wyrobu na podstawie bezawaryjności i ergono-
mii eksploatacji10. W literaturze określa się te cechy jako jakość obsługowo-naprawcza 
i użytkowa11. Istotną kwestią jest, by producent cały czas oferował wsparcie, dla osoby, 
która dokonała zakupu oferowanego przez jego przedsiębiorstwo wyrobu. Należy przez 
to rozumieć możliwość dokupienia suplementów do uprzednio nabytego artykułu, czę-
ści wymiennych a  także infolinię, dzwoniąc na którą można uzyskać odpowiedzi na 
podstawowe pytania oraz ewentualnie wskazówki, jak dalej postępować. W przypadku 
poważniejszej usterki producent powinien gwarantować dostęp do serwisu technicz-
nego a nawet powinności z tytułu rękojmi.

Faza likwidacji

Ostatnią grupa czynności są działania zmierzające do wycofanie przestarzałego 
i nienadającego się do dalszego użytkowania wyrobu. Problem stanowią tutaj kwestie 

7 Chabiera J, Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Zarządzanie jakością. [w:] Poradnik menedżera, 
2000, s. 70.

8 Marczak M., Aspekty jakości produktu, [w:] „Problemy Jakości”, 2000, nr 2, s. 23-27.
9 Kłak D., Popek S., Konkurencyjność a innowacyjność, [w:] „Przedsiębiorstwo i Region”, 2009, nr 1, 

s. 31.
10 Sato K., Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania, [w:] „Problemy Jakości” 1998, nr 

7, s. 29.
11 Kłak D., Popek S., Konkurencyjność a innowacyjność, [w:] „Przedsiębiorstwo i Region”, 2009, nr 1, 

s. 31.
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ochrony środowiska, szkodliwe towary pozostawione na wysypiskach śmieci, jak inne 
odpady będą uwalniać do gleby szkodliwe substancje, zanieczyszczać wody gruntowe 
itp. Reasumując, jakość wyrobu w fazie likwidacji zawiera w sobie odpowiedzialność 
producenta za wycofanie z oferty fabrykatu, który nie powinien dalej znajdować się na 
rynku ze względów ekologicznych oraz kosztowych12. Równocześnie jego miejsce po-
winno zostać zastąpione nową ofertą, zaspokajająco potrzeby konsumenta w zbliżony 
sposób, jednak wyrób powinien charakteryzować się lepszymi parametrami. 

Macierz BCG 

W celu określenia w którym etapie znajduje się produkowany wyrób, czy należy 
już rozpocząć badania nad kolejnym prototypem, przedsiębiorstwa powszechnie uży-
wają metody prezentacji produkcji nazwanej macierzą BCG. Jej zaletami jest prosto-
ta i użyteczność. Określenie macierz BCG pochodzi od firmy consultingowej Boston 
Consulting Group, która była pionierem w wykorzystywaniu tego narzędzia.  Na osi 
odciętych znajduje się sfera, którą przedsiębiorstwo kontroluje czyli stosunek produktu 
oferowany na rynku do wkładu najistotniejszego konkurenta. Jeżeli udział jest większy 
od jedności firma ma status lidera. Na drugie kryterium producenta nie oddziałuje, 
gdyż jest to tępo przyrostu zapotrzebowania na dobro, o określonej wartości użytkowej. 
Skala składa się z dwóch części, graniczną wielkością jest 10%, powyżej której popyt 
jest wysoki.

Podsumowanie

Podsumowując, jakość ma istotne znaczenie w całym cyklu istnienia wyrobu na 
rynku. Począwszy od fazy projektu, produkcji przez dystrybucję i finalną konsumpcję 
zachowanie najwyższych standardów, doskonałości i precyzji determinuje sukces ryn-
kowy. Konsument jest coraz bardziej świadomy, oczekuje lepszego zaspokojenia swoich 
potrzeb. Jeżeli wyrób, który kupi nie spełni oczekiwań, czynność nie zostanie powtó-
rzona w przyszłości. Brakowi popytu na oferowane dobro towarzyszyć będzie pogar-
szająca się sytuacją finansowa przedsiębiorstwa. Nie będzie ono dysponowało wystar-
czająco ilością środków do spłaty zobowiązań wobec kontrahentów oraz pracowników. 
Długoterminowy kryzys sprzedaży,  może spowodować sytuację, w  której firma nie 
będzie mogła kontynuować produkcji, przełoży się to na konieczność zawieszenia dzia-
łalności. Natomiast przedsiębiorstwo oferujące wyroby wysokiej jakości będzie konty-
nuowało sprzedaż, możliwa jest również ekspansja na nowych rynkach zbytu. Dzięki 
temu nastąpi  przyrost wartości przedsiębiorstwa i umocnienie  pozycji rynkowej.

12 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010630639, (data dostępu 05.02.2016).
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Koło Naukowe Zarządzania Jakością  
Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie 

ZASTOSOWANIE METODY SERVQUAL 
DO POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA  

SIECI T-MOBILE POLSKA S.A.

Wprowadzenie 

W czasach, gdy wzrasta konkurencyjność na rynku, a jakość usług świadczonych 
przez firmy jest coraz wyższa, pozyskanie nowych klientów i utrzymanie tych obecnych 
jest bardzo istotnym aspektem działania każdej organizacji. Aby zapewnić odpowiedni 
poziom jakości usług przedsiębiorstwa, należy w głównej mierze spełniać wymagania 
klientów, a przez to zapewniać satysfakcję, po otrzymaniu usługi. Na satysfakcję klienta 
wpływa wiele czynników, m.in. oczekiwania konsumenta, postrzeganie produktu przez 
niego, doświadczenia własne, a także innych osób1. Każdy klient jest inny, dla każdego 
wyrób ma inną wartość, dlatego tak ważne jest spełnianie jego oczekiwań względem 
wyrobów. W licznych pozycjach naukowych zwraca się uwagę na badanie satysfakcji 
klienta. Dzięki taki pomiarom firma jest w stanie sprawdzić, czy produkt bądź usługa, 
którą dostarcza na rynek, jest wysokiej jakości i spełnia wymagania klientów. Wśród 
metod pomiarów satysfakcji konsumentów można wymienić wiele, natomiast w tym 
artykule skupiono się na metodzie SERVQAUL, która służy badania usług. Analizie 
poddano klientów sieci T-Mobile Polska S.A.. Przed rozpoczęciem badań postawiono 
tezę, że klienci są usatysfakcjonowani z usług świadczonych przez tą sieć.

SERVQUAL – metoda pomiaru satysfakcji klienta

SERVQAUL jest jedną z najbardziej znanych metod pomiaru satysfakcji klienta, 
która powstała w latach 1983-1985 dzięki trzem amerykańskim badaczom, tj.: Parasu-
raman’owi, Zeithaml’owi i Berry’emu2. Główną ideą tej metody jest porównanie dwóch 
stanów: percepcji, która uzyskiwana jest po otrzymaniu wyrobu, z  oczekiwaniami, 
1 Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 308.
2 Berry L.L., Parasuraman A., Zeithaml V.A., SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Con-

sumer Perceptions of Service Quality, [w:] „Journal of Retailing”, 1988, Spring, vol. 64, nr 1, s. 12-39.
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które klient miał przed nabyciem wyrobu. Metoda SERVQUAL opisywana jest wzo-
rem3:

S = ∑ (P – O);
gdzie:
S – stopień spełnienia oczekiwań klientów;
P – postrzegana jakość usługi przez konsumenta;
O – oczekiwana jakość usługi przez klienta.
Metodę SERVQAUL opisuje pięć wymiarów jakości, na podstawie których należy 

opracować kwestionariusz ankietowy4:
•	 materialność usług (wygląd zewnętrzny firmy, wyposażenie, infrastruktura);
•	 solidność (umiejętność producenta wykonania usługi na wysokim poziomie, so-

lidnie);
•	 empatia (utożsamianie się z  konsumentem, umiejętność zrozumienia potrzeb 

i przygotowania oferty indywidualnej dla klienta);
•	 pewność, bądź fachowość (kompetencje pracowników, wiedza, wiarygodność, ła-

twość pozyskania zaufania klienta);
•	 zdolność reagowania (szybkość reakcji pracowników na potrzebę klienta, a także 

na widok niezadowolenia, terminowość w realizacji usług).
Kwestionariusz ankietowy składa się z trzech części, przy czym dwie pierwsze czę-

ści składają się z dwóch zestawów dwudziestu dwóch twierdzeń, ułożonych w oparciu 
o wymiary jakości5. Pierwszy zestaw dotyczy oczekiwań względem danej usługi, a dru-
gi odnosi się do odczuć po uzyskaniu usługi. W celu określenia poziomu wymagań 
czy percepcji, należy stosować skalę np. Likerta od 1 do 76. Trzecia część kwestionariu-
sza odnosi się do określenia, który z wymiarów jest najważniejszy dla ankietowanego. 
W wyniku uzyskanych danych po przeprowadzeniu badania, firma jest w stanie spraw-
dzić poziom zadowolenia klientów, oraz czy usługa, wyrób, który udostępniany jest na 
rynku spełnia wymagania konsumenta.

Metoda SERVQAUL jest uniwersalną metodą, służącą do pomiaru satysfakcji 
klienta, dlatego też tak często wykorzystywana jest w różnych sektorach rynku. Głów-
nym celem tej metody jest stosowanie ciągłego doskonalenia firmy, zaangażowania 
wszystkich procesów, a także pracowników, w jakość usług, aby w dalszym etapie satys-
fakcja klienta była zapewniana i powiększana7.

3 Urbaniak A. M., Zastosowanie metody SERVQUAL do oceny jakości usług rekreacyjnych, [w:] „Ze-
szyty Naukowe Uczelni Vistula”, Warszawa 2003, nr 32, s. 31.

4 Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wydawnictwo Q&R Polska, Lublin 2012, s. 68.
5 http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib16/sidor.html (data dostępu: 26.02.2016 r.).
6 Papaj T., Piekarska H., SERVQAUL w  ocenie satysfakcji klienta w  administracji podatkowej, [w:] 

„Problemy Jakości”, nr 11/2009, s. 28.
7 https://mfiles.pl/pl/index.php/Servqual (data dostępu: 26.02.2016 r.).
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Metodyka badań i interpretacja wyników

Badania pomiaru satysfakcji klienta prowadzono w oparciu o kwestionariusz an-
kietowy, który utworzono na podstawie metody SERVQAUL. Ankieta ta składała się 
z  trzech części: w  pierwszej zostały sformułowane wyrażenia dotyczące oczekiwań 
względem idealnej firmy telekomunikacyjnej, druga część zawierała te same wyrażenia, 
natomiast odnoszące się do sieci T-Mobile Polska S. A.. W trzeciej części responden-
ci mieli za zadanie rozdzielić 100 pkt pomiędzy pięć wymiarów jakości. Celem bada-
nia było sprawdzenie, czy klienci tej sieci są zadowoleni z jakości usług dostarczanych 
przez firmę. 

Badaniu zostało poddanych 200 respondentów, którzy wypełnili ankietę anonimo-
wo za pomocą witryny internetowej. Osoby ankietowane można podzielić względem 
wieku na dwie grupy, tj.: osoby poniżej 35 roku życia oraz osoby po 55 roku życie. 
Pierwsza grupa stanowiła 72% badanych, natomiast druga 28%.

Analizując wyniki, można zauważyć, że pomiędzy oczekiwaniami, a percepcją po-
wstaje luka (rys. 1.).

Rys. 1. Różnice pomiędzy oczekiwaniami a percepcją respondentów
Źródło: badania własne

Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na wymiar materialności, gdyż tylko 
w  tym przypadku doświadczenia po otrzymaniu usługi są większe niż oczekiwania. 
W  przypadku czterech pozostałych wymiarów jakości usług rezultat jest odwrotny, 
oznacza to, że klienci nie są usatysfakcjonowani, a różnice pomiędzy ich wyobrażenia-
mi przed uzyskaniem usługi, a faktem dokonanym są bardzo wysokie. 

Powyższe wyniki posłużyły do uzyskania miary jakości usług. W celu obliczenia 
wyniku ważonego SERVQUAL, dokonano pomiaru średniej nieważonej, czyli średniej 
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arytmetycznej różnicy pomiędzy percepcją a  oczekiwaniami wszystkich responden-
tów. Wyniki zamieszono w tabeli 1.

Tabela 1. Średnia nieważona SERVQAUL
Lp. Wymiar jakości usług Średnia arytmetyczna
1 Solidność.  – 0,27
2 Empatia.  – 0,36
3 Zdolność reagowania.  – 0,23
4 Pewność.  – 0,19
5 Materialność.  0,09
Suma punktów SERVQUAL:  – 0,96
Średnia nieważona SERVQUAL:  – 0,19

Źródło: badania własne

Średnią nieważoną uzyskano poprzez podzielenie sumy przez wszystkie wymiary 
jakości. Końcowy wynik przyjął wartość ujemną, co świadczy, że oczekiwania klientów 
były znacznie wyższe niż odczucia, które nastąpiły po uzyskaniu usługi. 

W dalszym etapie obliczono średnią arytmetyczną kryteriów jakości, których suma 
wyniosła 100. Dzięki tym wynikom można było obliczyć ważony wynik SERVQUAL. 
Wszystkie obliczenia przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Ważony wynik SERVQUAL
Lp. Wymiar jakości usług Średnia ważona punktów SERVQAUL
1 Solidność. 28,08 • (-0,27) = – 7,58
2 Empatia. 20,12 • (-0,36) = – 7,24
3 Zdolność reagowania. 17,79 • (-0,23) = – 4,09
4 Pewność. 19,24 • (-0,19) = – 3,65
5 Materialność. 14,78 • 0,09 = 1,33
Ważona miara jakości usług  – 4,25

Źródło: badania własne

W  wyniku obliczeń uzyskano rezultat ujemny, co świadczy o  braku satysfakcji 
klienta względem usług firmy T-Mobile. Takiej samej analizy dokonano względem 
dwóch grup wiekowych. W tym przypadku jednak ważona miara jakości była bardzo 
rozbieżna, gdyż osoby w wieku do lat 35 uzyskały wynik – 10,73, a ankietowani powy-
żej 55 roku życia 17,49. Należy zwrócić uwagę, że respondenci starsi byli zadowoleni 
z otrzymanej usługi, natomiast w przypadku drugie grupy nie występuje satysfakcja.
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Podsumowanie

Podsumowując satysfakcja klienta jest bardzo istotnym elementem, dzięki którym 
przedsiębiorstwo może uzyskać trwały sukces. Klienci zadowoleni wiedzą, że firma 
świadczy usługi na wysokim poziomie, że warto do niej wracać.

W tym artykule postawiono tezę, że klienci są zadowoleni z usług świadczonych 
przez sieć T-Mobile Polska S.A.. Badania, które przeprowadzono w części potwierdzi-
ły powyższą tezę, gdyż tylko grupa klientów powyżej 55 roku życia jest zadowolona 
z usług. Natomiast wynik ogólny, a także osoby do 35 roku życia nie były usatysfak-
cjonowane. W celu przeprowadzenia dogłębnej analizy przyczyn zaistniałej sytuacji, 
należy przeprowadzić kolejne badania.

Dzięki pomiarom satysfakcji klienta, przedsiębiorstwo jest w stanie wytwarzać wy-
roby czy usługi, które znajdą zapotrzebowanie na rynku. Zadowolony klient zapewnia 
stabilność firmy na rynku. Spełnianie jego wymagań to istotny czynnik, który wpływa 
na późniejszy sukces firmy. Badania, które mają na celu sprawdzenie jego satysfakcji, 
są podstawową metodą, dzięki której przedsiębiorstwo jest w stanie, wyprodukować 
produkt, który odnosi się do potrzeb o oczekiwań klienta.
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ODDZIAŁYWANIE NA MOTYWACJĘ PRACOWNIKÓW 
ORAZ JAKOŚĆ ICH PRACY 

WEDŁUG TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Wprowadzenie

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, podniesienie wartości i wizerun-
ku przedsiębiorstwa mogą być efektami wdrożenia metody TQM. Osiągniecie auten-
tycznego zaangażowania pracowników w proces samodoskonalenia oraz doskonalenia 
przedsiębiorstwa jest efektem prawidłowego zastosowania tej teorii. W doskonaleniu 
kultury organizacyjnej oraz  jakości produktu dla klienta powinni być zaangażowani 
wszyscy pracownicy. TQM jest wielowymiarową koncepcją, która może być rozpatry-
wana w  wielu aspektach, np. marketingowym, strategicznym, społecznym, systemo-
wym, organizacyjnym, ekonomicznym, technologicznym.

Istota TQM 

Koncepcja Total Quality Management wykorzystuje kompleksowe i  nieustanne 
doskonalenie wszystkich struktur i sfer przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrznych jak 
i zewnętrznych. Utożsamiana jest również z podnoszeniem oraz utrzymywaniem prze-
wagi konkurencyjnej na rynku, wykorzystującej zaangażowanie w ten proces wszyst-
kich pracowników firmy. Kluczowe w  tej teorii jest spełnienie oczekiwań i  potrzeb 
klienta wraz ze zmniejszeniem zasobów przedsiębiorstwa1. Koncepcja TQM jest defi-
niowana na wiele sposobów:
•	 „sposób zarządzania przedsiębiorstwem, charakteryzujący się: podejściem syste-

mowym, zorientowanym na cele strategiczne, zdolnością do ciągłej i  trwałej po-
prawy, aktywnym zespołowym działaniem całego personelu i kierownictwa, który 
ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów na danej chwili i w przyszłości, realizo-
wany poprzez wykorzystanie ludzi i stosowanych przez nich metod ilościowych do 

1 Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W  dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa 2011, 
s. 13-14.



40

oceny i usprawnienia wszystkich istotnych procesów wewnątrz przedsiębiorstwa 
oraz poprawy dostaw (materiałów, usług) dostarczonych z zewnątrz do przedsię-
biorstwa i który stanowi kulturową zmianę stylu działalności przedsiębiorstwa”2,

•	 „sposób myślenia o  jakości przez pryzmat funkcji spełnianych przez organizację 
i procesów integrujących te funkcje na wszystkich poziomach”3,

•	 „metoda zarządzania organizacją oparta na zaangażowaniu i współdziałaniu wszyst-
kich pracowników, której centralnym punktem zainteresowania jest jakość”4.
Według powyższych definicji zastosowanie koncepcji TQM wiąże się z  wdroże-

niem w przedsiębiorstwo m.in. pracy zespołowej, edukacji i szkoleń pracowników, dłu-
gookresowego zaangażowania oraz naukowego podejścia przy podejmowaniu decyzji.

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa

Kultura organizacyjna to „całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wy-
myśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrz-
nej”5. W  związku z  wdrożeniem w  struktury przedsiębiorstwa filozofii TQM zostaje 
wymuszona zmiana kultury organizacyjnej. Modyfikacji ulegają6:
•	 stosunek organizacji do pracowników,
•	 zachowania organizacyjne oraz klimat organizacyjny. Obejmuje sposób komuni-

kowania się, prowadzenia rozmów oraz szeroko pojęte stosunki międzyludzkie,
•	 kultura organizacji. Kierownictwo powinno dawać przykład swoim działaniem 

i przywództwem pracownikom niższych szczebli. Zmiana kultury organizacji po-
woduje zmniejszenie strat oraz zwiększenie produktywności,

•	 reguły, które obowiązują nowych pracowników przedsiębiorstwa. Powinni oni je 
przestrzegać, aby zyskać akceptację wewnętrznego środowiska organizacji,

•	 normy, które funkcjonują w grupach pracowniczych oraz zespołach,
•	 praktyczne i deklaratywne dominujące wartości.

Filozofia TQM zakłada, że realizacja zasad jakości oraz procesów organizacyjnych 
dotyczy wszystkich członków organizacji. Dzięki współpracy można uzyskać osiągnię-
cie pożądanych efektów, np. wysoki poziom jakości produktów oferowanych klientom 
wewnętrznym i zewnętrznym. 

Zmiana kultury organizacyjnej, która jest zorientowana na jakość wymaga umiejęt-
ności łączenia różnorodności, czasu oraz wysiłku. Nowe rozwiązania mogą być niechętnie 

2 Kłos Z., Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1997, s. 19.
3 Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. TQM, Akademia Ekonomiczna, Po-

znań 2006, s. 23.
4 Steinbeck H. H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością, Agencja Wydaw-

nicza „Placet”, Warszawa 1998, s. 13.
5 Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna (data dostępu 

29.02.2016).
6 Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2010, s. 18-19.
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akceptowane przez pracowników ze względu na obawy przed utratą ich statusu7. Szybka 
zmiana postaw pracowników nie jest możliwa również przez postrzeganie zmian jako 
rozwiązania zagrażające bezpieczeństwu jednostek oraz czynnik tworzący kłopoty. 

Istota motywacji w przedsiębiorstwie

Najważniejszym czynnikiem rozwoju według strategii TQM są zatrudnieni ludzie.  
Pracownicy powinni czuć się w przedsiębiorstwie potrzebni i powinni mieć przekona-
nie, że ich praca jest doceniana oraz oceniania poprzez określone oraz akceptowane 
przez nich kryteria. Każdy pracownik powinien rozwijać swoje umiejętności, uczyć się 
oraz czuć się odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorstwa.

Motywacja z poziomu TQM powinna być rozpatrywana jako:
•	 motywacja kadry kierowniczej, związana z wdrażaniem w struktury firmy systemu 

TQM,
•	 motywacja pracowników, związana  z realizowaniem zasad TQM.

Szczegółowy układ edukacji poszczególnych pracowników organizacji przedsta-
wiono na rys. 1.

Rys. 1. Poziomy procesu edukacji jakościowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2010

Masowa edukacja jakościowa powinna być realizowana w następującym układzie:
•	 seminaria – adresowane do kierowników najwyższego szczebla. Ich celem jest uka-

zanie roli właściwego przywództwa, efektywności ekonomicznej pod kątem wdro-
żenia idei jakości,

•	 warsztaty – przeznaczone dla wszystkich kierowników. Uświadamiają między 
funkcjonalny obszar działania w jakości,

7 Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2012, s. 66-67.



42

•	 treningi – adresowane do pracowników i kierowników najniższego szczebla. Mają 
charakter specjalistyczny, ich celem jest przedstawienie metod wykorzystywanych 
w realizacji działalności,

•	 szkolenia – ich celem jest włączenie w obszar jakości wszystkich pracowników. Na 
szkoleniach prezentowane są zależności, związki, oraz efekty działania jakościowego.
Wszystkie wymienione szkolenia mają na celu opanowanie umiejętności i wiedzy, 

zmianę sposobu realizacji zadań i wyników.

Motywowanie kadry kierowniczej

Kadra kierownicza to najważniejszy element opisywanego systemu, ponieważ ma 
wpływ na realizacje projektów i wyznaczanie zadań. Własnym przykładem mogą mo-
tywować swoich podwładnych oraz stać się ich autorytetem. Motywatorem kadry kie-
rowniczej mogą być konkursy o nagrodę jakości, np. Polska Nagroda Jakości, Model 
Doskonałości EFQM8. 

Najwyższe kierownictwo na szkoleniach przyswaja wiedzę z  zakresu funkcjono-
wania TQM, nowych metod pracy, motywacji, rozwoju odpowiedzialności oraz zmian 
spowodowanych wdrożeniem nowego systemu.

Kierownictwo niższego szczebla poznaje umiejętności interpersonalne, np. rozwią-
zywania problemów w przedsiębiorstwie, wiary w siebie, odpowiedniego komuniko-
wania się z podwładnymi.

Motywowanie pracowników

Pracownicy powinni brać udział w  szkoleniach, dzięki którym zdobędą wiedzę 
związaną z realizowaniem zadań cząstkowych, osiągania celów oraz zasadami TQM. Ta 
świadomość pozwoli pracownikom zrozumieć zasady działania strategii Total Quality 
Management. Wykorzystanie graficznych prezentacji wszystkich procesów i podpro-
cesów w przedsiębiorstwie oraz ukazanie ich wzajemnych powiązań mogą uświadomić 
pracownikom ich ważną rolę oraz znaczenie w organizacji. Należy podkreślić rolę od-
powiedzialności za swoją pracę. Zwyczajowo jest przypisana kierownikowi, ale wdroże-
nie TQM skutkuje zwiększeniem  jej poczucia wśród członków zespołu.

Sprawny przepływ informacji jest niezmiernie ważny z  perspektywy motywacji. 
Pracownik powinien mieć świadomość, jak jego praca wpływa na całość działań or-
ganizacyjnych. Podwładni muszą mieć możliwość przekazywania uwag i  wniosków 
dotyczących pracy, z gwarancją reakcji osób, do których ich wiadomości są kierowane. 
Takie działanie zwiększa ich poczucie odpowiedzialności oraz użyteczności9.

8 Szczepańska K., Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1998, s. 133.
9 Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera, Cen-

trum Informacji Menedżera, Warszawa 2000, s. 26.
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Zmiany organizacyjne w  przedsiębiorstwie powinny skorygować stosunek pra-
cowników do osiągania celów pracy oraz poprawy jakości. Postawy podwładnych po-
winny charakteryzować się otwartością w rozmowach o problemach, dostrzeganiem 
wewnętrznych i zewnętrznych powiązań z klientami, zaangażowaniem w proces podej-
mowania decyzji oraz chęcią określania działania w realizacji celów. Menedżer powi-
nien  w sposób zindywidualizowany komunikować się z każdym pracownikiem, znać 
jego oczekiwania i potrzeby oraz wywołać w podwładnym poczucie, że wykonywana 
przez niego praca może być podstawą do realizacji własnych celów i rozwijania swo-
ich umiejętności. Zwiększenie samodzielności, pochwały oraz ograniczenie dyscypliny 
formalnej mogą być używane przez kierowników jako nagrody za efektywną pracę.

Podsumowanie

Wdrożenie TQM jest długotrwałym procesem ciągłego doskonalenia, który doty-
czy każdego zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Dla pracownika oznacza stałe pod-
noszenie kwalifikacji, dla kierownictwa motywowanie pracowników i efektywne reali-
zowanie wytyczonych celów. Dążenie do ulepszania jakości pracy kadry pracowniczej 
w konsekwencji skutkuje doskonaleniem własnych wyrobów i usług.
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JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH JAKO CZYNNIK 
KSZTAŁTUJĄCY SATYSFAKCJĘ PACJENTA

„Opieka nie może być uznana za wysokiej jakości dopóty, 
dopóki pacjent nie jest usatysfakcjonowany1”

Wprowadzenie 

Pacjent jako „klient” usługi medycznej nie dostrzega jej obiektywnie. Wszystko to, 
co zauważa zapamiętuje, ma emocjonalny, subiektywny charakter2. Jednym ze sposo-
bów, które dają możliwość powiększenia efektywności działania placówki jest odpo-
wiednie podejście, związane z ulepszaniem jakości. Bardzo ważne jest w placówkach 
medycznych, aby nie tylko poprzez wydajność (powiększenie przy danych nakładach 
liczby usług medycznych), ale przez ulepszanie jakości (powiększenie wartości usługi 
medycznej przy danych nakładach) podnieść poziom zadowolenia klienta3. 

Pozyskanie zadawalających wyników leczenia wymaga zrealizowania w ochronie 
zdrowia niezbędnych warunków. Jednym z nich jest to fachowość personelu medycz-
nego, a kolejny to satysfakcja pacjentów z wykonanej usługi medycznej (subiektywna 
ocena)4. Omawiana ocena nie jest zależna tylko od samej usługi medycznej, ale także 
od stopnia oczekiwań5. 

1 Anczewska M., Indulska A., Prot K., Pałyska M., Raduj J., Badanie satysfakcji pacjenta w warunkach 
opieki środowiskowej, [w:] „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 2005, nr 4, s. 299-304. 

2 Małecka B., Marcinkowski J. T., Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek 
usług medycznych, [w:] „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2007, nr 1, s. 17-19. 

3 Krok E., Jakość usług medycznych, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge 
Management, 2011, nr 38, s. 98-107. 

4 Anczewska M., Indulska A., Prot K., Pałyska M., Raduj J., Jakość usług medycznych w opinii pa-
cjentów wybranych oddziałów psychiatrycznych, [w:] „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 2005, nr 4, 
s. 293-298.

5 Tamże.
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Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest teoretyczna analiza zależności jakości usług medycz-
nych a satysfakcji pacjentów, korzystających z usług zdrowotnych. 

Satysfakcja pacjentów 

Mimo, że istnieje problem w definiowaniu czym jest satysfakcja pacjentów w na-
wiązaniu do uzyskanej usługi medycznej, zainteresowanie tym zagadnieniem rośnie6. 
Zwraca się większą uwagę na prawa pacjenta do współdecydowania o tym, w jakich 
warunkach będzie leczony7. Ważna jest zależność między subiektywną oceną jakości 
usługi medycznej a satysfakcją pacjenta.

Tabela 1. Podstawowe obszary jakości usług medycznych, które są ważne dla pacjentów 

OBSZAR
1. Dostępność do świadczeń 
2. Równość 
3. Skuteczność 
4. Efektywność 
5. Bezpieczeństwo 
6. Pacjent w centrum zainteresowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Czerw A., Religioni U., Olejniczak D., 
Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych, 

Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 2, s. 269-273

Satysfakcje pacjenta, który korzystał z usługi medycznej jest bardzo ważna w świa-
domości placówki medycznej. Według Agnieszki Łukomskiej i Iwony Nowakowskiej 
„satysfakcja klienta jest miarą sukcesu i celem działania różnorodnych instytucji pu-
blicznych, w tym również sektora zdrowotnego”8. Satysfakcję pacjenta można utożsa-
mić z postrzeganiem przez niego jakości usługi medycznej9. Jego zadowolenie będzie 
zależało, czy uzyskana usługa medyczna spełniła jego oczekiwania oraz w jakim stop-
niu. Ocena ta jest oceną subiektywną. 

Zadowolenie pacjenta jest istotnym wskaźnikiem w  ochronie zdrowia10. Zado-
wolenie pacjenta jest również przepustką do wzrostu rentowności placówki medycz-

6 Anczewska M., Indulska A., Prot K., Pałyska M., Raduj J Badanie satysfakcji pacjenta w warunkach 
opieki środowiskowej, [w:] „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 2005, nr 4, s. 299-304.

7 Tamże.
8 Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wydawnictwo Q&R Polska, Lublin 2012, s. 8.
9 Kuźmińska A., Wiklińska M., Czynniki wpływające na satysfakcję pacjenta, Polskie Stowarzyszenie 

Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały, 2011, nr 55, s. 265-277. 
10 Bojakowska U., Kalinowski P., Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów po opera-

cji usunięcia zaćmy w prywatnej klinice okulistycznej, [w:] „Problemy Pielęgniarstwa”, 2013, nr 2, 
s. 173-178. 
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nej11. Pacjent, mimo asymetrii wiedzy, może dokonać oceny usługi medycznej na 
podstawie swoich odczuć, dlatego bardzo ważna jest sfera estetyki oraz uprzejmość 
pracowników12. Można wyodrębnić dwie grupy elementów, które składają się na jakość 
wykonywania usługi medycznej: subiektywną i obiektywną13 (tabela 2). 

Tabela 2. Przykłady obiektywnych i subiektywnych elementów, które składają się na 
jakość wykonywania usługi medycznej 

OBIEKTYWNE SUBIEKTYWNE

Stan techniczny aparatury Zachowanie personelu w stosunku do pac-
jenta 

Wyposażenie Relacje między personelem 
Posiadane certyfikaty Ogólna atmosfera
Czas trwania usługi

Relacja lekarz-pacjentDostępność usługi i czas oczekiwania
Kwalifikacje personelu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Korczyńska A., 
Jakość usług medycznych oraz metody jej pomiaru, Annales Academiae Medicae Silesiensis, 

2012, nr 5, s. 67-70

Jakość usługi medycznej 

Jakość w podmiotach leczniczych jest niezbędna na każdym poziomie organizacji14. 
Jakość można definiować jako spełnienie zaleceń bądź wymagań. Ocena jakości dotyczy 
zestawienia stanu aktualnego działania ze stopniem, jako przyjmowany jest za idealny 
bądź oczekiwany w określonej branży15. Jakość usługi zdrowotnej zdeterminowana jest 
przez różne czynniki, w których można wyodrębnić kategorie, które formułują jakość 
usługi medycznej: jakość personelu, jakość struktury, jakość wyniku16. Ponadto można 

11 Tamże.
12 Korczyńska A., Jakość usług medycznych oraz metody jej pomiaru, Annales Academiae Medicae 

Silesiensis, 2012, nr 5, s. 67-70. 
13 Lewandowski R., Pomiar jakości usług medycznych z  wykorzystaniem metody SERVQUAL, [w:] 

„Problemy Jakości”, 2008, nr 9, s. 30-35.
14 Cekała E., Dawidziuk G., Donejko M., Drągowski P., Galicka E., Prokop I.., Rysiak E., Zarządzanie 

poprzez jakość w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu”, 2014, nr 2, 
s. 146-149. 

15 Jachomowicz-Gaweł D., Leksowski K., LeźnickaM., Weber A., Wpływ wybranych czynników na 
poziom oczekiwań i zadowolenia hospitalizowanych pacjentów, [w:] „Hugeia Public Health”, 2013, 
nr 4, s. 494-499.

16 Czerw A., Olejniczak D., Religioni U. Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w pod-
miotach leczniczych, [w:] „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2012, 2, s. 269-273.
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wyodrębnić trzy zasadnicze sfery jakości usług medycznych, których regularne polepsza-
nie optymalnie zaspakaja oczekiwania i potrzeby pacjentów17 (tabela 3). 

Tabela 3. Sfery jakości usług medycznych

SFERA
1. Organizacyjna 
2. Informacyjna
3. Techniczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Maciąg A., Sakowska I., Rola i prawa pacjenta 
w obszarze jakości usług zdrowotnych, Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW, 2006, 

nr 1, s. 50-62

Podmioty lecznicze przez doskonalenie jakości oferowanych usług medycznych 
dążą do uzyskania optymalnej liczby pacjentów, co powiększa szanse na ich sprawne 
funkcjonowanie18. Warto zaznaczyć, że zwiększenie stopnia jakości usług medycznych 
jest dodatkowo egzekwowany przez oczekiwania pacjentów oraz ustawodawcę regulu-
jącego przepisami problematykę jakości19. 

Podsumowanie

Satysfakcja pacjenta, który korzystał z usługi medycznej jest bardzo ważna w świa-
domości menadżerów placówki medycznej. Odnosząc się do przeanalizowanej litera-
tury i opracowania niniejszej pracy zadowolenie pacjenta można utożsamić z postrze-
ganiem przez niego jakości usługi medycznej. Jego zadowolenie będzie zależało, czy 
w jakim stopniu uzyskana usługa medyczna spełniła jego oczekiwania.
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ANALIZA WPŁYWU POZIOMU WIEDZY O ZDROWIU 
I ZDROWYM TRYBIE ŻYCIA NA ZACHOWANIA 

PROZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW 
OKREŚLONEGO REGIONU

Wstęp

Rozwój nauki i  techniki przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego, a  także do 
zmiany stylu życia społeczeństwa. Ludzie żyją w pośpiechu, nie mają czasu na regular-
ne posiłki i regularną aktywność fizyczną. Siedzący tryb życia i nieprawidłowy sposób 
żywienia przyczyniają się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Pomimo tak szerokiego 
dostępu do mediów, coraz więcej ludzi ma problem z nadmierną masą ciała. Blisko 
połowa społeczeństwa polskiego boryka się z otyłością. Warto zwrócić uwagę również 
na problem nadwagi czy otyłości wśród dzieci. 29 % polskich 11-latków ma nadwagę, 
a wśród 13-latków na otyłość cierpi co czwarty z nich1. Spotkania prozdrowotne mają 
na celu, nie tylko przedstawienie danego problemu, ale pomoc w jego rozwiązaniu po-
przez indywidualne podejście do człowieka. Otyłość często traktowana jest tylko jako 
problem kosmetyczny, a jest to przede wszystkim choroba stanowiąca zagrożenie dla 
zdrowia i życia. Osoby otyłe częściej mają zespół metaboliczny, charakteryzujący się 
współwystępowaniem otyłości brzusznej z cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym i/lub 
z zaburzeniami lipidowymi2. Bagatelizujące podejście do problemu nadwagi i otyłości 
wiąże się z brakiem wystarczającej, profesjonalnej wiedzy oraz brakiem świadomości 
społeczeństwa, dlatego też postanowiliśmy zorganizować spotkanie dotyczące proble-
mu nadmiernej masy ciała, przekazać określoną wiedzę i uświadomić ludzi, że lepiej 
zapobiegać chorobom niż je leczyć. 

Celem pracy była analiza wpływu poziomu wiedzy o zdrowym trybie życia na za-
chowania prozdrowotne mieszkańców określonego regionu na podstawie analizy ich 
stylu życia.

1 http://natemat.pl/14143,polskie-dzieci-w-czolowce-najbardziej-otylych-rodzice-robia-z-nich-
grubasow-jak-uchowac-dziecko-od-nadwagi (data dostępu 24.02.2016).

2 http://dieta.mp.pl/otylosc/show.html?id=63187 (data dostępu 24.02.2016).
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Materiał i metody

W badaniu udział wzięło 100 osób, uczestniczących w specjalnie zorganizowanym 
spotkaniu prozdrowotnym. Wśród ankietowanych było 67 kobiet i 33 mężczyzn. Śred-
ni wiek kobiet to 45 lat, natomiast mężczyzn 49 lat (+/ – 0,5 roku). Podczas spotkania 
chętnym dokonano pomiaru obwodu pasa, obliczono BMI i WHR. Średnie BMI wśród 
ankietowanych wynosiło 28,34, ilość cm w pasie 100,63 cm, a średnie WHR= 0,9. Me-
todą zastosowaną w  pracy była obserwacja własna oraz sondaż diagnostyczny przy 
pomocy kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Ankieta składała się z  30  py-
tań. Pierwsze sześć pytań dotyczyło sytuacji socjoekonomicznej respondentów. Kolej-
ne pytania związane były z prowadzonym stylem życia oraz z masą ciała. Uczestnicy 
w specjalnie wyznaczonych miejscach wprowadzali wyniki swoich pomiarów. Udział 
w badaniu był anonimowy. Wyniki zostały opracowane statystycznie za pomocą pro-
gramu Microsoft Excel 2010 oraz strony internetowej www.naukowiec.org. Do określe-
nia zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi zastosowano test niezależności 
chi kwadrat. Wynik testu statystycznego uznano za znamienny, gdy wartość poziomu 
istotności wynosiła p < 0,05.

Wyniki

Kobiety stanowiły 67% respondentów. Najliczniejszą grupą wiekową biorącą udział 
w badaniu były osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat, co stanowi 20% wszystkich 
ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się osoby w wieku 50-59lat(17%). Respon-
denci powyżej 60 roku życia stanowią 30% całości. Najmniej liczną grupą okazała się 
grupa osób w przedziale 20-29 lat(9%) (Rys. 1.).

Rys. 1. Wiek badanych 
Źródło: rycina własna

Na wsi mieszka 70% ankietowanych, 30% w mieście. Większość osób podaje, że 
jest w związku – 67%. Duża część badanych ma wykształcenie średnie-38%, na drugim 
miejscu są osoby z wykształceniem zawodowym-25% podstawowym-15%. Wykształ-
cenie wyższe deklaruje 22% ankietowanych. 58% respondentów uważa, że nie ma wy-
starczającej wiedzy na tematy związane ze zdrowiem (Rys. 2).
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Rys. 2. Wiedza respondentów na tematy związane ze zdrowiem 
Źródło: rycina własna

Osoby otyłe stanowią 43% respondentów, 30% osoby z nadwagą. Prawidłową masę 
ciała ma 20% ankietowanych, zaś 7% ma niedowagę. 70% otyłych, przyznaje, że nie ma 
wystarczającej wiedzy na tematy związane ze zdrowiem. 60% osób z nadwagą również. 
Warto zaznaczyć, iż 70% osób z prawidłową masą ciała ma dużą wiedzę o zdrowym 
stylu życia. Jeżeli chodzi o respondentów z niedowagą, to większość z nich (57%) nie 
posiada takiej wiedzy (Tabela 1.). 

Tabela 1. Zależność masy ciała od wiedzy na tematy związane ze zdrowiem

Niedowaga Prawidłowa 
masa ciała

Nadwaga Otyłość

Osoby posiadające wiedzę na 
tematy związane ze zdrowiem

3 14 12 13

Osoby nie posiadające 
wystarczającej wiedzy na 
tematy związane ze zdrowiem

4 6 18 30

x²=9,05 p=0,029

Na podstawie uzyskanych wyników możemy przyjąć hipotezę alternatywną 
i stwierdzić, iż wiedza w zakresie zdrowia ma istotny statystycznie wpływ na masę ciała 
ankietowanych (x²=9,05; p=0,029). Istotną statystycznie zależność odnotowano także 
pomiędzy wiedzą w zakresie zdrowego stylu życia a regularnym spożywaniem posił-
ków (x²=5,5; p=0,02). 46% respondentów regularnie jada posiłki, zaś 54% tego nie robi. 
Osoby spożywające posiłki nieregularnie stanową 64% osób nie mających wiedzy w za-
kresie zdrowego stylu życia, zaś 60% osób mających wiedzę w tym zakresie stanowią 
ankietowani odżywiający się prawidłowo (Tabela 2).
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Tabela 2. Regularność spożywania posiłków, a wiedza na tematy związane ze zdrowiem.
Regularne spożywanie 
posiłków

Nieregularne 
spożywanie posiłków

Osoby posiadające wiedzę na 
tematy związane ze zdrowiem 25 17

Osoby nie posiadające 
wystarczającej wiedzy na tematy 
związane ze zdrowiem

21 37

  x²=5,5 p=0,02

Z prawidłową masą ciała regularnie spożywa posiłki w ciągu dnia 86% osób, za 
to aż 76% otyłych tego nie robi. Również 62% osób z nadwagą jada nieregularnie. Do 
nieregularnego spożywania posiłków przyznaje się 14% osób z prawidłową masą ciała 
i 1 osoba z niedowagą (Rys. 3.). 

Rys. 3 Wpływ regularności posiłków na masę ciała
Źródło: rycina własna

Nie jest aktywna fizycznie 45% respondentów. W tygodniu 27% ćwiczy 1-2 razy, 
19% respondentów podaje, że trenuje 3-4 razy w tygodniu. Tylko 9 osób ćwiczy 5-7 
razy na tydzień.

Prawie 61% osób otyłych nie jest aktywna fizycznie. Natomiast 45% osób z nadwagą 
również nie korzysta z żadnej formy aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o osoby z pra-
widłową masą ciała, to 5 osób(17%) z tej grupy podaje, że nie uprawia sportów (Rys 4.)

Rys. 4. Aktywność fizyczna a masa ciała
Źródło: rycina własna
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Nieaktywni fizycznie respondenci (69%) stanową osoby nie posiadające odpowied-
niej wiedzy w zakresie zdrowia. 63% respondentów podejmujących wysiłek fizyczny 1-2 
razy w tygodniu także nie ma takiej wiedzy. 100% ankietowanych ćwiczących 5-7 razy 
w tygodniu posiada odpowiednią wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia (Tabela 3.).

Tabela 3. Wpływ wiedzy na tematy związane ze zdrowiem a podejmowanie wysiłku 
fizycznego przez respondentów.

5-7x/tydz. 3-4x/tydz. 1-2x/tydz. nie ćwiczę
Osoby posiadające wiedzę na tematy 
związane ze zdrowiem 9 9 10 14

Osoby nie posiadające wystarczającej 
wiedzy na tematy związane ze 
zdrowiem

0 10 17 31

x²=15,05 p=0,002

Uzyskane wyniki, na poziomie istotności 0,05 możemy odrzucić hipotezę, że 
zmienne są niezależne i stwierdzić, że między wiedzą w zakresie zdrowego stylu życia, 
a aktywnością fizyczną istnieje zależność stochastyczna (x²=15,05; p=0,002). 

Natomiast 100% badanych uważa, że są potrzebne wykłady na tematy związane 
ze zdrowiem i profilaktyką chorób, ponieważ, jak twierdzą badani, mimo szerokiego 
dostępu informacji, ich wiedza nie jest wystarczająca. 

Dyskusja

Z  badań przedstawionych w  niniejszej pracy wynika, iż 58% respondentów nie 
ma wystarczającej wiedzy w  zakresie zdrowia i  zdrowego stylu życia. Badania prze-
prowadzone przez zespół z Lublina3 pokazują, że ponad 24% ankietowanych ma dużą 
wiedzę w zakresie chorób sercowo-naczyniowych, 48% ma wiedzę średnią, zaś 27,33% 
niską. Co ciekawe, autorzy podają, że wśród wszystkich czynników ryzyka chorób ser-
cowo-naczyniowych, ankietowani najczęściej podawali nadwagę i  otyłość [79,33%]. 
Badania sprawdzające wiedzę na temat czynników niekorzystnie wpływających na 
zdrowie zostały przeprowadzone także wśród dzieci i  młodzieży przez Stankiewicz 
i wsp. Oprócz palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania narkotyków i stresu dzieci 
i młodzież wymieniła „bycie grubasem” oraz „za mało ruchu”4. Badania wśród dzieci 

3 Brzezicka B., Nowicki G., Ślusarska B., Analiza stanu wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego wśród osób pracujących, [w:] „Problemy pielęgniarstwa”, 2009, nr 17, s. 321-
327. 

4 Łysiak-Szydłowska W., Małgorzewicz S., Pieszko M., Stankiewicz M., Śliwińska A., Wierucki Ł., 
Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdro-
wotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast [w:] 
„Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii”, 2010, nr 6, s. 59-66.
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przeprowadzone zostały także w podkarpackich szkołach. Autorzy5 podają, że ponad 
połowa ankietowanych (57%) posiadała błędne przekonanie, że otyłość jest tylko cechą 
wyglądu, a 23% dodatkowo uznała ją za cechę niekorzystną. Jednak około 16% uczniów 
uznało otyłość za nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej, pozostający bez wpływu na 
ogólny stan zdrowia. Tylko u 18% uczniów oceniono poziom wiedzy jako zadowala-
jący, a  u  9% jako niezadowalający. Według niektórych autorów6 przyczyną nadwagi 
i otyłości jest nadwyżka pożywienia, spożywanie trzech dużych posiłków dziennie oraz 
to, że przerwy między posiłkami są nieregularne, a  ich przygotowywanie opiera się 
głównie na smażeniu7. Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają to, że niere-
gularność przyczynia się do nadwagi i otyłości, gdyż większość badanych z nadwagą 
czy otyłością jada nieregularnie. Podobne zdanie mają również inni autorzy[2]8, którzy 
uważają że nieregularność spożywania posiłków oraz podjadanie między posiłkami 
mogły być przyczyną nadmiernej masy ciała oraz zwiększenia obwodu talii.

Wnioski

Poziom wiedzy na temat zdrowia wpływa na przestrzeganie zasad zdrowego stylu 
życia. Zapotrzebowanie na spotkania prozdrowotne jest duże.

Bibliografia

[1] Bazela J., Brzezińska M., Derbin E., Kubala M., Longosz K., Marcysiak M., Skotnicka-
Klonowicz G., Zagroba M.; Wiedza uczniów szkół podkarpackich na temat otyłości 
a zachowania żywieniowe, [w:] „Problemy Pielęgniarstwa”, 2008, nr 16 s. 112–117.

[2] Bąk-Sosnowska M., Skrzypulec-Plinta V., Przyczyny nadmiernej masy ciała u  kobiet 
w okresie menopauzalnym, [w:] „Przegląd Menopauzalny”, 2012; nr 1 s. 31–35. 

[3] Brzezicka B., Nowicki G., Ślusarska B., Analiza stanu wiedzy o czynnikach ryzyka chorób 
układu sercowo-naczyniowego wśród osób pracujących, [w:] „Problemy pielęgniarstwa” 
2009, nr 17 s. 321-327.

[4] Cymerys M., Olek E., Ocena nawyków żywieniowych i stylu życia wśród chorych z otyłością 
brzuszną, [w:] „Przegląd Kardiodiabetologiczny”, 2011, nr 6 s. 287–293.

[5] Łysiak-Szydłowska W., Małgorzewicz S., Pieszko M., Stankiewicz M., Śliwińska A., 
Wierucki Ł., Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza 
i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego 
Projektu 400 Miast [w:] „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii”, 2010, 
nr 6 s. 59-66.

5 Bazela J., Brzezińska M., Derbin E., Kubala M., Longosz K., Marcysiak M., Skotnicka-Klonowicz G., 
Zagroba M.; Wiedza uczniów szkół podkarpackich na temat otyłości a zachowania żywieniowe, [w:] 
„Problemy Pielęgniarstwa”, 2008, nr 16,  s. 112–117.

6 Bąk-Sosnowska M., Skrzypulec-Plinta V., Przyczyny nadmiernej masy ciała u kobiet w okresie me-
nopauzalnym, [w:] „Przegląd Menopauzalny”, 2012; nr 1, s. 31–35.

7 Bąk-Sosnowska M., Skrzypulec-Plinta V., Przyczyny nadmiernej masy ciała u kobiet w okresie me-
nopauzalnym, [w:] „Przegląd Menopauzalny”, 2012; nr 1, s. 31–35.

8 Cymerys M., Olek E., Ocena nawyków żywieniowych i stylu życia wśród chorych z otyłością brzusz-
ną, [w:] „Przegląd Kardiodiabetologiczny”, 2011, nr 6, s. 287–293.



55

Netografia

[6] http://dieta.mp.pl/otylosc/show.html?id=63187 (data dostępu 24.02.2016).
[7] http://natemat.pl/14143,polskie-dzieci-w-czolowce-najbardziej-otylych-rodzice-

robia-z-nich-grubasow-jak-uchowac-dziecko-od-nadwagi (data dostępu 24.02.2016).



56

Maria Gach

Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

JAKOŚĆ W CYKLU ŻYCIA WYROBÓW

Wprowadzenie

Jakość to słowo posiadające wiele znaczeń. Jakość można określić krótko, jako speł-
nienie wymagań i oczekiwań konsumenta. Norma terminologiczna ISO 9000 definiuje 
jakość jako „stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”. Nato-
miast William Edwards Deming postrzegał jakość jako oczekiwany stopień jednorodności 
i niezawodności produktu przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań 
rynku. Z kolei w marketingu definiowana jest jako stopień usatysfakcjonowania nabyw-
cy. Jak widać, nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji jakości. Jej postrzeganie jest uza-
leżnione od kontekstu, problemu oraz ogólnie przyjętych wymogów określających jakość 
produktów i usług. Jakość produktów zmienia się w trakcie całego cyklu życia wyrobu. 
Jest kształtowana w początkowych fazach, jednak z upływem czasu oraz magazynowania 
produktu może ulec pogorszeniu, a nawet prowadzi do dyskwalifikacji produktu z rynku.

Cykl istnienia wyrobu obiektem zarządzania jakością 

Koncepcja cyklu istnienia wyrobu jest istotna z punktu widzenia zarządzania ja-
kością. Producent w  trakcie projektowania nowego produktu musi przeanalizować 
czynniki wpływające na jakość wyrobu. Chcąc osiągnąć zaplanowaną jakość produktu 
trzeba wziąć pod uwagę wszystkie fazy życia wyrobu, począwszy od fazy przygotowa-
nia produkcji, poprzez fazę produkcji, dystrybucji, eksploatacji, a skończywszy na fazie 
likwidacji produktu (rys.1).

Faza 
przygotowania 

produkcji
Faza produkcji Faza dystrybucji Faza eksploatacji Faza likwidacji

 
Czas

Rys. 1. Cykl istnienia wyrobu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. 

Teoria i praktyka, PWN, Warszawa-Poznań 1998
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Analiza tego cyklu jest kluczowa ze względu na funkcję jaką pełni przedsiębiorstwo 
w tworzeniu jakości towaru. Mimo tego, że producent współtworzy cykl wraz z wielo-
ma innymi podmiotami, to główna odpowiedzialność za jakość towaru spada właśnie 
na niego. Pełni on rolę inicjatora poziomu jakości produktu. Niemożliwym jest zatem 
zaprojektowanie jakości wyrobu bez uwzględnienia przyszłych, planowanych proce-
sów, którym wyrób będzie podlegać1.

By zagłębić się w istotę jakości w poszczególnych fazach życia wyrobu, należy roz-
patrzyć wszystkie działania jakim podlega produkt2. Pomocne jest odwołanie się do 
spirali jakości. Spirala jakości jest to model współzależności działań, które na różnych 
etapach (od identyfikacji potrzeb, do stwierdzenia czy te potrzeby zostały zaspokojo-
ne), wpływają na jakość wyrobu3.

 

Rys. 2. Spirala jakości 
Źródło: Zalewski R.I., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, AE Poznań, 2002

Spirala jakości jest mocno powiązana z cyklem życia wyrobu. Etapy zawarte w spi-
rali jakości można przypisać do poszczególnych faz cyklu życia wyrobu:
•	 faza przygotowania produkcji,

W fazie tej można wyodrębnić etap badawczo-projektowy oraz etap przygotowania 
organizacyjno – materialnego. Efektem pierwszego etapu są projekty, oparte na wyni-
kach badań: wyrobu, procesów technologicznych, specjalnego oprzyrządowania, inwe-
stycji, opakowania, organizacji systemów produkcyjnych, procesów użytkowania, ob-
sługi, napraw i wielu innych. Centralnym obiektem projektowania jest jednak wyrób, 
którego jakość powinna spełniać wymogi we wszystkich kolejnych etapach przepływu. 
Całość efektów prac fazy przygotowania produkcji zmierza do zapewnienia optymalnej 

1 Zalewski R. I., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 2008, s. 28-38.

2 Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2002, s. 15-18.

3 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2011, s. 138-149, s. 311-317.
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jakości wyrobu w kolejnych fazach cyklu oraz warunkuje ich przebieg. Mimo, że wśród 
wykonawców tej fazy jest wiele podmiotów zewnętrznych, to jakością produktu zarzą-
dza tutaj przedsiębiorstwo produkcyjne. Ważne jest, by na każdym kroku mieć na uwa-
dze jakość wyrobu. Jakość tą można nadzorować poprzez m.in. wybór odpowiedniego 
materiału, wybór kształtu oraz rozmiaru produktu, który zadowoli klienta i pozwoli 
spełniać zamierzone funkcje.
•	 Faza produkcji

Jakość produktu kształtuje się przede wszystkim podczas jego wytwarzania. W sfe-
rze produkcji jakość produktu wzrasta aż do momentu osiągnięcia poziomu ,,jakości 
brzegowej”. Szczególną rolę mają do spełnienia konserwatorzy i  operatorzy maszyn 
i  urządzeń, brygadziści i  mistrzowie oraz kontrolerzy jakości. Należy kontrolować 
pierwszą partię towaru, by w  razie błędów dokonać poprawek. W  czasie głównego 
procesu produkcji dbałość o jakość przejawia się poprzez samokontrolę bądź kontro-
lę zewnętrzną wskazane przez dokumentację fazy wytwarzania produktu. Końcowym 
etapem jest ocena jakości wyrobu gotowego4. Może ona dotyczyć losowo wybranej pró-
by, bądź kolejno każdego produktu, który został wyprodukowany w przedsiębiorstwie. 
Ocena jakości zazwyczaj dotyczy poprawności wymiarów, zgodności barwy z  wzor-
cem, stwierdzenia braku wypukłości punktów wtrysku oraz zarysowań itd. Ważne jest 
by osiągnąć jednorodność jakościową wytwarzanych egzemplarzy wyrobu. Istotnym 
czynnikiem jest kooperacja przedsiębiorstwa z dostawcami, bowiem występuje silna 
zależność zacieśniania stosunków z tymi podmiotami, a uzyskaniem właściwej, stabil-
nej i jednorodnej jakości wykonanych wyrobów5.
•	 Faza dystrybucji

Dystrybucja spełnia ważną rolę w  kształtowaniu jakości towaru, gdyż obejmu-
je wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów 
finalnemu nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na ryn-
ku w sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych 
dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i  czasie oraz po możliwie niskiej, 
do zaakceptowania cenie. W sferze obrotu poziom jakości powinien pozostać na nie 
zmienionym poziomie, aż do momentu przekazania towaru użytkownikowi. Wadliwe 
funkcjonowanie tego ogniwa sprawia, że nawet najlepsza jakość wyrobu nie znajduje 
rzeczywistego spełnienia i przekształca się w stratę. W czasie magazynowania, załadun-
ku, transportu, odbioru, rozładunku czy sortowania należy zwracać szczególną uwagę 
na to, by nie uszkodzić produktu, co przyczynia się do pogorszenia jakości. Produkty 
zatem przewożone są w opakowaniach zbiorczych lub transportowych, które chronią 

4 Gryndys E., Podstawy zarządzania produkcją, Difin SA, Warszawa 2013, s. 159-161, s. 171-173.
5 Mruk H., Rutkowski I. P., Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, 

s. 113-135.
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produkty. Marka oraz wszelkiego rodzaju reklamy produktu zwiększają w oczach kon-
sumenta postrzeganie jakości wyrobu. Jest to niemniej jednak mylne, gdyż produkty, 
które nie są znane z reklam bądź ich marka nie jest rozpowszechniona również spełnia-
ją i dorównują pod względem jakości produktom z wyższej półki.
•	 Faza eksploatacji 

Najważniejszymi wyznacznikami podczas użytkowania i  eksploatacji produktu 
przez konsumenta jest spełnienie przez wyrób wymagań, takich jak: funkcjonalność, 
czyli stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji; praktyczność postrzegana jako 
komfort użytkowania, łatwość obsługi i konserwacji i ergonomiczność; niezawodność 
odzwierciedlona przez zdolność do pracy bezusterkowej; trwałość mierzona poprzez 
okres zachowania cech użytkowych; oraz bezpieczeństwo użytkowania. W sferze użyt-
kowania następuje konsumpcja towaru jednorazowego użytku lub eksploatacja towaru 
trwałego użytku, czemu towarzyszy obniżanie się poziomu jakościowego, przy czym 
szybkość tego spadku jest uzależniona mnóstwem czynników wynikających zarówno 
z jakości samego towaru, jak i ze sposobu jego użytkowania.
•	 Faza likwidacji

Faza likwidacji jest ostatnią fazą cyklu istnienia wyrobu i następuje, gdy jakość 
towaru nie pozwala już na jego dalsze użytkowanie lub dalsza eksploatacja jest nie-
opłacalna (fizyczne lub ekonomiczne zużycie wyrobu). Typowe operacje wykonywane 
w tej fazie to demontaż i selekcja, gdy materiał z którego wyrób jest wykonany można 
poddać procesowi recyklingu oraz utylizacja odpadów.

Przedstawiony wyżej pięciofazowy cykl istnienia wyrobu jako obiekt zarządzania 
jakością przedsiębiorstwa produkcyjnego pokazuje w  jaki sposób zmienia się jakość 
produktu w poszczególnych fazach. Istnieje wiele czynników wpływających na kształ-
towanie jakości towaru oraz na jej pogorszenie6.

Czynniki obniżające jakość towarów

1. Czynniki atmosferyczne i inne warunki otoczenia. 
Do czynników wywołujących zmiany jakościowe w towarów zalicza się czynniki 

stałe oraz czynniki, które oddziaływają na produkt chwilowo. Można też podzielić je 
na czynniki egzogenne, czyli te które wpływają na zewnętrzną część towaru lub na jego 
opakowanie oraz endogenne, wnikające do wnętrza produktu o których dowiadujemy 
się dopiero po rozpakowaniu produktu7:
•	 czynniki stałe: temperatura, wilgotność względna powietrza;
•	 czynniki chwilowe: uderzenia przy pracach przeładunkowych, wstrząsy, wibracje, 

nacisk statyczny, działanie gazów przemysłowych; 

6 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1998, s. 138-149, s. 311-317.

7 Kolman R., Zastosowania inżynierii jakości. Poradnik, Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2003, 
s. 139-160, s. 103-118.
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•	 czynniki egzogenne: oddziaływanie światła, ciepła, działanie szkodników, uszko-
dzenia mechaniczne;

•	 czynniki endogenne: tworzenie się wody kondensacyjnej w opakowaniu przy silnym 
ochładzaniu towaru, przyśpieszenie procesów psucia się żywności z powodu wzrostu 
temperatury, popękanie szkła na skutek długotrwałych lub silnych wibracji.
2. Czynniki biotyczne 
Znaczącym czynnikiem powodującym wzrost problemu pogarszania jakości towa-

rów jest obecność organizmów żywych, a szczególnie drobnoustrojów, owadów i gryzoni:
•	 oddziaływanie drobnoustrojów: można zaobserwować poprzez zmiany zachodzą-

ce w produktach na skutek rozwoju w nich pleśni, bakterii i drożdży. Wywołują one 
różne procesy biochemiczne, takie jak fermentacja, gnicie i pleśnienie, co ograni-
cza przydatność towaru lub całkowicie dyskwalifikuje produkt;

•	 oddziaływanie owadów. Do najważniejszych owadów powodujących destrukcję 
produktu można zaliczyć: wołka zbożowego, wołka ryżowego, rozkruszka mącz-
nego, strąkowca grochowego, mola sukiennika, muchy, karaluchy oraz omacnicę 
spichrzankę ( mol spożywczy). Powodują one ubytek masy towarów, uszkadzają, 
podnoszą wilgotność, przenoszą szkodliwe bakterie czym obniżają, a niekiedy cał-
kowicie dyskwalifikują ich jakość;

•	 oddziaływanie gryzoni. Należą do nich szczury wędrowne i śniade, myszy domowe 
i polne oraz czasami chomiki. Do strat wywołanych przez gryzonie zaliczyć można 
ubytek masy, zniszczenie opakowań, zanieczyszczenie produktów swymi odchoda-
mi i roznoszenie chorób zakaźnych.
Do najistotniejszych czynników mogących mieć działanie destrukcyjne na towar 

należą: wilgoć, nieodpowiednia temperatura, dostęp powietrza, energia promienio-
wania, kurz, czynniki biotyczne, niewłaściwe układanie i  piętrzenie oraz naprężenia 
transportowe.

Proces podtrzymywania jakości

W trakcie przepływu towaru przez kolejne fazy cyklu życia, następuje obniżanie 
ich jakości. Można temu zapobiec poprzez zespół przedsięwzięć zmierzających do 
ochrony jakości towaru, przejawiający się w maksymalnej trosce o jakość towaru wy-
produkowanego na jego drodze od producenta do użytkownika8. Czynniki pielęgna-
cyjne niwelują zatem lub zmniejszają negatywne skutki czynników destrukcyjnych na 
towar. Podczas magazynowania towaru może on ulegać niekorzystnym zmianom. De-
strukcjom tym można zapobiec dzięki dokładnemu zbadaniu:
•	 właściwości fizykochemicznym materiałów i produktów, które mają być składowane,
•	 wrażliwości na działanie czynników atmosferycznych,

8 Zadworny W., Skrzypek M., Towaroznawstwo ogólne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 
Przemyśl 2005, s. 42-55; s. 89-95.
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•	 podatności na czynniki biotyczne,
•	 wrażliwości na uszkodzenia.

Dzięki tym badaniom można dobrać odpowiedni rodzaj magazynu (otwarty, pół-
otwarty bądź zamknięty) jak również sposób rozmieszczenia w nim składowanych to-
warów, czy warunki w jakich odbywać się będzie dystrybucja towarów. Pozwoli to na 
zabezpieczenie towaru przed utratą jakości.

Podsumowanie

Jakość produktu jest pojęciem bardzo obszernym i nie ma jednej, ogólnie przyjętej 
definicji. Oznacza poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia 
potrzeb  klientów. Jest to zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwa-
łość), jak i  emocjonalnych (np. zgodność z obowiązującą modą), które wpływają na 
stopień zaspokojenia określonych potrzeb konsumenta związanych z zakupem danego 
produktu. Jakość produktu zmienia się w trakcie poszczególnych faz cyklu życia wyro-
bów. Fazy te obejmują: fazę przygotowania produkcji, fazę produkcji, fazę dystrybucji, 
fazę eksploatacji oraz fazę likwidacji. Jakość wyrobów ma tendencję spadkową, jednak 
prędkość obniżania jakości można spowolnić poprzez odpowiednie działania. Do dzia-
łań tych należy sprawdzenie wrażliwości produktu na takie czynniki jak: podwyższona 
lub obniżona temperatura, nacisk, wilgotność; odporność na drobnoustroje, owady czy 
gryzonie; wrażliwość na uszkodzenia i ostatecznie unikanie kontaktu produktu z tymi 
niekorzystnymi warunkami.
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Wprowadzenie

Satysfakcja jest ważnym zagadnieniem z  punktu widzenia pojedynczego klienta 
czy dużej organizacji. Stopień satysfakcji klientów, szczególnie wysoki, z oferowanych 
produktów sam w sobie stanowi miarę odniesionego sukcesu oraz strategiczny cel dzia-
łania1. Jest to tematyka, która jest także analizowana w znacznie szerszym kontekście, 
jakim jest satysfakcja większych zbiorowości np. satysfakcja dużej społeczności – całe-
go narodu. Pierwszym, narodowym wskaźnikiem wyznaczającym poziom satysfakcji 
mieszkańców jest szwedzki Svenskt Kvalitetsindex SKI, określany także jako Swedish 
Customer Satisfaction Barometer (SCSB). Jest to wskaźnik, na który składają się dwie 
grupy kryteriów – kryterium potencjału i kryterium rezultatów. Na kryterium poten-
cjału składają się takie czynniki, jak2: 

•	 wyobrażenie produktu kreowane na podstawie jego niezawodności, obsługi klien-
ta, relacji jakości do ceny oraz kompetencji sprzedawcy,

•	 oczekiwania klientów kreowane na podstawie możliwości wyboru produktów, 
obsługi indywidualnej klienta, warunków gwarancji, dokładności i zakresu usług 
dodatkowych,

•	 jakość wyrobu i usługi kreowana na podstawie wartości wyrobu oraz możliwości 
jego obsługi technicznej oraz na podstawie zakresu oferowanych porad, świadczo-
nych usług osobistych/indywidualnych, zakresu udostępnianych informacji oraz 
dostępności usługi.

•	 oczekiwania klientów oraz jakość wyrobu i usługi przekładają się na relację warto-
ści do ceny wyrobu i usługi.

1 Kaczmarczyk S., Reklamacje i skargi klientów jako sygnał niezadawalającej jakości produktu, [w:] 
Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 
Kraków 2014, s. 163.

2 http://www.kvalitetsindex.se (data dostępu 01.03.2016).
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•	 Na kryterium rezultatów składają się takie czynniki, jak3:
•	 satysfakcja jako pochodna wyobrażenia produktu oraz jakości otrzymanego wyro-

bu i jakości świadczonej usługi,
•	 lojalność klienta jako pochodna jego satysfakcji.

Wskaźnik ma charakter punktowy, uzyskana wartość mieści się w  przedziale 
0÷100. Wartości poniżej 60 pkt. świadczą o braku satysfakcji, wartości pomiędzy 61 
a 75 pkt. dowodzą o poprawnej relacji, natomiast wartości powyżej 75 pkt. wskazują 
wysoki poziom zadowolenia społecznego. Szwedzki wskaźnik SKI stał się podstawą do 
opracowania amerykańskiego wskaźnika satysfakcji klientów – American Customer 
Satisfaction Index ACSI.

Historia ACSI 

Koncepcja wskaźnika ACSI została opracowana w  1994 roku przez naukowców 
University of Michigan wspólnie z pracownikami Amerykańskiego Towarzystwa Jako-
ści w Milwaukee oraz pracownikami CFI Group w Ann Arbor USA4. Wskaźnik został 
opracowany, by uzyskać informację na temat zadowolenia z jakości wyrobów i usług 
dostępnych na amerykańskim rynku. Pierwszy wskaźnik ACSI został opublikowa-
ny w październiku 1994 r., wyniki aktualizowane są jeden raz na kwartał. Dynamikę 
zmian wskaźnika ACSI od pierwszego pomiaru w 1994 roku przedstawiono na rys.1. 

Rys.1. Dynamika zmian wskaźnika ACSI w latach 1995 – 2015
Źródło: http://www.theacsi.org/national-economic-indicator/us-overall-customer-satisfaction

Narodowy wskaźnik zadowolenia ACSI jest wykorzystywany jako jeden z  waż-
niejszych wskaźników kondycji amerykańskiej gospodarki, gdyż uwzględnia dane z 12 
sektorów oraz 45 gałęzi przemysłu. Wskaźnik ACSI jest wyliczany także dla sektorów 

3 Ibidem.
4 www.cfigroup.com (data dostępu 02.03.2016).
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gospodarki, tj: energetyka, e-business, produkcja dóbr nietrwałych (np. odzież, żyw-
ność), informatyka, administracja publiczna, ochrona zdrowia i  pomoc społeczna, 
transport, noclegi i usługi gastronomiczne, handel detaliczny, finanse i ubezpieczenia, 
produkcja dóbr trwałych (AGD, samochody) oraz e-handel internetowy. 

Wskaźnik zadowolenia ACSI jest wyliczany także dla branż (np. transport lotni-
czy) oraz dla pojedynczych koncernów (AT&T, IBM) czy firm (Toyota)5.

Model ACSI i metodologia

Model ACSI ma charakter przyczynowo-skutkowy. Czynniki przyczynowe to 
przede wszystkim oczekiwania klientów, które po uwzględnieniu postrzeganej jako-
ści przekładają się na postrzeganą wartość. Skutkiem urzeczywistnienia tych czynni-
ków jest poziom satysfakcji klienta, uwzględnienie negatywnego czynnika, jakim są 
reklamacje klientów determinuje poziom lojalności klienta. Wektory i znaki wyrażają 
charakter zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami. Budowę modelu ACSI za-
prezentowano na rys. 2.

Rys. 2. Model Amerykańskiego Wskaźnika Satysfakcji Klienta ACSI
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fornell C., Johnson M.D., Cha J., Bryant B.E., 

The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings. Journal of Marketing, 
vol. 60, październik 1996, s. 8

Oczekiwania klientów w odniesieniu do jakości produktu są następstwem wcze-
śniejszych doświadczeń klienta, informacji pochodzących z innych źródeł, np. z rekla-
my oraz przewidywania odnośnie zdolności firmy do zapewnienia jakości produktu 
w  przyszłości. Postrzegana jakość jest oceną, w  jakim stopniu produkt spełni indy-
widualne oczekiwania klienta oraz oceną stopnia niezawodności tego produktu. Po-
strzegana wartość jest pochodną oceny jakości w stosunku do poniesionego wydatku. 
Poniesiony wydatek jest szczególnie istotny w przypadku pierwszego zakupu, przy po-
nownych zakupach jego znaczenie jest już mniejsze. 

Satysfakcja klienta w  metodyce ACSI jest wyznaczana na podstawie średniej 
ważonej ocen uzyskanych z  pytań ankietowych, które dotyczą trzech czynników 

5 http://www.theacsi.org/customer-satisfaction-benchmarks/benchmarks-by-company (data dostę-
pu 03.03.2016).
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przyczynowych. Poziom satysfakcji klienta jest wyrażany liczbą z  przedziału 0÷100. 
Reklamacje klientów są przedstawiane jako procent klientów, którzy składali rekla-
mację produktu w  określonym przedziale czasowym. Poziom satysfakcji wykazuje 
negatywny związek z  reklamacjami. Im bardziej zadowoleni klienci, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo złożenia przez nich reklamacji. Lojalność klienta jest postawą 
przedstawiającą jego postępowanie w przyszłości i jest wyrażona przez prawdopodo-
bieństwo dokonania powtórnego zakupu produktu u tego samego sprzedawcy. Lojalny 
klient wykazuje także większą tolerancję ceny, w przypadku jej wzrostu. 

Określanie wskaźnika ACSI rozpoczyna się badaniem losowo wybranych klientów 
firm i usług rządowych za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Odpowie-
dzi na temat konkretnych produktów są rejestrowane, a następnie identyfikowane z fir-
mą lub marką. Wyniki firm są następnie agregowane, jest wyznaczany wskaźnik ACSI 
na poziomie branży, w której firma funkcjonuje. Wyniki z poszczególnych branż two-
rzą wskaźnik dla gałęzi przemysłu, wyniki z gałęzi tworzą wskaźnik ACSI dla sektora 
przemysłu, a wyniki z 12 sektorów są podstawą do wyznaczenia jednej wartości wskaź-
nika ACSI ogólnoamerykańskiego (rys. 1.). Wartości wskaźników ACSI otrzymane na 
wszystkich poziomach agregacji są udostępnione publicznie. W badaniu bierze udział 
ponad 300 firm. Właściciele i  menedżerowie mogą na zasadzie benchmarkingu za-
poznać się z wartościami wskaźnika ACSI własnych firm oraz firm konkurencyjnych 
funkcjonujących w branży. Przykład porównania firm z branży napojów zamieszczono 
w tab.1. 

Tabela 1. Benchmarking wskaźników ACSI w branży napojów
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Soft Drinks 84 84 83 85 84 85 84 84 82 79 -3.7
Coca-Cola 82 84 85 84 84 85 84 84 83 79 -4.8
Dr Pepper Snapple 86 86 87 86 85 82 87 86 82 79 -3.7
PepsiCo 86 84 84 86 84 85 84 85 83 78 -6.0
Pozostałe 83 83 80 85 79 83 84 82 80 74 -7.5

Źródło: http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 149&cati-
d=&Itemid=214&c=PepsiCo

Wskaźnik ACSI a wskaźniki finansowe

Na podstawie danych ACSI wykazano wprost proporcjonalną zależność pomiędzy 
poziomem satysfakcji klienta a wynikami finansowymi firmy. Wyznaczanie poziomu 
satysfakcji klientów firmy pozwala przewidywać zachowanie się firm pod kątem przy-
szłych przychodów i zysków. Wykazano także związek pomiędzy poziomem satysfakcji 
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klienta a funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych. Zainwestowanie w kwiet-
niu 2000 r. kwoty 100 $ w akcje przedsiębiorstw z wysokim wskaźnikiem ACSI dało 
po upływie 15 lat znacząco większy zysk, niż w akcje przedsiębiorstw z portfela spółek 
zaliczanych do indeksu S&P 500. Wzrost wartości zainwestowanej kwoty przedstawio-
no na rys. 3. 

Rys. 3. Dynamika przyrostu wartości kwot zainwestowanych w firmy 
z indeksu ACSI i S&P 500

Źródło: http://www.theacsi.org/national-economic-indicator/financial-indicator

Zależność taką zaobserwowano także w Wielkiej Brytanii, w przedsiębiorstwach 
objętych analogicznym do ACSI brytyjskim wskaźnikiem National Customer Satisfac-
tion Indeks NCSI-UK. Stwierdzono także, że fuzje i przejęcia firm negatywnie wpływa-
ją na poziom satysfakcji klientów tych przedsiębiorstw. Spadek poziomu satysfakcji jest 
szczególnie głębszy w przypadku firm usługowych. Spadek wartości ACSI jest spowo-
dowany typowymi działaniami po fuzji, jakimi są reorganizacja, konsolidacja czy cięcie 
kosztów i zatrudnienia.

Podsumowanie

Właściwa jakość produktów oraz zaspokajanie potrzeb klientów stały się ważnymi 
obszarami w tworzeniu i realizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstw. W warun-
kach rynkowych zarządzający przedsiębiorstwami muszą wyznaczać poziom satysfak-
cji swoich klientów. Tym bardziej, że poziom zadowolenia klienta staje się ważnym 
wskaźnikiem kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 

Wartość satysfakcji klienta jest zwykle wyznaczana na poziomie firmy, w skali mi-
kro. Poprzez umiejętne agregowanie wartości mikro można otrzymać wartości satys-
fakcji zagregowane w skali makro dla gałęzi gospodarki danego kraju, a ostatecznie na 
poziomie narodu. Wzorcowym przykładem takich działań agregujących pojedyncze 
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wyniki jest metodyka wyznaczania amerykańskiego wskaźnika ACSI. Wskaźnik ten 
stał się wzorcem do naśladowania i  funkcjonuje także w  takich krajach, jak: Wielka 
Brytania, Portugalia, Turcja, Kuwejt, Republika Korei, Indie, Malezja, Singapur, Brazy-
lia, Kolumbia oraz Republika Południowej Afryki.
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WYZWANIA DLA PRODUCENTÓW ODZIEŻY 
DZIECIĘCEJ W OBLICZU OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW I OCZEKIWAŃ KONSUMENTÓW

Wprowadzenie 

Rynek odzieży dziecięcej to rynek rosnący, o znacznym potencjale, jednocześnie 
najbardziej obligujący. Według badania przeprowadzonego przez firmę PRM, odzież 
i obuwie dziecięce to największy i najprężniej rozwijający się segment rynku produk-
tów dla dzieci1. Jednocześnie nabywcy odzieży dziecięcej to najbardziej wymagający 
odbiorcy. Cena adekwatna do jakości, aspekty wizualne, np. kolorystyka oraz znana 
marka są decydujące przy wyborze produktu2. Bezpieczeństwo użytkowania odzieży 
dziecięcej nie stanowi głównego kryterium zakupu przez wzgląd na niską świadomość 
potencjalnych zagrożeń. W  celu zagwarantowania możliwie wysokiej ochrony zdro-
wia dzieci, producenci zobowiązani są do spełnienia obligatoryjnych przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa i  znakowania produktów włókienniczych. Coraz bardziej 
popularne stają się także systemy certyfikacji dobrowolnej, pozwalające na wyróżnie-
nie produktu na rynku poprzez podkreślenie jego dodatkowych atrybutów ekologicz-
nych i/lub społecznych (np. OEKO-TEX Standard 100, GOTS)3. W celu zapoznania się 
z  licznymi wyzwaniami, przed którymi stają producenci odzieży dziecięcej, dokona-
no analizy kryteriów, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze odzieży dla małych 
dzieci oraz oceny jakości i bezpieczeństwa wybranego asortymentu tego typu odzieży 
dostępnej na rynku polskim. 

1 Raport PRM, http://www.research-pmr.com/pl/, (data dostępu 10.03.2016).
2 http://www.biznes.newseria.pl/news/firma/polacy_nie_oszczedzaja,p1610413878 (data dostępu 

10.03.2016).
3 Gładkiewicz B., Pąperski B., Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej w  ocenie konsumentów oraz ba-

dań laboratoryjnych. Zawartość metali ciężkich w  odzieży dziecięcej, Wystąpienie na Konferencji 
Studenckie Dni Jakości „Rola towaroznawstwa w  kształtowaniu współczesnego rynku”, Gdynia 
25.02.2016 r.
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Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i znakowania wyrobów tekstylnych 

Jednoznaczna ocena wpływu zmian dokonanych w ostatnich latach w uregulowa-
niach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych 
na działalność producentów odzieży dziecięcej nie jest prosta.

Z jednej strony rozporządzenie (UE) nr 1007/2011 pozwoliło na scalenie przepi-
sów zawartych dotychczas w kilku aktach prawnych, a transponowanie ich do przepi-
sów krajowych dało gwarancję jednolitych przepisów, w odniesieniu do nazewnictwa 
włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyro-
bów włókienniczych, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jed-
nocześnie jednak wprowadzone zmiany spowodowały, iż obecnie brak jest wymogów 
w zakresie bezpieczeństwa i oznaczenia sposobu konserwacji produktu włókienniczego 
w przepisach dedykowanych wyłącznie dla tej grupy produktów. Może to powodować 
pewną niedogodność oraz trudność z wykrywaniem ewentualnych nieprawidłowości. 
Wraz z wprowadzeniem rozporządzenia nr 1007/2011, od 8 maja 2012 r. brak jest na 
przykład obowiązku oznaczania sposobu konserwacji odzieży. Może to powodować 
niedogodność dla końcowego użytkownika potrzebującego tej informacji nie tylko 
na etapie podejmowania decyzji o nabyciu wyrobu, ale również podczas realizacji po-
szczególnych procesów konserwacji 4,5,6,7.

Założenia i metodologia badań 

W celu oceny oczekiwań konsumentów względem odzieży dziecięcej przeprowa-
dzono badania ankietowe metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). 
Próba miała charakter celowy i  obejmowała osoby dokonujące zakupu odzieży dla 
dzieci. W większości byli to rodzice. Ankietę zamieszczono na forach tematycznych 
przeznaczonych głównie dla rodziców, uzyskano 293 odpowiedzi. Wiek responden-
tów mieścił się w przedziale 18-47 lat. Zachowania zakupowe oraz oczekiwania kon-
sumentów wobec odzieży dziecięcej oceniono w 5-cio stopniowej skali Likerta. Kolej-
nym ważnym celem badania była ocena preferencji konsumentów, co do wybranych 
wyrobów odzieżowych dla dzieci oraz motywów dokonywanych wyborów. Respon-
denci dokonywali wyboru na podstawie fotografii produktu oraz opisu zawierającego 

4 Czerwiński K., Kosińska B., Struszczyk M. H., Safety and Labelling Requirements for Textile Prod-
ucts – Design and Use Aspects, Institute of Security Technology MORATEX, Łódź, Poland, FIBRES 
& TEXTILES in Eastern Europe 2014, Wydanie 2 (104) / 2014, s. 19-24.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 września 2011 r. nr 1007/2011 
w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surow-
cowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw 
Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. Urz. UE z 2011 r. Nr L 272, s. 1).

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania 
produktów włókienniczych (Dz.U. z 2004 r. Nr 81, poz. 743 z późn. zm.).

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 485).
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informację o  składzie surowcowym, cenie, producencie, miejscu produkcji, miejscu 
sprzedaży oraz dodatkowych certyfikatach. 

W celu oceny jakości i bezpieczeństwa dostępnej na rynku polskim odzieży dzie-
cięcej przeprowadzono także badania laboratoryjne. Analizie poddano wybrane 4 ko-
szulki bawełniane przeznaczone dla dzieci w wieku 0-3 lat. Odzież zakupiono w dwóch 
markowych sklepach odzieżowych (nr 3 i 4), sklepie dyskontowym (nr 1) oraz chiń-
skim markecie (nr 2).

Analizowano jedynie wybrane parametry dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Przy 
wyborze parametrów kierowano się między innymi częstością nieprawidłowości wy-
krywanych podczas kontroli inspekcji handlowej oraz rejestrowanych w ramach syste-
mu RAPEX. Badano więc skład surowcowy, przepuszczalność powietrza oraz zawar-
tości wybranych metali ciężkich. Proces identyfikacji składu surowcowego oparty był 
na mikroskopowych obserwacjach widoków wzdłużnych włókien oraz rozpuszczalno-
ści włókien z użyciem odczynnika – Cuoxam. Zawartość metali ciężkich w próbkach 
pobranych z  zadrukowanych miejsc koszulek przeprowadzono metodą absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (ASA). Poszukiwano najczęściej występujących metali: Ni, Cr, 
Co, Cu, Cd, Pb. Dodatkowo przeprowadzono badania przepuszczalności powietrza 
zgodnie z normą PN-EN ISO 9237.

Wyniki badań 

Analiza zachowań nabywców, związanych z zakupem i użytkowaniem odzieży wy-
kazała, że do najrzadziej wykonywanych czynności przed zakupem jest sprawdzanie 
kraju pochodzenia/produkcji (średnia ocena 2,6 w skali 5-cio stopniowej), instrukcji 
sposobu konserwacji (2,8) i dodatkowych oznaczeń (2,9). Badani konsumenci najczę-
ściej oceniali kupowane wyroby organoleptycznie (średnia ocena 2,6 w skali 5-cio stop-
niowej) oraz deklarowali pranie przed pierwszym użyciem (średnia ocena 4,1).

Najważniejszym deklarowanym przez konsumentów kryterium wyboru odzieży 
dziecięcej okazała się konstrukcja – odzież wygodna, dobrze skrojona, łatwa w zakła-
daniu (średnia ocena 4,5 w skali 5-cio stopniowej). Wysoko oceniony został także ro-
dzaj dzianiny, to czy jest przyjemna w dotyku, czy się nie gniecie, nie elektryzuje oraz 
informacja o składzie surowcowym i staranność wykończenia.

Następnie oceniono preferencje konsumentów na podstawie wyborów dokonywa-
nych przez nich w oparciu o zdjęcie oraz opis wybranych ubranek dla dzieci, różnią-
cych się składem surowcowym, miejscem produkcji, ceną, obecnością dodatkowych 
oznaczeń. 

Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się dwie z prezentowanych ko-
szulek. Koszulka polskiej marki, wykonana z  bawełny organicznej, z  dodatkowym 
oznaczeniem ekologicznym Global Organic Standard (GOTS), wyprodukowana w Pol-
sce. Koszulkę tę wybrał największy odsetek badanych (ponad 47%). Jako najczęstsze 
uzasadnienia wyboru tej opcji podawano skład surowcowy (bawełna organiczna), fakt 
wyprodukowania przez polskiego producenta oraz cenę (opcja ta mimo ceny wyższej 
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od koszulki z segmentu fast-fashion była tańsza od drugiej proponowanej opcji także 
polskiej produkcji wykonanej z bawełny organicznej).

Niewiele mniej popularna okazała się koszulka najtańsza, popularnej marki seg-
mentu fast –fashion, wykonana w 100% z bawełny konwencjonalnej, wyprodukowana 
w Bangladeszu. Opcję tę wybrało ponad 45% respondentów. W uzasadnieniach swo-
jego wyboru respondenci podawali przede wszystkim niską cenę oraz znaną markę.

Badania laboratoryjne

Według informacji podanej przez producentów skład surowcowy wszystkich ana-
lizowanych koszulek to 100% bawełna. Wyniki badania składu surowcowego potwier-
dziły, iż wszystkie badane próbki są w 100% włóknami bawełny.

Zastosowany w  testach odczynnik (Cuoxam) rozpuszczał wszystkie włókna 
w przypadku koszulek nr 2 i nr 4, natomiast w przypadku koszulek nr 1 i nr 3 nie do-
chodziło do procesu rozpuszczania. Obserwowano jedynie pęcznienie włókien. Moż-
na przypuszczać, że było to spowodowane sieciowaniem włókien bawełny przez użyte 
barwniki. Warto podkreślić, że nie jest to proces, który w sposób negatywny zmienia 
charakter włókien, poprawia natomiast ich właściwości użytkowe (takie jak odporność 
na tarcie czy pranie). Analiza mikroskopowa włókien pochodzących z koszulki nr 3 
wykazała znikomą obecność długich, pojedynczych, włókien syntetycznych. Analiza 
mikroskopowa przekrojów poprzecznych dzianiny z ubranka nr 2 wykazała, że nadruk 
związany jest w dużym stopniu z podłożem wypełniając je. Ogranicza to znacznie hi-
groskopijność i przepuszczalność powietrza dzianiny, niwelując tym samym naturalne, 
pozytywne właściwości włókna bawełny. Grubość warstwy nadruku stanowiła około 
50% grubości podłoża bawełnianego. 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny dzianiny w miejscu zadrukowanym
Źródło: opracowanie własne

Wyniki badań zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Cu, Co, Cr, Ni) wykazały obec-
ność miedzi i  ołowiu. Bardzo wysoką zawartość miedzi (1132 ppm) stwierdzono 
w  próbce pobranej z  zadrukowanego fragmentu koszulki pochodzącej z  chińskiego 
marketu (koszulka nr 2). Ponadto w próbce pobranej z koszulki, zakupionej w marko-
wym sklepie odzieżowym, odnotowano zawartość ołowiu na poziomie 1,8 ppm. Duże 
zadrukowane powierzchnie koszulki nr 2 charakteryzowały się brakiem przepuszczal-
ności powietrza.
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Podsumowanie

Analiza wykazała, że producenci, chcąc sprostać oczekiwaniom konsumentów po-
winni zwrócić szczególną uwagę na rodzaj/chwyt materiału, konstrukcję pozwalającą 
na łatwe ubieranie dziecka, staranność wykonania oraz silną, rozpoznawalną markę. 
Wybory dokonywane przez nabywców (na podstawie zaprezentowanych opcji-koszu-
lek) pokazały, że istnieje duża grupa konsumentów preferujących odzież wyproduko-
waną w  Polsce z  bawełny organicznej, mimo jej wyższej ceny. Drugą równie liczną 
grupę stanowią jednak konsumenci, dla których liczy się głównie znana marka i niska 
cena.

Polscy producenci odzieży dziecięcej mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie 
najmłodszych użytkowników, powinni spełniać nie tylko wymogi wynikające z obo-
wiązujących przepisów, ale także starać się spełniać dodatkowe kryteria ekologiczne 
i jakościowe. Istotną rolą producentów powinno być także zwiększanie wiedzy i świa-
domości konsumentów na temat zagrożeń wynikających z użytkowania odzieży dzie-
cięcej. Większa wiedza i świadomość w tym zakresie to rosnąca grupa odbiorców, dla 
których polskie pochodzenie wyrobu, ekologiczny surowiec oraz staranność wykona-
nia zdecydowanie wygrywają z niską ceną. 
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Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

PROCES KONTROLI JAKOŚCI PRODUKOWANYCH 
W INS KATALIZATORÓW PRZEMYSŁOWYCH 

W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wprowadzenie

Katalizatory to substancje powszechnie stosowane w  przemyśle chemicznym. 
Umożliwiają przebieg wielu procesów, które bez ich udziału zachodziłyby ze zbyt małą 
szybkością. Istnieją także substancje działające przeciwnie niż katalizatory, zwalniające 
szybkość zachodzących reakcji. To inhibitory, zaś ich przykładem są konserwanty do-
dawane do żywności i opóźniające procesy rozkładu substancji organicznych.

Katalizatory dzieli się na: homogeniczne (kwasy/zasady, kompleksy metali przej-
ściowych), heterogeniczne (katalizatory jednorodne, katalizatory na nośniku) oraz bio-
katalizatory (enzymy).

Instytut Nowych Syntez Chemicznych od ponad pół wieku prowadzi badania nad 
otrzymywaniem katalizatorów heterogenicznych oraz opracowuje technologie produk-
cji katalizatorów, sorbentów, nośników i kul wysokoglinowych, które znajdują zastosowa-
nie szczególnie w zakładach Wielkiej Syntezy Chemicznej na instalacjach azotowych1. 

Dla spełnienia odpowiednich wymagań Klienta oraz produkcji katalizatorów o wy-
sokiej jakości gwarantującej ich żywotność (selektywność/aktywność) oraz zapewnia-
jących bezawaryjną pracę instalacji przemysłowych, konieczna jest bardzo szczegółowa 
kontrola poszczególnych operacji/procesów. Procesy zachodzące w firmie koordyno-
wane są w ramach Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w produkcji katalizatorów, sor-
bentów, nośników katalizatorów i kul ceramicznych zgodnego z normą ISO 9001. System 
SZJ 2 obejmuje wszystkie aspekty ich wytwarzania, w tym kontrolę jakości: surowców, 
międzyoperacyjną i wyrobów gotowych. Kompleksowe zarządzanie systemem jakości 
ukierunkowanym na otrzymywane produkty umożliwia konkurowanie naszych wyro-
bów na rynkach światowych. 

1 www.ins.pulawy.pl (data dostępu 30.03.2016 r.).
2 Księga Jakości INS.
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Proces kontroli jakości w INS

System Zarządzania Jakością w  INS jest wykorzystywany m.in. do komunikacji 
z pracownikami, w celu przekazania informacji, jakie wymagania trzeba spełnić, aby 
uzyskać żądaną jakość produktów i  usług, oraz do wpływania na działania pracow-
ników tak, aby wykonywali zadania według odpowiednio sformułowanych wymagań 
jakościowych.

W każdym procesie, zbyt duże zmiany oraz błędy mogą powodować niezgodności 
prowadzące do trzech niepożądanych konsekwencji:
•	 zużycia lub utraty zasobów, 
•	 zmniejszenia wydajności procesu,
•	 zredukowania wartości produktu w ocenie klienta, spowodowane niewykrytymi 

niezgodnościami.
Celem kontroli jakości w każdym systemie produkcji jest:

•	 wyeliminowanie niezgodności i ich konsekwencji,
•	 wyeliminowanie braków i utraty zasobów,
•	 osiągnięcie w/w celów przy możliwie najniższych kosztach.

Systemy zarządzania jakością znajdują szerokie zastosowanie przy wspomaga-
niu produkcji przemysłowej. Wielkotonażowa produkcja wymaga wielu powtórzeń 
z udziałem kontrolowanej sekwencji operacji. W przypadku często powtarzających się 
czynności, łatwiejsze jest zidentyfikowanie błędów produkcyjnych i wprowadzenie od-
powiednich środków kontroli. 

Każdy producent katalizatorów powinien:
•	 wytwarzać katalizatory spełniające oczekiwania użytkowników oraz gwarantujące 

bezawaryjną pracę;
•	 zminimalizować negatywne skutki oddziaływania na środowisko, poprzez racjo-

nalne wykorzystanie surowców oraz bezpieczne prowadzenie procesów produkcji.
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele producent katalizatorów musi:

•	 przestrzegać przepisów prawa i  innych regulacji dotyczących produktu, ochrony 
środowiska oraz bezpieczeństwa pracy,

•	 stosować system zarządzania jakością w oparciu o aktualne wymagania międzyna-
rodowych standardów,

•	 unowocześniać technologie produkcji i metody monitoringu produkcji,
•	 podejmować współpracę tylko ze sprawdzonymi i zaakceptowanymi dostawcami,
•	 uwzględniać opinię użytkowników,
•	 podnosić kwalifikacje zawodowe personelu.
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Identyfikacja parametrów podlegających kontroli

Przedmiotem badań są katalizatory produkowane w  systemie wsadowym (wiel-
kość wsadu waha się od 600 kg do 1500 kg).

Do podstawowych własności katalizatorów decydujących o ich jakości zalicza się:
•	 skład chemiczny,
•	 ciężar nasypowy,
•	 wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie,
•	 odporność na ścieranie. 

Dodatkowo można też kontrolować:
•	 termostabilność,
•	 stopień redukcji niklu,
•	 aktywność, 
•	 selektywność,
•	 skład fazowy.

W procesie produkcji stosuje się surowce chemiczne, których czystość oraz forma 
ma bezpośredni wpływ na jakość katalizatora.

Kształtowanie jakości w procesie produkcyjnym

Na jakość wyrobu ma wpływ:
•	 jakość surowców bezpośrednio użytych w procesie produkcyjnym katalizatorów,
•	 jakość surowców pośrednich,
•	 jakość maszyn i urządzeń,
•	 jakość obsługi technicznej maszyn.

Maszyny oraz urządzenia wchodzące w skład systemu produkcji katalizatorów pra-
cują w trybie periodycznym.

Najprostszą i najstarszą formą kontroli, którą również stosuje się w INS Puławy, jest 
kontrola jakości produktu końcowego. Zależności pomiędzy kontrolą jakości, proce-
sem produkcji i procesami wejściowymi przedstawione są na rys. 1. 

Udoskonaleniem kontroli jakości produktu końcowego jest kontrola wskaźnikowa. 
Statystyczne opracowanie wyników badań kontroli jakości umożliwia znormalizowa-
nie procesu produkcji i osiągniecie większej spójności. 
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Rys.1. Kontrola jakości produktu gotowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hinckley, C.M., Defining the best quality-control 

systems by design and inspection, [w:] „Clinical chemistry”, 1997, 43:5, s. 873.

Procesy wejściowe to: człowiek, surowce, metody, informacje i maszyny.W wyniku 
kontroli jakości produkt może zostać zaakceptowany, odrzucony lub przetworzony.

Za pomocą karty kontrolnej można opisać statystycznie wszelkie odchylenia 
w procesie produkcyjnym, co umożliwia identyfikację ewentualnych nieprawidłowo-
ści. Statystyczna kontrola jakości przedstawiona na rys. 2. ma wiele zalet w porównaniu 
z kontrolą jakości produktu końcowego:
•	 opiera się na kontroli wyrywkowej, co zmniejsza ilość takich kontroli,
•	 dostarcza wiedzy na temat procesu produkcji co umożliwia wyeliminowanie ewen-

tualnych błędów,
•	 ogranicza liczbę błędów, w związku z czym redukuje koszty związane z naprawą 

produktu niezgodnego.
Statystyczna kontrola jakości nie pozwala jednak kontrolować błędów powstałych 

podczas produkcji. W konsekwencji metody statystyczne umożliwiają kontrolę tren-
dów, lecz są kompletnie nieefektywne w eliminacji błędów procesowych. 
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Rys. 2. Statystyczna kontrola jakości 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Hinckley, C.M., Defining the best quality-control 

systems by design and inspection, [w:] „Clinical chemistry”, 1997, 43:5, s. 873

Dane z analiz są zbierane i przetwarzane w celach statystycznych. Dane są wyko-
rzystywane w celu zapewnienia kontroli procesu w wyniku czego produkt może zostać 
zaakceptowany, odrzucony lub przetworzony.

Badanie i ocena

Kontrola jakości produktu gotowego omówiona zostanie na przykładzie kontroli 
jakości niklu w produkcie końcowym. Za pomocą karty kontrolnej, która jest stoso-
wana w  statystycznej kontroli jakości do sterowania procesem, można wykryć nad-
zwyczajne rozregulowanie procesu. Metody oceny przebiegu procesu pozwalają na wy-
znaczenie poziomu naturalnej zmienności, co stanowi podstawę do wdrożenia działań 
służących poprawie jakości. Dla każdego procesu technologicznego podstawowymi 
parametrami są granice tolerancji wymiaru – górna (U) oraz dolna (L). Jeżeli zdecy-
dowana większość produkowanych elementów znajduje się w tych granicach, można 
mówić o właściwym poziomie jakości.

Z wyprodukowanej partii katalizatora (tzw. szarzy produkcyjnej) pobiera się prób-
kę katalizatora przeznaczoną do badań certyfikujących. Proces ten przeprowadzany 
jest zgodnie z normą PN-ISO 8213:19993. 

3 PN-ISO 8213:1999; Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – Stałe pro-
dukty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył.
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Na przykładzie karty kontrolnej (rys. 3) przeanalizowano wyniki analiz zawartości 
tlenku niklu w produkcie końcowym. 

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data 02.01.
2013

03.01.
2013

06.01.
2013

07.01.
2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013
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2013

15.02.
2013
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2013
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2013

19.02.2
013

20.02.
2013

Wynik 20,17 18,17 18,94 18,32 19,93 19,64 18,18 19,29 17,31 18,85 19,52 19,88 20,98 21,05 21,39 20,76 19,80 17,91 18,55 17,95 17,74
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* - dane z PT -  zawartość poniżej granicy oznaczalności

Sprawdził: Data......................... Podpis.......................

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
Pracownia badań katalizatorów Wydanie:   I

KARTA SHEWHARTA Nr 3/2015 Data: 01.03.2014

Dane z poprzedniej karty * Dane z bieżącej karty t-test porównanie średnich F-test porównanie SD

Materiał odniesienia Badana cecha (jednostka) Metoda analityczna

Materiał odniesienia RM1 Nikiel    (% m/m) Norma Zakładowa 01, 02, 03

50 52 t oblicz Foblicz
18,34 18,88 df df1
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Rys. 3. Karta kontrolna zawartości tlenku niklu w produkcie gotowym 
Źródło: opracowanie własne 

Ze względu na dużą cykliczną zmienność zawartości tlenku niklu powiązaną ze 
zmianą brygady produkcyjnej, przeprowadzono analizę procesu produkcji w  opar-
ciu o kontrolę międzyoperacyjną zawartości tlenku niklu (rys. 4). Próbka do kontroli 
międzyoperacyjnej jest pobierana przez pracownika produkcji, a następnie przepro-
wadzana jest kontrola zawartości tlenku niklu w katalizatorze na etapie impregnacji. 
Ewentualne błędy mogą zostać usunięte poprzez ponowną impregnację do otrzymania 
pożądanej zawartości tlenku niklu. Zestawienie analiz końcowych produktu oraz mię-
dzyoperacyjnych pozwoliło na znalezienie źródła błędu, którym było nieprawidłowe 
pobieranie próbek katalizatora do kontroli międzyoperacyjnej. 

Przeprowadzone szkolenie pracowników produkcji w zakresie poboru próbek, po-
zwoliło wyeliminować błąd i zrezygnować z dodatkowej impregnacji, a w konsekwen-
cji zmniejszyć zużycie niklu. 

W INS stosuje się mieszany system kontroli jakości ze względu na wsadową pro-
dukcję. Połączenie kontroli jakości gotowego wyrobu (łącznie z kontrolą międzyopera-
cyjną) i statystycznej kontroli jakości, daje oczekiwane rezultaty – zmniejszenie ryzyka 
produkcji wyrobów o  obniżonej jakości, co w  efekcie spowodowało wzrost korzyści 
ekonomicznych i handlowych, oraz utrzymanie zaufania klientów do naszej firmy.
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Rys. 4. Zestawienie wyników analiz certyfikujących i kontroli międzyoperacyjnej 
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Jednym z  najważniejszych wymagań, które musi spełnić przedsiębiorstwo pro-
dukcyjne jest zapewnienie wymaganej jakości produkowanych wyrobów. W tym celu 
przedsiębiorstwo powinno: wdrażać najnowsze osiągnięcia wiedzy i techniki, przepro-
wadzać odpowiednie szkolenia personelu, modernizować linie produkcyjne i unowo-
cześniać technologię oraz stosować procedury przyjazne dla środowiska. 

Przedstawiono zagadnienie kontroli jakości produktu na przykładzie procesu pro-
dukcji katalizatorów. Szczegółowa kontrola jakości na każdym etapie produkcji elimi-
nuje ryzyko powstania wyrobu niezgodnego z wymaganiami oraz ogranicza zużycie 
surowców.

W grudniu 2015 roku INS po raz szósty uzyskał certyfikat firmy SGS System & 
System Certification, potwierdzający, że System Zarządzania Jakością funkcjonujący 
w produkcji i sprzedaży naszych wyrobów spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 – 
uzyskany certyfikat jest ważny do 2017 roku. 

Literatura

[1] Księga Jakości INS.
[2] Hinckley, C.M., Defining the best quality-control systems by design and inspection, [w:] 
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Klaudia Grębowiec1, Paweł Nowicki2

1 Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
2 Katedra Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WYKORZYSTANIE METODY FMEA PROCESU  
W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE 

FIRMY Z BRANŻY AUTOMOTIVE

Wprowadzenie 

Proces produkcyjny powinien być skonstruowany w taki sposób, aby zarządzanie ry-
zykiem spełniało nie tylko funkcję systemu umożliwiającego uniknięcie strat, ale i pozwa-
lało dostrzegać i wykorzystywać okazje oraz kreować szanse dla doskonalenia zarządza-
nia procesem.1

Krystyna Lisiecka 

Istotnym elementem w  strategii każdej organizacji jest zminimalizowanie ryzy-
ka biznesowego do poziomu, który zapewnia jej bezpieczeństwo. W  celu zapewnie-
nia efektywności i konkurencyjności, wymaga się od organizacji wdrożenia systemu 
oraz kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, a w konsekwencji określenia 
efektywnych metod identyfikacji, analizy, monitorowania i ograniczania ryzyka. Zarzą-
dzanie systemem produkcyjnym i  jego poprawa powinna doprowadzić do komplek-
sowej minimalizacji ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Istnieje szereg metod 
i narzędzi, które wspomagają eliminację lub minimalizację ryzyka. Powszechnie znane 
rozwiązania odnoszą się do zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ryzykiem produk-
cyjnym, ryzykiem środowiskowym, ryzykiem wypadków, chorób lub ryzyka utraty re-
putacji ze względu na niską jakość produktu2, 3.

Ryzyko zdefiniowane w normie ISO 31000 to wpływu niepewności na cele. Jed-
nocześnie w normie podano, że niepewność powoduje odchylenie od oczekiwań – po-
zytywne i/lub negatywne. Ryzyko więc jest często wyrażane jako kombinacja skutków 

1 Lisiecka K,. Zarządzanie ryzykiem – determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 553-569.

2 Jasinska J., Pokora W., Przegląd metod zarządzania ryzykiem, Zarządzanie ryzykiem 1 – Ryzyko 
w działaniach biznesowych, [w:] Materiały seminarium, Warszawa 2011, s. 47.

3  Kleniewski A., Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeń-
stwem i higieną pracy – praktyczne rozwiązania, [w:] T. Sikora (red), Zarządzanie jakością – dosko-
nalenie organizacji, Kraków 2010, s. 141.
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zdarzenia (w tym zmiany okoliczności) oraz związanego z tym prawdopodobieństwa 
jego wystąpienia. Łącząc skutki ryzyka i  prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest 
najczęstszym elementem definicji ryzyka. Z kolei zarządzanie ryzykiem jest definiowa-
ne jako skoordynowane działania mające na celu kierowanie i kontrolowanie organiza-
cji w odniesieniu do ryzyka4, 5.

Ryzyko nie jest czymś zupełnie nowym, występuje ono w każdej sferze przedsię-
biorstwa. Zarządzanie nim zmierza do zidentyfikowania zaistniałego rodzaju ryzyka 
oraz wyszukania odpowiednich narzędzi do jego ograniczenia lub wyeliminowania6. 
Mimo ponoszonych strat, ryzyko jest również postrzegane jako czynnik rozwojowy, 
nacechowany określonym stopniem niepewności. Eliminacja ryzyk oraz poszukiwania 
i podejmowania działań w obszarach podwyższonego ryzyka w badanej firmie produk-
cyjnej, przyczynia się do zwiększenia łącznego zysku z prowadzonej działalności.

Użycie pojęcia „proces” w stosunku do ryzyka, każe postrzegać zarządzanie nim 
jako powiązanych przyczynowo i następujących po sobie działań realizowanych w or-
ganizacji w wymiarze czasoprzestrzennym i cechujących się określoną powtarzalno-
ścią7. 

W niniejszym artykule zaprezentowano analizę FMEA Procesu (Failure Mode and 
Effect Analysis of Process), jako jedną z metod wykorzystywanych przez przedsiębior-
stwo produkcyjne z branży automotive do zmniejszania lub unikania ryzyka związa-
nego z wyprodukowaniem wadliwego produktu, który obniża efektywność oraz sku-
teczność procesu produkcyjnego. Jest to konsekwentne i  systemowe identyfikowanie 
potencjalnych wad produktu i procesu, a następnie ich eliminowanie oraz minimali-
zowanie ryzyka z nimi związanego. Metoda ta, ma przede wszystkim na celu zmniej-
szenie wartości wskaźnika RPN (Risk Priority Number – liczba priorytetu ryzyka). Jej 
głównym zadaniem jest ocena ryzyka wraz z określeniem obszarów procesu produk-
cyjnego, które wymagają podjęcia konkretnych działań, w celu obniżenia jego wartości 
do akceptowalnego poziomu lub całkowitego wyeliminowania.

Analiza FMEA Procesu w odniesieniu do ryzyka produkcyjnego

W  badanym przedsiębiorstwie, narzędziem identyfikującym wszelkie operacje 
w odniesieniu do wyznaczonego procesu produkcyjnego z podziałem na stanowiska 
produkcyjne jest analiza FMEA Procesu. Jej celem jest systematyczne rozpoznanie 
potencjalnych wad wyrobu, określenie przyczyn i podjęcie działań mających na celu 

4  ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines.
5  Nowicki P., Risk management – an important issue in quality management systems, Proceedings of 

the 7th International Quality Conference, [w:] Center for quality, Faculty of Mechanical Engineer-
ing, University of Kragujevac, Serbia, 2013, s. 267-273.

6 Kaczmarek T. T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo: Difin. Warszawa 
2010, s. 3-5.

7  Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych mię-
dzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, s. 32-33.
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minimalizację lub eliminację przyczyn powstawania tych wad w procesie produkcyj-
nym wraz z uniknięciem związanego z nimi ryzyka8.

W tabeli 1. została zaprezentowana analiza FMEA dla jednego ze stanowisk pro-
dukcyjnych, w jednej z czołowych firm automotive dostarczającej do globalnego gro-
na odbiorców silniki do wycieraczek samochodowych. Na stanowisku tym odbywa 
się montaż tulei asymetrycznej w  korpusie silnika, przez przeszkolonego wcześniej 
operatora linii produkcyjnej. Po umieszczeniu tulei w  odpowiednio przeznaczonym 
do tego miejscu następuje weryfikacja poprawnego montażu przez zainstalowaną na 
stanowisku kamerę, która sprawdza czy dany element jest poprawnie osadzony w kor-
pusie silnika. Dodatkowo weryfikuje się czy na poprzedzającym stanowisku została 
założona tzw. trzecia tuleja (tuleja asymetryczna). Na stanowisku zainstalowany jest 
również skaner, który pozwala na rozpoznanie numeru referencyjnego komponentu, 
stosowanego przy produkcji silników dla różnych klientów. Skaner ten jest narzędziem 
wykorzystywanym w metodzie zapobiegania defektom Poka Yoke, jednym z wielu, ja-
kie zostały zamontowane na linii produkcyjnej oraz uwzględnionym w analizie FMEA. 
Stanowią one ich nieodłączny element. Na opisanym stanowisku występuje jedno ta-
kie urządzenie, oznaczone kolorem żółtym. Dla każdej operacji, wykonywanej według 
ustalonego wcześniej harmonogramu, obliczony został wskaźnik RPN. Jego wartość 
w niektórych punktach jest zdecydowanie wyższa od średniej, co oznacza, że ryzyko 
wystąpienia błędu podczas wykonywania danej operacji znacznie przewyższa akcepto-
walny poziom – wartości tego wskaźnika w tabeli 1. oznaczone są kolorem czerwonym. 
To właśnie na ich przykładzie poniżej przedstawiony został schemat działań jakie na-
leży podjąć w celu: obliczenia wskaźnika, uszeregowania wyników zgodnie z ich war-
tościami oraz sposób postępowania w przypadku operacji znajdujących się w rankingu 
najwyżej.

Wskaźnik RPN – ocena ryzyka

FMEA w głównej mierze pozwala ocenić ryzyko jakie niesie dany błąd, za pomocą 
wskaźnika RPN (Risk Priority Number – liczba priorytetu ryzyka). Liczba priorytetu 
ryzyka jest iloczynem znaczenia wady (negatywnego oddziaływania), występowania 
i wykrywalności9 danego ryzyka.

RPN = R*Z*W
Gdzie:

R – ryzyko wystąpienia 
Z – znaczenie wady (dla klienta)
W – poziom wykrywalności 
Do określenia wszystkich czynników, mających wpływ na wskaźnik RPN, korzysta 

się każdorazowo ze skali ocen od 1 do 10. Wybór odpowiednich wartości zależy od 

8 Huber Z., Analiza FMEA procesu, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2006, s. 5-6.
9 Tokarz S., Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń FMEA. Materiały szkoleniowe, Poznań 2004.
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kryteriów, jakie przyjął i uzgodnił zespół odpowiedzialny za proces i tworzenie analizy 
FMEA. Poniżej zaprezentowano metodę, za pomocą której obliczone zostały wartości 
wskaźnik RPN, przedstawione w  załączonej w  tab. 1 analizie FMEA dla jednego ze 
stanowisk pracy. Można zauważyć, że dla dwóch operacji, wartości te znacznie prze-
wyższają pozostałe. Największe ryzyko stwarza operacja: Incorrect eccentric bush 
calibration [Ø10 H7] (Niewłaściwa kalibracja tulei asymetrycznej). Na podstawie po-
wyższego równania, wskaźnik dla danej operacji wynosi:

RPN = R*Z*W = 3 x 3 x 8 = 72

Wytyczne ewaluacji wskaźnika R (ryzyko wystąpienia) w FMEA

Występowanie określa prawdopodobieństwo, z  jakim określona przyczyna po-
wstania błędu i niezgodności pojawi się podczas procesu produkcji. Jedynym sposo-
bem zredukowania wysokości tej miary w rankingu występowania jest usunięcie lub 
kontrola jednej lub więcej przyczyn, nie tylko na etapie projektu, ale również w mo-
mencie uruchomienia produkcji.10

Tabela 2. Określenie wartości wskaźnika R
Wystąpienie  R

9 - 10

Wystąpienie wady jest nieprawdopodobne.
Proces w pełni opanowany i o bardzo wysokiej zdolności jakościowej,  w pełni 
zautomatyzowany i kontrolowany;  cp >2.
Wada występuje bardzo rzadko.
Proces w pełni opanowany i o wysokiej zdolności jakościowej; cp > 1,66. Minimalny wpływ 
człowieka na wyniki procesu.
Wada zdarza się sporadycznie co jakiś czas.

Wady prawie nie da się uniknąć.
Proces  o niskiej zdolności jakościowej.   O wynikach procesu decydują tylko umiejętności 
człowieka.

FMEA – wyrobu /konstrukcji /procesu

1

2 - 3 

4 - 6 

7 - 8 

Proces i opanowany i o średniej zdolności jakościowej;  cp > 1,33. Znaczący wpływ człowieka 
na wyniki procesu. 

Wada występuje często.

Proces  o niskiej zdolności jakościowej; cp < 1,33. Duży wpływ człowieka na wyniki procesu.

Analiza FMEA: Wskaźnik wynosi 3, co według powyższej tabeli oznacza, że wada 
ta występuje bardzo rzadko, a wpływ człowieka na wyniki tej operacji jest minimalny. 
Możemy wywnioskować, że ryzyko wystąpienia ma przede wszystkim związek z ma-
szyną, jaka zainstalowana jest na danym stanowisku oraz z samym procesem kalibracji 
komponentu w korpusie silnika. 

10 Wewnętrzne Materiały Szkoleniowe firmy automotive, zajmującej się wytwarzaniem silników do 
wycieraczek Risk Priority Number, 2014.
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 Tabela 1. Proces FMEA dla linii LR1 produkującej silniki do wycieraczek
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Wytyczne ewaluacji wskaźnika W (poziomu Wykrywalności) w FMEA

Wykrywalność jest miarą możliwości wykrycia potencjalnej przyczyny przez ro-
dzaj stałej kontroli procesu lub możliwości wykrycia wadliwego elementu, zanim zo-
stanie oddany do produkcji. Należy mieć tu na uwadze ulepszenie przede wszystkim 
systemu kontroli i jego stałe doskonalenie11.

Tabela 3. Określenie wartości wskaźnika W
Wykrywalność 

wady  W 

9

10

Bardzo niska – z dużą pewnością można sądzić, że środki weryfikacji / kontroli nie wykryją 
danej wady wyrobu / konstrukcji lub procesu. Brak symptomów pojawienia się przyczyny 
wady.

Żadna – środki weryfikacji / kontroli nie dają szans wykrycia danej wady wyrobu / konstrukcji 
lub procesu. Brak symptomów pojawienia się przyczyny wady

5 - 6 

7 - 8 

Przeciętna – być może środki weryfikacji /kontroli wykryją daną wadę wyrobu / konstrukcji 
lub procesu. Można znaleźć symptomy pojawienia się przyczyny wady.

Niska – jest bardzo prawdopodobne , że środki weryfikacji / kontroli nie wykryją danej wady 
wyrobu / konstrukcji lub procesu. Symptomy pojawienia się przyczyny wady są 
niedostrzegalne.

FMEA – wyrobu /konstrukcji /procesu

1 - 2 

3 - 4 

Bardzo wysoka – środki weryfikacji / kontroli na pewno wykryją daną wadę wyrobu / 
konstrukcji  lub procesu. Występują wyraźne symptomy pojawienia się przyczyny wady
Wysoka – środki weryfikacji / kontroli mają dużą szansę wykrycia danej wady wyrobu 
/konstrukcji lub procesu. Są zauważalne symptomy pojawienia się przyczyny wady.

 

Analiza FMEA: dla Stanowiska 20, czynnik ma wartość 3. Oznacza to, że wykry-
walność wady, jaka możliwa jest do wystąpienia podczas wykonywania danej operacji 
jest wysoka. To znaczy, że operator znajdujący się przy danym stanowisku, wykonujący 
kalibrację tulei jest w stanie wykryć wadę, zanim zainstalowany komponent w korpu-
sie, zostanie przesunięty na kolejne stanowisko pracy. Pomagają w tym również, środki 
kontroli zainstalowane na stanowisku. Operator jest również w stanie określić przyczy-
ny wystąpienia wady, albo chociaż ich symptomy, które należy zgłosić bezpośrednio do 
inżyniera procesu odpowiedzialnego za produkcję.

Wytyczne ewaluacji wskaźnika Z (znaczenia wady dla klienta) w FMEA

Waga negatywnego oddziaływania jest określeniem stopnia tego, jak dalece skutki 
usterki mogą wpłynąć na działanie komponentu, podsystemu lub systemu, jeśli się po-
jawią. Waga ta odnosi się wyłącznie do skutków usterki. Obniżenie indeksu wagi może 
być osiągnięte tylko przez zmianę projektu, a następnie procesu12.

11 Wewnętrzne Materiały Szkoleniowe firmy automotive, zajmującej się wytwarzaniem silników do 
wycieraczek Risk Priority Number, 2014.

12 Wewnętrzne Materiały Szkoleniowe firmy automotive, zajmującej się wytwarzaniem silników do 
wycieraczek Risk Priority Number, 2014.
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Tabela 4. Określenie wartości wskaźnika Z
Znaczenie wady  Z

9 - 10

Nie ma znaczenia. Wada wyrobu nie będzie miała wpływu na warunki jego użytkowania. 
Wada procesu nie wpłynie w żaden sposób na jakość wyrobu.

Małe.  Znaczenie wady jest małe i prowadzi tylko do niewielkiego pogorszenia właściwości 
wyrobu. Wada procesu w nieznacznym stopniu wpłynie na jakość wyrobu.

Przeciętne. Wada wyrobu wywołuje wyraźnie niezadowolenie użytkownika. Wyrób nie 
zaspokaja potrzeb lub jest źródłem uciążliwości. Użytkownik dostrzega mankamenty wyrobu. 
Wada procesu wpływa znacząco na jakość wyrobu – jego naprawa jest związana z 
przeciętnymi kosztami.

Duże.  Niezadowolenie użytkownika jest duże i jest wywołane niemożnością użycia wyrobu 
zgodnie z przeznaczeniem – nie dotyczy to jednak zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia 
przepisów prawa. Wada procesu powoduje powstanie wyrobu niezgodnego. Jego naprawa 
jest związana z dużymi kosztami
Bardzo duże. Wada wyrobu zagraża bezpieczeństwu użytkownika lub narusza przepisy  
prawa. Wada procesu powoduje, że wyrób nie może być poddany naprawie.

4 - 6 

7 - 8 

FMEA – wyrobu /konstrukcji /procesu

1

2 - 3 

Analiza FMEA: Dla Stanowiska 20 – czynnik wynosi 8. Informuje nas o tym, że 
wada jaka występuje podczas wykonywania operacji, ma duże znaczenie. Przekłada 
się przede wszystkim na niezadowolenie klienta, który nie jest w stanie wykorzystać 
produktu, zgodnie z oczekiwaniami oraz jego przeznaczeniem. Instalacja i kalibracja 
tulei w korpusie jest bardzo istotną operacją, która zakończona niepowodzeniem skut-
kuje wysokimi kosztami naprawy oraz bardzo często dyskwalifikacją takiego produktu 
w stosunku do dalszych działań. Generuje to przede wszystkim koszty oraz zmniejsza 
wydajność, efektywność i skuteczność procesu produkcyjnego13.

Posiadając wiedzę na temat sposobu wyznaczania wskaźnika RPN, można przejść 
do działań jakie należy podjąć w dalszej kolejności. Wiedząc, że wskaźnik dla operacji 
kalibracji na Stanowisku 20 jest zdecydowanie za wysoki, powinno się wdrożyć dzia-
łania korygujące. W pierwszej kolejności wyznacza się osobę, która będzie odpowie-
dzialna za zalecane działania wraz z wyznaczoną datą jego wprowadzenia. W przypad-
ku powyższej operacji, osobą tą jest operator, mający czas na wdrożenie działań do dnia 
15.03.2016. Następnie umieszczany jest zwięzły opis podjętych działań oraz data ich 
efektywnego wykonania. Inżynier na linii LR1 musi wprowadzić narzędzie do spraw-
dzania średnicy tulei asymetrycznej, które należy wykorzystywać raz w miesiącu. Po 
wprowadzeniu powyższego działania należy ponownie policzyć i wpisać nową wartość 
wskaźnika RPN w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu. Pamiętając przy tym 
o ponownym wyznaczeniu czynników, jakie składają się na wartość wskaźnika. Jeśli 
nie podjęto żadnych działań, należy pozostawić „wynikowy RPN” i pozostałe kolumny 
rankingowe puste. Wszystkie wynikowe wskaźniki RPN powinny być przejrzane oraz 
przeanalizowane i jeżeli niezbędne jest podjęcie dodatkowych działań, należy powtó-
rzyć powyższe kroki dotyczące procesu zmniejszenia ryzyka występowania wciąż tych 

13 Sikora T., Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 188-190.
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samych błędów14. Inżynier odpowiedzialny za wprowadzanie poszczególnych dzia-
łań, mających na celu obniżenie wskaźnika RPN odpowiada za dopilnowanie tego, by 
wszystkie zalecane działania zostały wprowadzone w życie i właściwie skierowane.

Podsumowanie

Formularz FMEA jest tzw. „żywym” dokumentem i powinien zawsze odzwiercie-
dlać ostatni poziom procesu wraz z wprowadzonymi działaniami korygującymi, jakie 
zostały podjęte w celu zmniejszenia wartości wskaźnika RPN. Należy pamiętać, aby 
jego poziom był stale obniżany nie tylko poprzez działania korygujące, ale również 
poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju usprawnień oraz nowych i skutecznych roz-
wiązań. To dzięki dokładniej analizie jesteśmy w  stanie kontrolować proces od jego 
rozpoczęcia do momentu zakończenia oraz redukować związane z  nim ryzyko. Im 
mniejsze ryzyko, tym wyprodukowanie wadliwego produktu w trakcie procesu rów-
nież się zmniejsza. Niesie to za sobą nie tylko korzyści materialne, ale również zwiększa 
efektywność i skuteczność procesu. Jest ono doskonałym narzędziem, przede wszyst-
kim do zastosowania w produkcji masowej, jak i na skalę światową. Pozwala również 
dostosować się do specyfikacji i wymagań poszczególnych klientów, co jest niezwykle 
ważne szczególnie w przypadku przemysłu motoryzacyjnego, w którym każdy odbior-
ca posiada inne standardy i wymagania, których spełnienie pozwala na utrzymanie od-
powiedniej pozycji przedsiębiorstwa jako dostawcy na rynku międzynarodowym oraz 
podtrzymaniu dobrych stosunków biznesowych z różnymi klientami.
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DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 
W RAMACH SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI

Pojęcia akredytacji, normalizacji i certyfikacji

W celu omówienia roli Polskiego Centrum Akredytacji należy w pierwszej kolejności 
zdefiniować pojęcia, które są kluczowe dla funkcjonowania tej instytucji, a jednocześnie 
wskazują wybrane elementy funkcjonowania w ramach systemu oceny zgodności.

Z uwagi na funkcjonowanie w społeczności, która charakteryzuje się uporządko-
waniem w swoim działaniu bądź dążeniem do takiego uporządkowania wypracowano 
dobrowolne lub obowiązkowe normy. W tym przypadku normę należy rozumieć jako 
ustalony sposób realizacji danej czynności. Normy mogą być formalne oraz nieformal-
ne dotyczyć mogą procesów czy też wyrobów. Można zadać pytanie: czy wdrażanie 
norm ma bezpośrednie znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa? Oczywistym 
jest, że funkcjonowanie człowieka w określonych warunkach (można rzec znormalizo-
wanych warunkach) wiąże się z bezpieczeństwem oraz zdrowiem, ale również przepły-
wem informacji, jak i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów. Skoro coraz więcej 
dziedzin życia próbuje się podporządkować reżimowi norm, muszą również powsta-
wać organizacje, które będą sprawdzały (porównywały) zgodność z normami, czy też 
stosowanie norm, poprzez zapewnianie usług w zakresie badań jak również certyfika-
cji. Organizacjami, które mogą dokonywać oceny zgodności z normami są laboratoria, 
jednostki certyfikujące jak i inne podmioty uprawnione do tego rodzaju działań.

W  związku z  powyższym należy zdefiniować kolejne pojęcie, które wpisuje się 
w problematykę sprawdzania zgodności oraz stosowania się do norm – jest nią certy-
fikacja. Definicja certyfikacji została podana w normie i jest to: „atestacja przez stronę 
trzecią w odniesieniu do wyrobów, procesów, systemów lub osób”1. Natomiast atesta-
cja zgodnie z wspomnianą normą to: „wystawienie oświadczenia opartego na decyzji 
poprzedzonej przeglądem, że spełnienie wyspecyfikowanych wymagań zostało wyka-
zane”2. Istotą certyfikacji poza wskazaną do tej pory jest fakt, że jest to działalność ko-
mercyjna – oparta na zasadach wolnego rynku.

1 Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006. Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne.
2 Ibid.
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Kolejnym elementem systemu w ramach normalizacji winna być możliwość oce-
ny technicznych kompetencji oraz rzetelności organizacji, które sprawdzają zgodność 
oraz stosowanie się do norm (w formie badań czy certyfikacji). Taką ocenę zapewnia 
akredytacja zdefiniowana w normach jako: „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca 
jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do 
wykonywania określonych zadań w  zakresie oceny zgodności”3. Akredytacji udziela 
jednostka akredytująca, czyli „upoważniona jednostka, która prowadzi akredytację”4. 
Tłumacząc wspomniane definicje należy uznać, iż akredytacja jest formalną akcepta-
cją kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności. Do których na-
leży zaliczyć jednostki certyfikujące oraz laboratoria. Wspomniana akceptacja winna 
buy realizowana przez upoważnioną krajową jednostkę akredytującą. Sformalizowa-
ne zagadnienia dotyczące akredytacji zostały zawarte w międzynarodowych normach 
i wytycznych. Wskazano w nich wymagania dla jednostek akredytujących ale również 
dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Tak więc uzyskanie 
akredytacji jest potwierdzeniem, iż akredytowane podmioty zostały ocenione zgodnie 
z normami i wytycznym dotyczącymi akredytacji. W tym miejscu należy podkreślić, iż 
akredytacja jako narzędzie służące do potwierdzenia kompetencji realizowanych usług 
wykonywanych przez jednostki certyfikujące oraz laboratoria nie może być działalno-
ścią komercyjną, a tym samym nie może podlegać prawom wolnego rynku. Akredy-
tacja winna się charakteryzować brakiem nacisków, jak również brakiem dążenia do 
maksymalizacji zysków, gdyż wtedy trudno by było mówić o bezstronności i obiekty-
wizmie w działaniu tej organizacji.

Mając na względzie powyższe zadaniem akredytacji jest wzmacnianie zaufania do 
szeroko pojętej certyfikacji oraz badań. Na poziomie krajowym jednostką taką jest Pol-
skie Centrum Akredytacji.

Polskie Centrum Akredytacji

System oceny zgodności w Polsce zbudowany jest z wielu komponentów. Wszyst-
kie one wynikają zarówno z prawodawstwa polskiego, jak i norm prawnych w tym za-
kresie, zawartych w  przepisach Unii Europejskiej. Jednym z  kluczowych elementów 
tegoż systemu jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA jest jedyną uznaną kra-
jową jednostką akredytującą. Instytucja ta działa na mocy art. 25 ustawy o systemie 
oceny zgodności5. Zgodnie z  tym artykułem Centrum Akredytacji jest państwową 
osobą prawną, a  nadzór nad nią sprawuje minister do spraw gospodarki. Jednocze-
śnie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 
z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru ryn-
ku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym 

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.).
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rozporządzenie (EWG) nr 339/936, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane 
jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle wspomnianego rozporządzenia.

Jednocześnie zgodnie z  zapisami art. 8 ww. rozporządzenia krajowa jednostka 
akredytująca musi spełniać odpowiednie wymagania. Jednym z kluczowych wymagań 
jest to, aby jednostka ta była zorganizowana w sposób zapewniający jej niezależność od 
ocenianych przez siebie jednostek oceniających zgodność i od nacisków komercyjnych 
oraz w sposób, który gwarantuje, że nie występuje konflikt interesów z  jednostkami 
oceniającymi zgodność.

Polskie Centrum Akredytacji powstało 1 stycznia 2001 roku na bazie Biura ds. 
Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredy-
tacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM), przejmując pra-
cowników, prowadzone przez nich procesy akredytacji oraz wierzytelności i zobowią-
zania obu instytucji w zakresie akredytacji. W tym miejscu należy wskazać, iż zarówno 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (kontynuujące działalność swojego poprzednika 
– Centralnego Biura Jakości Wyrobów), jak i Główny Urząd Miar prowadziły wcześniej 
przez wiele lat ocenę i upoważnianie laboratoriów badawczych i pomiarowych dla po-
trzeb certyfikacji jak również dla potrzeb krajowej infrastruktury metrologicznej7.

Dokumentem, na podstawie którego realizuje swoje obowiązki PCA jest statut. Sta-
tut Polskiego Centrum Akredytacji określa Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
5 października 2011r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji8.

Istotą funkcjonowania Centrum Akredytacji wskazaną w ustawie o systemie oceny 
zgodności jest9:
•	 akredytowanie jednostek oceniających zgodność,
•	 sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność, 

w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji,
•	 prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność,
•	 organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie akre-

dytacji,
•	 zawieranie z zagranicznymi jednostkami akredytującymi porozumienia o wzajem-

nym uznawaniu kompetencji akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/208 z dnia 9 lipca 2008 r. ustana-
wiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowa-
dzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE z dnia 
13.08.2008r. L218/30).

7 www.pca.gov.pl/o-pca/informacje-o-pca/historia/ (data dostępu: 18.01.2016).
8 Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05.10.2011 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Cen-

trum Akredytacji (Dz.Urz.MG z 13.12.2011 r., nr 3, poz. 33).
9 Art. 26 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
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Sam proces akredytacji składa się z wielu elementów. Polskie Centrum Akredyta-
cji, na wniosek jednostki oceniającej zgodność, sprawdza, czy ta jednostka oceniają-
ca zgodność posiada kompetencje do wykonywania określonych czynności z zakresu 
oceny zgodności. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że posiada ona takie kom-
petencje, PCA wydaje certyfikat akredytacji poświadczający te kompetencje10. Jednak 
z drugiej strony realizując swoje obowiązki w przypadku, gdy PCA uzyskuje pewność, 
że jednostka oceniająca zgodność, która otrzymała certyfikat akredytacji, nie posiada 
już kompetencji do wykonywania określonych czynności z zakresu oceny zgodności 
lub dopuściła się rażącego naruszenia swoich obowiązków, PCA podejmuje wszelkie 
stosowne działania w  odpowiednim terminie w  celu ograniczenia, zawieszenia lub 
cofnięcia wystawionego przez siebie certyfikatu akredytacji11. Proces akredytacji został 
przedstawiony na rys. 1.

Aby można było skutecznie realizować cele stawiane przed Polskim Centrum 
Akredytacyjnym, które wynikają z  prawodawstwa zarówno polskiego jak i  Unii Eu-
ropejskiej, należy sprawować nadzór nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi 
zgodność, w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji12.

Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami PCA w okresie ważności certyfikatu, po 
udzieleniu akredytacji i  po przedłużeniu akredytacji, PCA monitoruje działalność 
akredytowanych jednostek, w celu upewnienia się, że stale spełniają one wymagania 
akredytacyjne oraz warunki zawarte w kontrakcie z akredytowaną jednostką, poprzez:
•	 nadzór planowany,
•	 nieplanowane procesy w nadzorze,
•	 ponowną ocenę (w celu przedłużenia akredytacji)13.

Ustawa o systemie oceny zgodności zobowiązuje krajową jednostkę akredytacyjną 
do prowadzenia wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność – wynika 
to z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oceny zgodności. Na stronach internetowych 
www.pca.gov.pl w zakładce akredytowane podmioty wskazane są podmioty dysponu-
jące aktywnymi akredytacjami.

Polskie Centrum Akredytacji jest również zobowiązane, w ramach swojej misji do 
prowadzenia działalności edukacyjnej oraz wydawniczej (art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy 
10 Art. 5 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/208 z dnia 9 lipca 2008 

r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie… oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, 
2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności…

11 Art. 5 ust. 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 765/208 z  dnia9 lipca 
2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warun-
ków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie… oraz art. 16 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności…

12 O takim postępowaniu mówi art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 765/208 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie…: 
Krajowe jednostki akredytujące monitorują każdą jednostkę oceniającą zgodność, której wydały 
certyfikat akredytacji.

13 DA-1 Opis systemu akredytacji, Wydanie 8, Warszawa 12.10.2012r., s. 11 i nast.
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o systemie oceny zgodności). Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie szkoleń 
dla klientów i  potencjalnych klientów oraz auditorów PCA. W  ramach działalności 
wydawniczej PCA wydaje co pół roku „PCA Info”, raz w roku „Raport roczny” oraz 
okazjonalnie broszury i „Informator PCA”. Działalność wydawnicza ma na celu przy-
bliżenie problematyki funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji oraz całego 
systemu oceny zgodności ale jest również dobrym miejscem do wymiany poglądów 
w celu wprowadzania usprawnień w systemie oceny zgodności a w ramach tego w pro-
cedurze akredytacji.

 

Rys. 1. Proces akredytacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: DA-1 Opis systemu akredytacji, Wydanie 8, 

Warszawa 12.10.2012 r., s. 5

Współpraca międzynarodowa dla Polskiego Centrum Akredytacji jest nierozerwal-
nie związana z celem swojej działalności. Ustawa o systemie oceny zgodności w art. 26 
ust 2 wskazuje, iż Centrum Akredytacji może zawierać z zagranicznymi jednostkami 
akredytującymi porozumienia o wzajemnym uznawaniu kompetencji akredytowanych 
jednostek oceniających zgodność.
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Działania Polskiego centrum Akredytacji winno charakteryzować się cechą jaką 
jest nienastawienie na zysk14. Natomiast świadczenie usług w zakresie akredytacji po-
twierdza, iż akredytowane przez PCA podmioty działają zgodnie z międzynarodowy-
mi normami. Tym samym można powiedzieć, że dzięki akredytacji wspomniane pod-
mioty działają w sposób jednolity i spójny m.in. pod względem technicznym. Ponadto 
akredytacja PCA oprócz potwierdzenia działania krajowego systemu oceny zgodności 
zapewnia, że akredytowane przez PCA jednostki nie muszą jeszcze raz być akredyto-
wane w innych krajach. Gdyż system akredytacji prowadzony przez PCA jest zgodny 
z  systemem międzynarodowym oraz PCA w ramach członkostwa w międzynarodo-
wych organizacjach zrzeszających jednostki akredytujące w Europie i na świecie podpi-
sało wielostronne porozumienia. Tak więc akredytacja przyczynia się do swobodnego 
przepływu towarów i usług – obniżając koszty z tym związane.

Podsumowanie

Przedstawiając powyższą problematykę zwrócono szczególną uwagę na zagadnie-
nia zawarte w systemie oceny zgodności. A kanwą niniejszej analizy jest funkcjonowa-
nie teraźniejsze, ale i w przyszłości Polskiego Centrum Akredytacji.

Tak więc na tym etapie analizy problemu można postawić tezę, iż akredytacja 
(a w tym i Polskie Centrum Akredytacji) niesie całe spektrum korzyści dla jakości wy-
robów i usług poprzez realizację obowiązków zawartych zarówno w polskim systemie 
prawnym jak i normach prawnych określonych w przepisach wspólnotowych. Jednak 
teza ta musi uwzględniać również aspekt zmian w prawie, a właściwie takich zmian, 
aby cały system oceny zgodności, a przy tym działanie Polskiego Centrum Akredytacji 
stało się bardziej efektywne z punktu widzenia podmiotów zainteresowanych korzy-
staniem z usług świadczonych przez tą instytucję. Konsekwencją tych działań będzie 
lepsze funkcjonowanie gospodarki choćby poprzez obniżenie kosztów działalności go-
spodarczej, co będzie się jednocześnie wiązało z  polepszeniem wyniku finansowego 
podmiotów w ramach tejże działalności.

Tak postawiona teza oraz cel winny stać się kanwą do dalszych badań nad koniecz-
nością zmian w  prawie dotyczącym oceny zgodności produktów, które będą miały 
ogromne znaczenie zarówno dla konsumentów, użytkowników ale również – co jest 
oczywiste z punktu widzenia zarówno ekonomicznego jak i prawnego – dla nowocze-
snych przedsiębiorstw wprowadzających wyroby na rynki Unii Europejskiej.
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ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT 
NIEBEZPIECZNY – UWAGI WSTĘPNE NA PODSTAWIE 

ART. 449 (1) – 449 (11) KODEKSU CYWILNEGO

Pojęcie produktu niebezpiecznego

Przepisy zawarte w tytule VI1 Księgi III kodeksu cywilnego (dalej kc) regulujące 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny zostały wpro-
wadzone do kodeksu cywilnego na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z 2.3.2000 r. o ochro-
nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny. Ustawa ta weszła w życie 1.7.2000 r., stąd przepisy nowe-
go Tytułu VI1 kc nie mają zastosowania do przypadków odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzony do obrotu krajowego przed 
dniem wejścia w życie wskazanej ustawy na podstawie zasady bezpośredniego działa-
nia ustawy nowej. 

Ustawa ta stanowi zarazem implementację do polskiego systemu prawnego prze-
pisów dyrektywy Rady 85/374/EWG z 25 lipca 1985r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
odpowiedzialności za produkty wadliwe, zmienionej dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 1999/34/WE z 10 maja 1999r. zmieniającą dyrektywę Rady 85/374/
EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe1. Dyrek-
tywa ta, wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z 3 grudnia 
2001r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.Urz. WE L Nr 11, s. 4 ze 
zm.) oraz dyrektywami sektorowymi, wyznacza ramy ochrony konsumenta nabywają-
cego niebezpieczne produkty wprowadzone do kodeksu cywilnego przepisy stanowią 
przejaw realizacji art. 76 Konstytucji RP, zgodnie z którym „władze publiczne chronią 
konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdro-
wiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”.

Zgodnie z definicją ustawową przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby 
została połączona z inną rzeczą, a także zwierzęta i energię elektryczną. Jednocześnie 
1 (Dz.Urz. WE L Nr 141, s. 20).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqhaza
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pojęcie rzeczy ruchomej bowiem jest bardzo pojemne i obejmuje w zasadzie każdy ist-
niejący przedmiot materialny, który można wyodrębnić, a który nie jest nieruchomo-
ścią. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 45 kodeksu cywilnego cechą przedmiotu ma-
terialnego jest jego samoistność, to znaczy takie zindywidualizowanie i wyodrębnienie 
od innych przedmiotów, że może być traktowany w obrocie jako dobro – przedmiot 
samodzielny. O przedmiocie materialnym jako o rzeczy prawa można mówić dopiero 
wtedy, gdy zostanie poddany fizycznemu władztwu człowieka. Definicja kodeksowa 
rzeczy odnosi się do przedmiotów materialnych, które mogą być przedmiotem praw 
cywilnych2.

Zakres przedmiotowy pojęcia „produkt” jest z  jednej strony węższy niż pojęcia 
„rzecz”, gdyż dotyczy głównie przedmiotów, które stanowią wynik wytworzenia me-
todą przemysłową. Niemniej z drugiej strony zakres ten jest szerszy, gdyż za produkt 
uznaje się także zwierzęta i energię elektryczną, które rzeczami w rozumieniu art. 45 
kc nie są. W definicji tej mieszczą się też produkty rolne – płody ziemi, produkty po-
chodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, 
które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami. Rozbieżne poglądy do-
tyczą możliwości zaliczenia do produktów w rozumieniu art. 4491 dóbr intelektualnych, 
takich jak: programy i gry komputerowe, receptury, projekty techniczne i architektoniczne, 
poradniki lub twórczość filmowa3. Odmiennie natomiast należy traktować oprogramo-
wanie komputerowe przeznaczone do masowego użytku. Należy podzielić ten pogląd 
bowiem tego rodzaju oprogramowanie może być obciążone wadą kwalifikującą je jako 
produkt niebezpieczny, którego użycie może prowadzić do wyrządzenia szkody na 
mieniu, na którym zostało zainstalowane. Produktem jest zarówno wyrób finalny, jak 
i  użyte do jego wytworzenia komponenty, które stanowią jego część składową, oraz 
surowce oraz opakowanie produktu4.

Reżim odpowiedzialności za produkt dotyczy tylko takiego produktu, który jest 
niebezpieczny oraz został wprowadzony do obrotu. Produktem niebezpiecznym jest 
produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając 
normalne użycie produktu. Przeciwstawne pojęcie zawiera ustawa z dnia 12 grudnia 
2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.). Zgod-
nie z treścią art. 4 ust. 1 tej ustawy produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwy-
kłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego 
używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a  także, w zależności od 
rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie 
stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające 
się pogodzić z  jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań 

2 Przedmiot materialny połączony z innym jako jego część składowa (w sensie art. 47 kodeksu cywil-
nego) nie przestaje być rzeczą przez to, że stał się częścią składową innej rzeczy, wskutek czego nie 
może być do chwili odłączenia go przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

3 Zwraca się jednak uwagę, że rezultaty twórczości nie są rzeczą, mają bowiem charakter niematerial-
ny i z tego względu produktem mogą być jedynie nośniki, na których zostały utrwalone.

4 Trzeba dodać, że produktem jest także taka rzecz składowa, która została połączona z nieruchomo-
ścią. Produktem w rozumieniu przepisu jest także energia, jednak tylko energia elektryczna, gdyż 
inne rodzaje energii nie zostały objęte omawianym reżimem odpowiedzialności.
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dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Wykładania systemowa i celowościo-
wa pozwalają uznać, że produktem niebezpiecznym jest produkt, który tych cech nie 
ma. Przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia się zatem jego właściwości, 
w tym skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także instrukcję in-
stalacji i konserwacji, ponadto oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób 
uzasadniony przewidzieć, że będzie używany łącznie z innymi rzeczami. Znaczenie ma 
także wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użyt-
kowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane kon-
sumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Kryteria określone w art. 
4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów należy uznać za pomocne przy oce-
nie, czy produkt jest niebezpieczny i pozwalają na uszczegółowienie zasad określonych 
w przepisach kodeksu cywilnego.

Określenie „produkt niebezpieczny” odnosi się do jego trzech cech, które powinny 
występować łącznie. Po pierwsze, chodzi o produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, 
czyli taki, którego używanie może wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu albo z uwagi 
na tkwiącą w nim wadę fizyczną. Po drugie, produkt nie zapewnia bezpieczeństwa, ja-
kiego można oczekiwać5. Informacje o produkcie i jego cechach, zarówno pozytywne, 
jak i negatywne, kierowane są do nabywcy produktu, a więc z reguły do konsumenta6. 
Po trzecie przy ocenie, czy produkt nie zapewnia bezpieczeństwa należy obok uzasad-
nionych oczekiwań uwzględniać także sposób jego użycia7.

W zakresie kwalifikacji produktu jako niebezpiecznego, decydują jego cechy oce-
niane w chwili wprowadzenia go do obrotu. Wprowadzenie produktu do obrotu może 
nastąpić tylko raz. Oznaczenie tej chwili może niejednokrotnie stwarzać trudności do-
wodowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy producent nie jest znany8. Bezpieczeństwo produk-
tu podlega ocenie według stanu wiedzy naukowej i  technicznej, jaki istniał w chwili 
jego wprowadzenia do obrotu. Nie może wpływać na tę ocenę fakt, że w późniejszym 
czasie wyprodukowano podobny produkt udoskonalony, ulepszony w sposób wpływa-

5 Można bowiem, a nawet należy oczekiwać, że produkty wprowadzane do obrotu są bezpieczne i na-
dają się do użytku, do jakiego są przeznaczone, a ich użycie nie spowoduje powstania szkody. Ocze-
kiwania te mogą być rezultatem sposobu prezentowania produktu na rynku. Istotną rolę odgrywają 
też informacje o cechach niebezpiecznych, o terminie przydatności do spożycia, ostrzeżenia o możli-
wych skutkach ubocznych, o skutkach niewłaściwego użycia i inne informacje negatywne.

6 Wydaje się natomiast, że kwestia uzasadnionych oczekiwań co do bezpieczeństwa produktu jest bez 
znaczenia dla odpowiedzialności producenta w sytuacji, gdy produkt wyrządził szkodę nie nabyw-
cy, lecz innej, niekiedy nawet przypadkowej osobie, która mogła nawet nie wiedzieć o istnieniu tego 
produktu, a tym bardziej o wskazówkach dotyczących jego cech czy sposobu użycia.

7 Znaczenie ma tylko normalne użycie produktu, które wyznacza bądź jego przeznaczenie, bądź 
wskazane przez producenta opisy i instrukcje obsługi. Jeżeli zatem użytkownik produktu używa go 
w sposób, który nie może być określony jako użycie normalne to nie korzysta z ochrony przewi-
dzianej w przepisach tytułu VI1 kodeksu cywilnego.

8 Wydaje się, że w takiej sytuacji należy jako chwilę wprowadzenia do obrotu oznaczyć nabycie przez 
pierwszy w łańcuchu dystrybucji podmiot, którego identyfikacja jest możliwa, a który następnie 
w ramach swojej działalności gospodarczej zbył produkt, a jeżeli tej chwili nie można ustalić, to za 
moment wprowadzenia do obrotu należy uznać chwilę, w której ten podmiot zbył produkt (por. art. 
4495 § 4).
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jący na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Szkoda na mieniu nie obejmuje szkód 
w samym produkcie niebezpiecznym i dotyczy wyłącznie szkód w innym mieniu, które 
wadliwy produkt wyrządził, ponadto odszkodowanie na zasadach określonych w tytule 
VI1 dotyczy tylko szkód przekraczających kwotę stanowiącą równowartość 500 euro 
i obejmuje tylko stratę rzeczywistą9. Należy dodać, że w sytuacji gdy zniszczone lub 
uszkodzone mienie nie było zwykle przeznaczone do użytku osobistego i w taki sposób 
wykorzystywane, producent ponosi odpowiedzialność deliktową lub kontraktową na 
ogólnych zasadach.

Wskazanie odpowiedzialności producenta

Odpowiedzialność producenta oparta jest na zasadzie ryzyka. Producent może się 
od niej uwolnić, jeżeli zachodzi którakolwiek z następujących przesłanek egzoneracyj-
nych (wyłączających zakres odpowiedzialności):
•	 brak wprowadzenia produktu do obrotu,
•	 wprowadzenie produktu do obrotu poza zakresem działalności gospodarczej,
•	 ujawnienie się niebezpiecznych właściwości produktu po wprowadzeniu do obrotu,
•	 brak możliwości przewidzenia niebezpiecznych właściwości produktu, przy 

uwzględnieniu stanu nauki i techniki w chwili wprowadzenia go do obrotu,
•	 istnienie niebezpiecznych właściwości ma uzasadnienie w przepisach prawa10.

Przez wprowadzenie produktu do obrotu rozumie się w doktrynie zadysponowa-
nie nim przez producenta w przewidziany przez prawo sposób, przy czym rodzaj umo-
wy, na podstawie której to następuje, nie ma znaczenia. Dopóki zatem producent nie 
wprowadził produktu do obrotu, dopóty nie odpowiada za szkodę na podstawie prze-
pisów tytułu VI1 kodeksu cywilnego. Producent nie odpowiada także wtedy, gdy pro-
dukt został wprowadzony do obrotu, jednak poza świadomą decyzją producenta, tym 
bardziej poza jego wiedzą. Natomiast producent może ponosić odpowiedzialność we-
dług omawianego reżimu w sytuacji, w której jeszcze przed wydaniem produktu w celu 
dystrybucji udostępnia próbki bądź pewną część wyprodukowanej partii produktów 
w celu promocji, reklamy czy testowania. Jednak doktryna w tym zakresie wyraża do-
minujący pogląd, że w takiej sytuacji odpowiedzialność producenta jest wyłączona11. 

9 W przypadku szkód na mieniu, podobnie jak w razie wyrządzenia szkód na osobie, poszkodowa-
nego obciąża obowiązek wykazania wady produktu, szkody oraz związku przyczynowego między 
wadą a szkodą. Poszkodowany powinien także wykazać, że mienie, które zostało zniszczone lub 
uszkodzone przez wadliwy produkt, należy do rzeczy zwykle przeznaczonych do osobistego użytku 
i w taki przede wszystkim sposób z niego korzystał.

10 Występowanie wskazanych przesłanek egzoneracyjnych nie zwalnia producenta z odpowiedzial-
ności na podstawie innych reżimów odpowiedzialności.

11 M. Jagielska, [w:] System..., t. 6, s. 913.
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Dla określenia odpowiedzialności producenta istotne znaczenie ma chwila, w jakiej na-
stępuje wprowadzenie produktu do obrotu12. 

Odpowiedzialność producenta jest wyłączona wtedy, gdy niebezpieczne właściwo-
ści produktu ujawniły się już po wprowadzeniu go do obrotu, a więc po wydaniu pro-
duktu w celu dystrybucji. Nie chodzi przy tym o wydanie konkretnego produktu, który 
wyrządził szkodę, lecz partii czy określonej serii tożsamych produktów. Producenta ob-
ciąża zatem ciężar wykazania, że w chwili wprowadzenia takiej partii produktów do ob-
rotu były one wolne od właściwości, niezapewniających bezpieczeństwa, jakiego można 
od produktu oczekiwać przy jego normalnym użytkowaniu13. Przesłanka pozwalająca 
producentowi na uniknięcie odpowiedzialności w braku możliwości przewidzenia nie-
bezpiecznych właściwości produktu wiąże się z istnieniem tzw. ryzyka rozwoju, polega-
jącego na tym, że stan wiedzy istniejący w czasie wprowadzania produktu do obrotu nie 
pozwala na wykrycie jego szkodliwych właściwości, natomiast w późniejszym czasie 
stało się to możliwe14. Zwolnienie producenta od odpowiedzialności może nastąpić tyl-
ko wtedy, gdy wyprodukowanie produktu o niebezpiecznych właściwościach nastąpiło 
zgodnie z przepisami prawa wydanymi przez władzę publiczną, mającymi charakter 
bezwzględnie obowiązujący15. W  orzecznictwie sądów administracyjnych jednolicie 
przyjmuje się, że w świetle przepisów tej ustawy opracowywane przez komitety tech-
niczne Polskie Normy nie odgrywają roli przepisów prawa, gdyż nadanie im takiego 
waloru wymaga regulacji szczególnej, zawartej w przepisie rangi ustawowej.

Producent oraz wytwórcy materiału, surowca i części składowych produktu, a tak-
że quasi-producenci i  importerzy odpowiadają solidarnie, co stanowi dla poszkodo-
wanego znaczne ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania, może bowiem żądać na-
prawienia szkody od wszystkich bądź od niektórych albo tylko od jednego podmiotu 

12 Chwila ta różnie jest określana w piśmiennictwie. Zwykle łączona jest z utratą kontroli nad pro-
duktem przez producenta, z  wykonaniem umowy, z  wydaniem produktu przez producenta czy 
z faktycznym wprowadzeniem produktu na rynek.

13 W wyroku z 27 listopada 2003r., III CK 115/2002 (LexisNexis nr 2118817), Sąd Najwyższy uznał, że 
sama formalna tylko zgodność rzeczy z normą techniczną nie wyłącza jeszcze skuteczności zarzutu 
istnienia wady fizycznej. Atesty jakości, certyfikaty i inne sformalizowane oznaczenia cech jakości 
towaru należy traktować wyłącznie jako zapewnienie, że produkt ma określone właściwości, a nie 
jako dowód braku wadliwości rzeczy. Wykrycie wady następuje bowiem wówczas, gdy kupujący 
przekona się, że rzecz nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem lub że ma wady obniża-
jące jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony. 

14 Istnienie tej przesłanki musi wykazać producent. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 29 maja 
1997r. w  sprawie C-300/95 Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej (ECR 1997, s. I-2649) wyjaśnił, że chodzi o obiektywny stan dostępnej 
w czasie wprowadzenia produktu do obrotu wiedzy naukowej i technicznej, włączywszy w to naj-
bardziej zaawansowany poziom tej wiedzy, bez żadnych ograniczeń co do danej gałęzi przemysłu. 
Takiej zatem wiedzy należy wymagać nawet od przeciętnego producenta. Musi on podjąć niezbęd-
ne środki umożliwiające uzyskanie nawet najbardziej zaawansowanych naukowo informacji, aby 
wprowadzając produkt do obrotu, posiadał obiektywnie dostępną wiedzę dotyczącą możliwych 
niebezpiecznych jego właściwości.

15 Powszechnie wskazuje się w piśmiennictwie, że obowiązek stosowania norm zwalniający produ-
centa od odpowiedzialności wynika ustawy z 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 
1386 ze zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.
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odpowiedzialnego. W każdym wypadku ma prawo do uzyskania pełnego odszkodowa-
nia. Podstawą prawną roszczeń regresowych podmiotów odpowiadających solidarnie 
jest art. 441 § 2, stanowiący lex specialis w stosunku do ogólnego przepisu art. 376 kc 
W art. 449 (4) § 4 kc wskazuje się jako odpowiedzialną osobę, która w zakresie swej 
działalności gospodarczej zbyła produkt niebezpieczny. Przepis ten jest odpowiedni-
kiem art. 3 ust. 3 dyrektywy 85/374, która jako odpowiedzialnego wskazuje dostawcę. 
Zbywcą bądź dostawcą może zatem być hurtownik, pośrednik, dystrybutor czy detali-
sta. Sprzedaż musi być dokonywana w zakresie działalności gospodarczej, dlatego nie 
można mówić o odpowiedzialności osoby, która dokonała zbycia produktu okazjonal-
nie. Odpowiedzialność takich podmiotów może być rozważana dopiero w  sytuacji, 
w której nie wiadomo, kto jest producentem, wytwórcą materiału, surowca czy części 
składowej produktu, quasi-producentem lub importerem. Nie można zatem żądać od-
szkodowania solidarnie od zbywcy i wskazanych podmiotów. Producent i osoby odpo-
wiadające jak producent ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, osoba trzecia 
zaś może odpowiadać na innych zasadach. Solidarna odpowiedzialność dłużników 
oznacza, że poszkodowany może żądać naprawienia szkody w całości lub w części we-
dług swego wyboru od wszystkich, od niektórych albo tylko od jednego z nich16.

Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzo-
ną przez produkt niebezpieczny są takie same, jakie zostały określone w art. 4421 kc dla 
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, i wynoszą trzy 
lata oraz nie więcej niż dziesięć lat. W przypadku odpowiedzialności deliktowej termin 
trzyletni rozpoczyna bieg w dniu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie 
i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W przypadku odpowiedzialności za produkt 
termin przedawnienia liczy się jednak nie tylko od tego dnia, lecz także od dnia, w któ-
rym poszkodowany przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szko-
dzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Takie rozwiązanie nakłada na poszko-
dowanego powinność poszukiwania osoby odpowiedzialnej za szkodę – brak należytej 
staranności i pozostawanie w bezczynności może bowiem doprowadzić do przedaw-
nienia roszczenia17. W doktrynie wskazuje się, że przyjęcie dziesięcioletniego terminu 
przedawnienia, zamiast terminu prekluzyjnego, o jakim mowa w dyrektywie, stanowi 
rozwiązanie korzystniejsze dla poszkodowanego, ponieważ sąd uwzględnia przedaw-
nienie roszczenia wyłącznie na zarzut pozwanego, zarzut taki zaś nie w każdej sprawie 
musi być podniesiony, a nawet w przypadku podniesienia zarzutu przedawnienia sąd 

16 Jeżeli poszkodowany wykona swoje uprawnienie wyłącznie wobec osoby trzeciej, może dojść do sy-
tuacji, w której tylko osoba trzecia, a nie producent, poniesie odpowiedzialność. Trafnie zwrócono 
uwagę, że rozwiązanie to nie jest zgodne z art. 8 ust. 1 dyrektywy nr 85/374, który nie przewiduje 
w takiej sytuacji ograniczenia odpowiedzialności producenta. Solidarna odpowiedzialność dłuż-
ników oznacza, że poszkodowany może żądać naprawienia szkody w całości lub w części według 
swego wyboru od wszystkich, od niektórych albo jedynie od jednego z nich. Jeżeli poszkodowany 
wykona swoje uprawnienie wyłącznie wobec osoby trzeciej, może dojść do sytuacji, w której tylko 
osoba trzecia, a nie producent, poniesie odpowiedzialność.

17 Zarówno zgodnie z art. 442(1) kc, jak i art. 449(8) kc termin przedawnienia nie może być dłuższy 
niż 10 lat, z tym że w ramach odpowiedzialności deliktowej liczony jest od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie wyrządzające szkodę, a w reżimie odpowiedzialności za produkt – od dnia wprowadze-
nia produktu do obrotu (co do znaczenia pojęcia „wprowadzenie do obrotu”. 
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może go nie uwzględnić z uwagi na zasady współżycia społecznego. Należy zgodzić się 
ze stanowiskiem, żejednak, że przyjęcie terminu przedawnienia zamiast terminu pre-
kluzyjnego stanowi nieprawidłową implementację dyrektywy 85/374/EWG.

Podsumowanie

Powołane powyżej przepisy kodeksu cywilnego wprowadzające nowy reżim odpo-
wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie wyłączają od-
powiedzialności opartej na innych reżimach, to jest: 1) odpowiedzialności za szkodę 
na zasadach ogólnych (odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, tj. art. 415 
kc – art.449 kc); 2) odpowiedzialności za szkodę wynikłej z  niewykonania lub nie-
należytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc i n.); 3) odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi za wady (art. 556 kc i n.); 4) odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości (art. 
577 kc i n.) W piśmiennictwie dominują dwa stanowiska dotyczące wzajemnej relacji 
między różnymi reżimami odpowiedzialności. Przeważa pogląd, że wybór reżimu od-
powiedzialności należy do poszkodowanego i dopuszczalne jest korzystanie z ochrony 
przewidzianej w każdym z nich18. Zgodnie z odmiennym stanowiskiem reżim odpo-
wiedzialności za produkt ma znaczenie podstawowe, pozostałe zaś reżimy mają cha-
rakter subsydiarny i mogą mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy przepisy tytułu VI (1) 
nie zawierają stosownych regulacji19.
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SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO DOSKONALENIA 
PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wprowadzenie

Doskonalenie procesów biznesowych jest tematem ważnym i  niezbędnym dla 
większości współczesnych przedsiębiorstw. Często się zdarza, że firma stara się nadą-
żyć za szybko zmieniającym się otoczeniem, ale nie daje sobie z tym rady, ponieważ 
nie posiada niezbędnych narzędzi do zarządzania zmianami. W niniejszym artykule 
przedstawiono te narzędzia.

Firmy produkcyjne stosują wiele różnych metod zarządzania zmianami, ale często 
stosowanie takich metod, powoduje komplikację systemu jakości. Rdzeniem metody 
proponowanej w niniejszej pracy, jest modelowanie procesów oraz je doskonalenie po-
przez wdrożenie działań korygujących.

Główną cechą tego podejścia jest stosowanie metod IDEF01 oraz IDEF32, służących 
do precyzyjnego modelowania całościowych systemów, albo odrębnych procesów.

Opis procesów biznesowych

Opis procesów biznesowych jest tematem istotnym w  dyskusjach ekspertów 
w dziedzinie jakości od lat. Ilość różnych metod i podejść do udokumentowania pro-
cesów jest bardzo duża, zależy zarówno od kwestii wygodności, psychologii i kultury 
organizacyjnej. Co jest naprawdę ważne? Są to korzyści, które może uzyskać przedsię-
biorstwo przez udokumentowanie procesów biznesowych. 

Jeżeli firma jest niewielką, często szczegółowy opis procesów jest zbędny, ale dla 
dużych przedsiębiorstw z rozwiniętym systemem zarządzania, taki opis jest koniecz-
nością. Pierwszą i bardzo widoczną korzyścią jest możliwość nauczenia nowych pra-
cowników. Innym atutem opisania procesów biznesowych jest możliwość ułatwić 

1 Jeong K.-J., Wu L., Hong J.-D., IDEF method-based simulation model design and development, 
w Journal of Industrial Engineering and Management, vol.2, Nr.2, 2009, p.p. 337-359.

2 Russell R.C.J., IDEF3, Book on Demand, Miami, 2015.
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dochodzenie w przypadku niezgodności. Natomiast główną korzyścią zostaje szybkie 
i łatwe wdrożenie zmian do systemu jakości poprzez jasną metodę opisania procesów3. 

Częstym, wykorzystanym w  większości przypadków sposobem opisania proce-
sów jest opis tekstowy. Dlaczego większość przedsiębiorstw stosuje takie podejście? 
Bowiem taka metoda jest najprostszą i nie potrzebuje ani specjalnej wiedzy, ani spe-
cjalnego oprogramowania. Istnieją nowsze i skuteczniejsze rozwiązania, jakie – wbrew 
pozorom – ułatwiają rozumienia procesów i umożliwiają doskonalenie procesów na 
zupełnie innym poziomie. Wśród takich rozwiązań można wymienić zwykły schemat 
blokowy i wiele jego odmian; schemat torowy; metodę ARIS4; oraz różne rodzaje sche-
matów na podstawie metody SADT5: w tym, IDEF0, IDEF3, itp.

Większość takich rozwiązań bazuje na podziale procesów na podprocesy i  po-
szczególne operacje. Wyszczególnienie odrębnych operacji umożliwia pogłębione ro-
zumienie procesu, zwłaszcza w przypadkach, gdy firma ma do czynienia z częstymi 
zmianami, które mogą się wydarzyć nagle i nieoczekiwanie.

Autor tego artykułu ma doświadczenie stosowania zarówno opisów tekstowych, 
schematów torowych, schematów IDEF, oraz różnych metod specjalnych, które zostały 
zbudowane w oparciu na schematy IDEF0 oraz IDEF3. Dalszej części artykułu wspo-
mniano o głównej komórce SADT/IDEF – tzw. „funkcji”, która w zasadzie jest proce-
sem. Na rys. 1 został podany ogólny wygląd procesu według koncepcji SADT:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proces (funkcja) 

WEJŚCIE WYJŚCIE 

KONTROLA 

MECHANIZM 

Rys. 1. Proces według koncepcji SADT
Źródło: http://studopedia.info/1-75613.html (data dostępu: 18.03.15)

„Wejście” i „Wyjście” na tym rysunku mają te same znaczenia, tak jak w normie 
ISO 9000. „Kontrola” –wpływ sterujący, który nie może być zmieniony od wewnątrz 
procesu. „Mechanizm” jest bliskim pojęciem do „zasobów” w rozumieniu standardu 
ISO 90006, ale istotna różnica polega na tym, że zasoby, ulegające istotnym zmianom 

3 Parthalan O.R., IDEF3, Vadpress, Southport, United Kingdom 2012.
4 Davis, R., ARIS Design Platform, Springer, Philadelphia 2008.
5 McGowan C. L., Marca, D. A., SADT: Structured Analysis and Design Techniques, Mcgraw Hill, New 

York City 1987.
6 ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.
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w  trakcie procesu (przetwarzane), są identyfikowane w  SADT, jako wejścia. Zasoby 
ulegające tylko amortyzacji – są tzw. „Mechanizmy”. 

W taki sposób opisany proces jest sterowany i zmieniany w sposób identyfikowalny. 
Zmiany procesu można spowodować przez zarządzanie wejściem, wyjściem, kontrolą, 
mechanizmem oraz, właśnie, procesem7. Jeśli chodzi wyłącznie o zmiany procesów, dla 
usunięcia zbędnych strzałek można nie stosować strzałek mechanizmów i kontroli. To 
jest dopuszczalną praktyką w tych przypadkach, gdy osoby analizujące i zmieniające 
proces nie mają zamiarów wprowadzenia korekt do kontroli lub do mechanizmów.

Przejście procesu od stanu „AS IS” do stanu „TO BE”

W każdym momencie rzeczywisty system jakości posiada właściwą konfiguracje. 
Nazywano ją: stan „AS IS”, tj., po prostu, stan aktualny. Problem polega, jednak na tym, 
że najczęściej stan udokumentowanego systemu jakości nie nadąża za stanem systemu 
rzeczywistego, co powoduje spore zamieszanie. W celu dokonania pożądanych zmian 
w systemie jakości należy dopasować stan dokumentacji do stanu rzeczywistego. Kiedy 
ta zmiana już będzie wykonana, można przystąpić do dokonywania zmian. 

Najpierw, należy przyjrzeć się procesowi i zobaczyć, jakie operacje są zbędne. Czę-
sto jest tak, iż proces udokumentowany nie zawiera tyle szczegółów, żeby można byłoby 
zobaczyć błędna część, wtedy powstaje potrzeba naprawienia opisu. Jakiego rodzaju 
błędy znajdują się w procesach? O tym wiele już powiedziano w Lean Management. 
Oczywiście, że „procesowe” rodzaje strat muda, z jakimi można spotkać się najczęściej: 
na przykład, zbędny proces, nadużycie czasu, nadużycie zasobów, nadmierne zapasy, 
zbędny transport, mogą zostać ujawnione w sposób klarowny. Wtedy zwalczenie tych 
wad staje się sprawą czasu i pieniędzy.

Wirtualne przejście od stanu „AS IS” do stanu ewentualnej przyszłości („TO BE”) 
w takim układzie jest wykonywane bardzo prostą drogą:
•	 graficzne opisanie procesu „AS IS” (tworzenie modelu);
•	 analiza modelu procesu, poszukiwanie „mudy”;
•	 usunięcie zbędnych elementów modelu, zmiana istniejących lub wprowadzenie 

nowych elementów.
Często się zdarza, iż problem znajduje się „na dolnym poziomie” – na poziomie 

podstawowych operacji. Sprzęt IDEF pomaga w tej kwestii. Ideologia IDEF bazuje na 
koncepcji procesów wielopoziomowych8. To znaczy, że każdy pojedynczy podproces 
można badać w głąb do osiągnięcia poziomu operacyjnego. Stosowanie modelu IDEF 
pomoże rozwiązać jakąkolwiek kwestię procesu, jeśli model procesu jest wiarygodny9.

7 Sahno J., Analysis of Manufacturing Capacities, VDM Verlag, Saarbrücken 2010.
8 Marca D.A., IDEF0 and SADT: A Modeler’s Guide, OpenProcess, Inc., Westborough 2005.
9 Feldman C.G., The Practical Guide to Business Process Reengineering Using IDEF0, Dorset House 

Publishing Company, New York City 1998.
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Zilustrowano, jak może wyglądać taka zmiana. Na rys. 2. można zobaczyć wygląd 
stanu „AS IS” części procesu biznesowego „Zarządzanie jakością produktu”.
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Rys. 2. Część modelu „AS IS”
Źródło: Proces biznesowy BP.09 „Zarządzanie jakością produktu” Schumacher Packaging

Natomiast na rys. 3. jest identyczna część modelu procesu „TO BE”.
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Rys. 3. Część modelu „TO BE”
Źródło: Proces biznesowy BP.09 „Zarządzanie jakością produktu” Schumacher Packaging

Po zestawieniu rys. 2. z rys. 3., można sądzić, że firma zewnętrzna wypełnia formula-
rza od ręki, ale wpisuje dane w formacie elektronicznym. Proces uległ tylko jednej zmia-
nie, ale dzięki temu rozwiązaniu już nie ma potrzeby skanowania (z rozpoznawaniem 
tekstu) źródłowego formularza, a przesyłanie danych do Działu Jakości odbywa się za 
pomocą formatu elektronicznego – nie zabiera to wiele czasu. Dlatego firma oszczędza 
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w tym procesie 105 – 17 = 88 minut. Takich przypadków marnotrawstwa, każde przed-
siębiorstwo ma dużą ilość – jest to łatwe do zwalczenia przez taką prostą metodę.

System kontroli działań korygujących

System kontroli działań korygujących jest nieodłączną częścią systemu jakości, 
ponieważ spełnia on rolę sprzężenia zwrotnego cyklu PDCA10 (akurat występuje jako 
litera „A” tego skrótu). Każda planowana zmiana musi być zarządzana przez system 
elektroniczny, dostępny dla każdego kierownika oraz zarządu firmy. Zarządzanie zmia-
nami w  ten sposób może pomóc znaleźć sprzeczności działań korygujących pocho-
dzących z różnych źródeł. Kontrola terminów, będąc niezbędną częścią tego systemu, 
zapewnia firmie sterowalność swoją działalnością na wysokim poziomie.

Podsumowanie

System jakości każdej firmy zmienia się ciągle, ale zarząd musi ustalić taki podsys-
tem doskonalenia, aby te zmiany były zarządzane w sposób systemowy. Narzędziem 
systemowym dla osiągnięcia tego celu może zostać modelowanie procesów w  nota-
cjach IDEF0 lub IDEF3. Takie podejście nie tylko ułatwia reakcję na niepożądane 
zmiany procesów, ale również wspiera ulepszenie procesów, które w  takim układzie 
wykonywane jest w sposób przejrzysty i szybki. Wdrożenie podsystemu kontroli dzia-
łań korygujących dodatkowo harmonizuje system jakości i zapewnia jego rozwój.
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JAKOŚC PRACY I POZIOM ZAANGAŻOWANIA 
W WYKONYWANE OBOWIĄZKI OSÓB 

W WIEKU STUDENCKIM

Wprowadzenie

W  warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej, kiedy o  sukcesie firmy decy-
duje wydajność i  innowacyjność sprawia, że zasoby ludzkie są dla przedsiębiorstwa 
najwyższą wartością. Jednakże samo posiadanie odpowiedniej liczby pracowników nie 
wystarcza, tak więc współczesne organizacje coraz częściej dążą do uzyskania odpo-
wiedniego poziomu zaangażowania pracowników. Przedsiębiorcy dostrzegają, iż za-
angażowany personel jest bardzo ważnym czynnikiem efektywnego funkcjonowania 
organizacji i wskazują na korelację między większym zaangażowaniem zatrudnionych 
a wyższą jakością pracy, co skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firmy1. 

Jakość pracy

Żeby zrozumieć pojęcie „jakość pracy” najpierw zostaną przedstawione definicje 
terminów: „jakość” oraz „praca”. Norma ISO 9000:2006 definiuje jakość jako „stopień, 
w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”2. Synonimy słowa inhe-
rentny to: nierozłączny, nierozdzielny, stale towarzyszący. T. Kotarbiński uważa, że pra-
ca jest pojęciem wieloznacznym. Według niego praca to działanie lub zespół działań, 
które ktoś jest zobowiązany wykonać3. 

Biorąc pod uwagę powyższe definicje jakość pracy możemy zdefiniować jako sto-
pień spełnienia wymagań, które zostały postawione wykonawcy (np. cechy osobowe, 

1 Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowany pracownik – wyzwaniem dla współczesnego zarządzania 
zasobami ludzkimi, [w:] „Logistyka”, 2012, nr 5, s. 71.

2 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.
3 Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – War-

szawa – Kraków, 1965, s. 90.
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kwalifikacje), a także wymagań dotyczących odpowiedniej realizacji procesu (np. na-
leżyta jakość sprzętu)4.

Do czynników, które mają wpływ na proces jakości pracy należy zaliczyć: wyko-
nywanie pracy, środowisko pracy, wewnętrzne cechy pracy, satysfakcja zawodowa. Ich 
zgodność skutkuje płynnością i pozytywnym postrzeganiem całego procesu5.

Rozważając aspekty dotyczące jakości pracy, warto zwrócić uwagę na wybrane 
czynniki, które wchodzą w skład tego procesu6:
•	 nagrody zewnętrzne: wynagrodzenie, świadczenia, gwarancja zatrudnienia;
•	 nagrody wewnętrzne: ciekawa praca, spełnienie zawodowe, podejmowanie inicjatyw;
•	 relacje w środowisku pracy: zaufanie i zaangażowanie, sprawiedliwość, komunikacja;
•	 godziny pracy i harmonogram: równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawo-

dowym, godziny pracy oraz nadgodziny;
•	 struktura organizacyjna: wymiana informacji, udział w procesie decyzyjnym;
•	 wykorzystywanie umiejętności i rozwój: możliwość awansu, szkolenia;
•	 forma pracy: opinie, autonomia i kontrola;
•	 zdrowie i bezpieczeństwo: psychologiczne oraz fizyczne wymagania pracy.

Zaangażowanie

Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, iż zaangażowanie to wy-
pełnianie obowiązków z  pasją i  poświęceniem, troska o  rozwój i  przyszłość firmy, 
identyfikacja z misją i celami przedsiębiorstwa a także lojalność wobec pracodawcy7. 
Analizując definicje zaangażowania można dostrzec ścisłe powiązanie między zaanga-
żowaniem i satysfakcją. Wówczas nie można mówić o zaangażowaniu bez komponentu 
zadowolenia a więc należy mieć na uwadze, że niezadowolenie skutkuje brakiem zaan-
gażowania w wykonywaną pracę8.

Wskazując na postawy i zachowania zaangażowanego pracownika można stwier-
dzić, że reprezentuje on jednocześnie trzy rodzaje postaw, gdyż9:
•	 MÓWI – pozytywnie wypowiada się na temat firmy zarówno w otoczeniu bliższym 

jak i dalszym; 

4 Kolman R., Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie, Placet, Warszawa 2013, s. 340.
5 Głowacka M.D., Głowacka-Rrębała A., Nowakowska I., Rasińska R., Zarządzanie jakością pracy 

członków organizacji, Wydział Zarządzania UW. [w:] „Problemy Zarządzania”, 2011, nr 4, s. 218.
6 McMullen K., Schellenberg G. Job Quality in Non-profit Organizations,[w:] “CPRN Research Series 

on Human Resources in the Non-profit Sector”, 2003, nr 2, s. 9.
7 Skowron-Mielnik B., Budowanie zaangażowania pracowników w  procesie doskonalenia przedsię-

biorstwa z wykorzystaniem employer brandingu, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu”, Wrocław, 2014, nr 358, s. 25. 

8 Tamże s. 28.
9 Gadacz N., Górska E., Stała mobilizacja, [w:] „Personel i Zarządzanie” , 2010, nr 6, s. 25.
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•	 POZOSTAJE – jest lojalny wobec firmy, w której pracuje, wiąże z nią swoją przy-
szłość. Nie zmienia miejsca pracy pomimo możliwości przejścia do konkurencji; 

•	 STARA SIĘ – wkłada dodatkowy wysiłek w wykonywaną pracę, gdyż chce przyczy-
nić się do sukcesu firmy.

•	 Autorzy raportu „State of The Global Workplace” Instytutu Gallupa, wyróżnili trzy 
grupy pracowników w zależności od stopnia zaangażowania w wykonywaną pracę10:

•	 pierwszą grupę stanowią zaangażowani, którzy pracują z pasją i są usatysfakcjono-
wani z powierzonych im zadań. Mimo, iż grupa ta skupia niewielu pracowników 
to w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju firmy poprzez wprowadzanie 
innowacji; 

•	 drugą grupę stanowią pracownicy niezaangażowani a więc osoby które z niecier-
pliwością czekają aż czas pracy dobiegnie końca oraz nie wkładają energii i pasji 
w wykonywane czynności; 

•	 ostatnią grupę stanowią aktywnie niezaangażowani, którzy są nieukontentowani 
z pracy i wyrażają swoje niezadowolenie. Ponadto bardzo często podważają osią-
gnięcia zaangażowanych w pracę współpracowników. 
Według badań przeprowadzonych przez Corporate Leadership Council pracow-

nicy zaangażowani wkładają w wykonywaną pracę 57% wysiłku więcej niż niezaan-
gażowany personel. Ponadto 10%-owy wzrost zaangażowania pracujących powoduje 
6%-owy przyrost wkładu pracy, co skutkuje 2%-owym wzrostem wyników przedsię-
biorstwa11. Zatem nie powinien budzić zdziwienia fakt, iż firmy stale podejmują wysiłki 
ukierunkowane na budowę i rozwój zaangażowania indywidualnego pracownika. Nie 
jest to jednak sprawa prosta, ponieważ działania podnoszące zaangażowanie muszą być 
dostosowane zarówno do potrzeb i oczekiwań pracowników jak również do możliwo-
ści przedsiębiorstwa12.

Charakterystyka przeprowadzonych badań oraz ich wyniki

Badania przeprowadzono w  lutym 2016 r. metodą ankietową. Próba badawcza 
obejmowała 90 respondentów. Kwestionariusz ankiety obejmował 7 pytań, a jego kon-
strukcja umożliwiała m.in. przeprowadzenie analizy IPA (ang. importance-performan-
ce analysis).

Charakterystykę respondentów badania przedstawia tabela 1. 

10 Adair Gallup Study: Engaged Employees Inspire Company Innovation. Gallup Management Jour-
nal, 12 października 2006, http://gmj.gallup.com/content/24880/gallup-study-engaged-employ-
ees-inspire-company.aspx. Za: Rudawska A., Motywowanie do zaangażowania w organizację oraz 
życie społeczne i rodzinne, [w:] „Master of Business Administration”, 2011, nr 1, s. 77.

11 Chabior J., Potencjał biznesowy zaangażowanych pracowników, HRStandard.pl dostępne w  In-
ternecie: http://hrstandard.pl/2012/11/08/potencjal-biznesowy-zaangazowanych-pracownikow/ 
[data dostępu 25.02.2016].

12 Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowany pracownik – wyzwaniem dla współczesnego zarządzania 
zasobami ludzkimi, Dz. cyt. s. 74.

http://gmj.gallup.com/content/24880/gallup-study-engaged-employees-inspire-company.aspx
http://gmj.gallup.com/content/24880/gallup-study-engaged-employees-inspire-company.aspx
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Tabela 1. Charakterystyka respondentów

Płeć Wymiar czasu 
pracy Rodzaj pracy Forma

i stopień studiów

Kobiety – 61%
Mężczyźni – 39%

Umowa-zlecenie 
– 46%
½ etatu – 17%
¾ etatu – 10%
¼ etat – 6%
Pełny etat – 21%
Inne – 0%

Sprzedawca – 39%
Recepcjonista – 7%
Pracownik gastronomii 
– 27%
Kierowca – 6%
Telemarketer – 5%
Pomocnik budowlany – 
0%
Doręczyciel gazet – 0%
Hostessa – 1%
Praca na produkcji – 15%
Inna – 0%

Stacjonarne I stopnia 
– 24%
Stacjonarne II stopnia 
– 36%
Niestacjonarne I stopnia 
– 18%
Niestacjonarne II 
stopnia – 22 %

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani ocenili wybrane czynniki, mogące wpływać na jakość wykonywanej 
przez nich pracy w dwóch aspektach: ważność danego czynnika oraz ocena stopnia 
realizacji. W oparciu o te dane stworzono macierz metody IPA (rys. 1). Na macierzy 
zaznaczono położenie wyodrębnionych czynników oraz wskazano pola decyzyjne:

Pole A – czynniki ważne dla studentów i dobrze oceniane – atuty firm, w których 
pracują badani: równowaga pomiędzy życiem prywatnym a  zawodowym, atmosfera 
w pracy.

Pole B – czynniki ważne lecz gorzej oceniane – atrybuty wymagające natychmia-
stowej poprawy: sprawiedliwe traktowanie, możliwość awansu.

Pole C – czynniki mało ważne i źle oceniane: czynniki, które wymagają poprawy 
w drugiej kolejności: gwarancja zatrudnienia, poczucie spełnienia zawodowego, udział 
w procesie decyzyjnym, wykonywanie ciekawej pracy.

Pole D – czynniki mało ważne i dobrze oceniane – czynniki mało istotne: szkolenia 
dla pracowników.
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Rys.1. IPA
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski

Mając na uwadze informacje z  przeprowadzonych badań ankietowych, można 
stwierdzić, że firmy zatrudniające studentów w wielu obszarach funkcjonują na dobrym 
poziomie. Jednak istnieją dwa obszary, których funkcjonowanie trzeba i należy popra-
wić w pierwszej kolejności, chodzi tu o: sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz 
możliwość awansu. Jednak trudno jest wskazać działania przyczyniające się do wzrostu 
satysfakcji pracowników nie znając możliwości poszczególnych firm oraz konkretnych 
potrzeb i oczekiwań zatrudnionych studentów. Zatem każda firma powinna indywidu-
alnie podejść do tej kwestii. Atrybuty wymagające poprawy z pewnością wymagać będą 
zaangażowania ze strony kierownictwa oraz pewnego nakładu finansowego lecz nale-
ży mieć na uwadze, że zmiany w znacznym stopniu przełożą się na wzrost satysfakcji 
z wykonywanej pracy, co będzie skutkowało zwiększoną jakością działań pracowników 
oraz wzrostem ich zaangażowania. W efekcie przełoży się to na zysk przedsiębiorstwa. 
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LOJALNOŚĆ KLIENTA – TEORIA ORAZ OMÓWIENIE 
MIERNIKÓW RFM I POC

Wprowadzenie

Peter Drucker, teoretyk zarządzania uznawał lojalność za podstawowy cel funkcjo-
nowania organizacji. Klienci stanowią najważniejszy z zasobów, niekiedy decydujący 
o istnieniu na rynku. Znacznie mniej kosztowne jest utrzymanie obecnych, lojalnych 
klientów, niż pozyskiwanie nowych. Dlatego przedsiębiorstwa utrzymujące bardzo do-
bre relacje z klientami charakteryzuje1: wyższa rentowność, organizacje rozwijające się, 
posiadają aktualne informacje o sytuacji na rynku dóbr i usług, wyższa elastyczność, 
powtarzalność zakupów zadowolonych klientów, zachęcanie innych do skorzystania 
z oferty firmy przez lojalnych klientów.

Celem niniejszego referatu jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia lojalno-
ści klientów. W pierwszej kolejności zdefiniowano pojęcie oraz wskazano jej źródła. 
Następnie, omówiono różne aspekty lojalności. W ostatniej części wymieniono przy-
kładowe mierniki oraz scharakteryzowano wybrane dwa narzędzia: analizę historii za-
kupowej klienta (RFM) oraz macierz możliwego do osiągnięcia zysku (POC).

Charakterystyka lojalności

Pojęcie lojalności jest trudne do zdefiniowania ze względu na szerokość znacze-
nia i złożoność. Stosowanie niniejszego terminu w wielu kontekstach także utrudnia 
opracowanie jednej, uniwersalnej definicji. W literaturze można zauważyć, że teoretycy 
i praktycy często nie podejmują prób zdefiniowania „lojalności”, w zamian przytaczając 
terminy bliskoznaczne lub skupiając wysiłki na wyznaczeniu jej cech takich jak2: wier-
ność, oddanie, przywiązanie, uczciwość, rzetelność.

1 Przybylska K., Jakość produktu i wielkość marki jako determinanty lojalności klienta, [w:] „Zeszyty 
Naukowe UEK, nr 815/2010”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 
2010.

2 Przybylska K., Lojalność klienta, [w:] Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jako-
ścią, Sikora T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
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W  marketingowym ujęciu, lojalność definiuje się najczęściej jako dokonywanie 
zakupów produktów tej samej marki, w  tym samym miejscu sprzedaży lub od tego 
samego sprzedawcy3. Lojalność może mieć podłoże4: behawioralne, emocjonalne, ko-
gnitywne, dostępności oferty.

W pierwszym przypadku jest ono związane z zachowaniem klienta w odniesieniu 
do nabywania produktów, czyli nawykowa, systematyczna powtarzalność zakupu pro-
duktu, co każdorazowo wiąże się z satysfakcją z dokonanej transakcji. Niniejsze podej-
ście jest krytykowane przez pominięcie czynników determinujących decyzję zakupo-
wą, co zostaje uzupełnione w podejściu emocjonalnym.

Lojalność określana na podłożu emocjonalnym jest rozumiana jako przychylność 
względem produktu ze względu na uczucie sympatii i przywiązania do wyrobu, bądź 
usługi, firmy lub marki, miejsca zakupu lub sprzedawcy.

W przypadku podejścia kognitywnego do lojalności wskazuje się na rolę procesu 
poznawczego, który umożliwia świadomą decyzję o  wyborze i  zakupie danego pro-
duktu. Klient oceniając właściwości użytkowe, cechy, cenę oraz kontrastując z ofertą 
konkurencji wybiera określoną markę. Jednak jest to bardzo zawężone podejście do 
lojalności pomijające najważniejsze czynniki kreujące ją5.

Analizując podejście związane z dostępnością oferty warto podkreślić, że na lojal-
ność ma wpływ istnienie substytutów oraz pozycja rynkowa konkurentów. W ramach 
niniejszego podejścia M. Cichosz6 wyróżnia pięć poziomów lojalnych klientów:
1) więźniowe – mimo niezadowolenia z oferty i jakości produktów, klienci wciąż do-

konują zakupu, a organizacje nie muszą zabiegać o nabywców, ani dążyć do pod-
wyższenia stopnia zadowolenia, sytuacja taka ma miejsce w  przypadku istnienia 
monopolu, braku konkurencji,

2) oderwani lojaliści – mimo niezadowolenia z  oferty firmy pozostają jej wierni ze 
względu na czynniki praktyczne, np. wygodę, czy wysokie koszty związane z roz-
poczęciem korzystania z  usług lub użytkowania wyrobów innej organizacji, taka 
sytuacja ma miejsce np. w przypadku telefonii komórkowej,

3) kupieni lojaliści – mimo niezadowolenia z oferty i  jakości produktów, podejmują 
decyzje zakupowe ze względu na przywileje, jakie oferuje przedsiębiorstwo w for-
mie korzyści finansowych, nagród, rabatów, które są zapewnione za „bycie lojal-
nym”,

4) zadowoleni klienci – wybór i decyzja o zakupie spowodowana jest prawdziwą satys-
fakcją z nabywanych produktów, które w pełni zaspokajają potrzeby i oczekiwania 
klientów, klienci nie biorą pod uwagę zmiany firmy, czy marki na inną, są przeko-
nani o dobrym wyborze oferty, z której są w pełni zadowoleni,

3 Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, War-
szawa 1999.

4 Przybylska K., Lojalność klienta [w:] Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, 
Sikora T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

5 Ibidem.
6 Cichosz M., Lojalność klienta wobec firmy, [w:] „Marketing i Rynek”, nr 8/2003, s. 8-13.
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5) apostołowie – klienci, których charakteryzuje najwyższy stopień lojalności i satys-
fakcji z produktów przedsiębiorstwa, ich przywiązanie i uznanie dla organizacji jest 
na tyle silne, że wspierają firmę przekazując pozytywną opinię na jej temat i zachę-
cają do skorzystania z oferty pozostałych uczestników rynku.
W książce Lojalność 3.0 zostało zaprezentowane podejście Barry’ego Kirka7, zgod-

nie z którym wyróżnia się takie aspekty lojalności, jak lojalność inercyjna, interesowna, 
prawdziwa oraz kultowa. 
1. W przypadku lojalności inercyjnej, dane przedsiębiorstwo nie skupia wysiłków na 

uatrakcyjnianiu oferty. Aby utrzymać klientów, uniemożliwia ich odejście poprzez 
niedogodności z nim związane. Przykładem mogą być linie lotnicze, gdy klienci 
nie mają alternatywnego połączenia jak to, oferowane przez firmę X. W momencie 
pojawienia się konkurencji, klienci nie czują potrzeby, aby pozostać z nada firmą 
i najczęściej przechodzą do innej firmy.

2. Lojalność interesowna polega na „przekupieniu” klientów poprzez oferowane 
programy lojalnościowe. Klient pozostaje z firmą tylko ze względu na punkty lub 
rabaty, które może otrzymać za dokonane zakupy. Nie ma mowy o żadnej więzi 
emocjonalnej, podobnie jak w przypadku lojalności inercyjnej. Dlatego też, w mo-
mencie pojawienia się konkurencji oferującej np. lepsze rabaty, klient nie będzie 
miał skrupułów, żeby odejść.

3. W przypadku lojalności prawdziwej oraz kultowej można mówić o zaangażowaniu 
emocjonalnym klienta. Oznacza to, że posiada on ważny powód oraz uzasadnienie, 
dla którego wybiera dany produkt lub markę. Nie tak łatwo jest przechwycić tych 
klientów przez konkurencję. Fundamentem tych dwóch typów lojalności jest za-
ufanie oraz wspólne wartości. Klient dokonując zakupu, oprócz produktu, zyskuje 
także inne korzyści. Przykładem marki, w której u klientów funkcjonuje lojalność 
prawdziwa jest sieć kawiarni Starbucks. Oprócz pysznej kawy, klienci także wybie-
rają specyficzną atmosferę w nich panującą, gdzie chętnie chcą spędzać czas. Lojal-
ność kultowa jest to najwyższy poziom związania się z firmą, jaki można wyróżnić. 
Między klientem, a organizacją istnieje nierozerwalna więź, porównywalna także 
do życiowego zobowiązania. Bycie klientem jest powodem do dumny. Jest czymś, 
co chętnie jest eksponowane na zewnątrz i także niejednokrotnie determinuje styl 
życia użytkownika. Przykładem takich marek są Harley-Davidson, Apple, czy Co-
ca-Cola8. 

4. Na podstawie omówionych aspektów lojalności, należy podkreślić, że najważniejszą 
determinantą przywiązania do marki jest zaangażowanie emocjonalne. Warto tak-
że dodać, że klient lojalny jest w stanie więcej zapłacić za preferowaną przez siebie 
markę, która jest darzona przez niego większym zaufaniem. Jest także mniej podat-
ny na akcje promocyjne. Również jest w stanie przetrwać czasową niedostępność 

7 Paharia R., Lojalność 3.0, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2014.
8 Ibidem.
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produktu9. Zatem organizacje powinny w pierwszej kolejności dostarczać wysokiej 
jakości produkty, aby pozyskać klientów, a  kolejno podejmować działania, żeby 
owego klienta utrzymać i zbudować więź emocjonalną. Powinni kreować partner-
skie relacje z klientami mające swoje źródło w poczuciu lojalności10. 

Metody pomiaru lojalności

Istnieje kilka metod pomiaru stopnia lojalności klientów wobec marki. Wyróżnia 
się między innymi następujące mierniki11: miernik powtarzalności decyzji zakupo-
wych, analiza kupowanych produktów danej marki (RFM), udział procentowy wy-
datków klienta na dany produkt w odniesieniu do wielkości wydatków ogółem, ma-
cierz możliwego do osiągnięcia zysku (POC), wskaźnik retencji, wskaźnik udziału 
w rynku, dynamika przyrostu udziału w rynku.

System RFM, jako wskaźnik badania lojalności, bazuje na analizie historii zakupo-
wej klienta. Zakłada on, że klienci, którzy kupują towar częściej i za wyższe pieniądze, 
są dla organizacji bardziej atrakcyjni. Nazwa metody jest akronimem następujących 
zagadnień: Recency – czyli kiedy klient dokonał u nas ostatnio zakupu, Frequency – jak 
często dokonuje zakupów oraz Money – ile wydaje pieniędzy.

W odniesieniu do zmiennej R można przyjąć następującą skalę punktową: w ostat-
nim kwartale – 24 pkt, w ostatnim pół roku – 12 pkt, do 9 miesięcy wstecz – 6 pkt, 
nie dalej niż rok – 3 pkt. Druga zmienna F liczona jest poprzez pomnożenie liczby 
zakupów dokonanych w ostatnim roku przez 4 (4 pkt za każdą transakcje). Zmienna 
M obliczana jest jako 10 proc. od wartości każdej transakcji. Maksymalny pułap punk-
towy wynosi 9, aby uniknąć zniekształcenia w przypadku kiedy jeden z zakupów byłby 
wyjątkowo duży. Im krótszy czas upłynął od ostatnich zakupów, im częściej dokonywa-
ne są zakupy i im więcej wydawanych jest pieniędzy na nasz zakup, tym więcej klient 
posiada punktów.

Innym narzędziem oceny lojalności (tabela 1) jest macierz możliwego do osiągnię-
cia zysku – POC (profit opportunity cycle). Jest narzędziem pomocnym w zrozumieniu 
wpływu różnych grup klientów na rentowność firmy. 

9 Przybylska K., Jakość produktu i wielkość marki jako determinanty lojalności klienta, [w:] „Zeszyty 
Naukowe UEK, nr 815/2010”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 
2010.

10 Przybylska K., Jakość produktu i wielkość marki jako determinanty lojalności klienta, [w:] „Zeszyty 
Naukowe UEK, nr 815/2010”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 
2010.

11 Cholewicka-Goździk K., Zarządzanie relacją z klientem, [w:] „Problemy Jakości”, nr 09/2013, s. 35-40.
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Tabela 1. Przykładowa macierz POC
klienci nowi klienci zatrzymani klienci utraceni RAZEM

klienci wysoko opłacalni + 11%  – 5%  – 18%  – 12%
klienci średnio opłacalni + 8% 0%  – 12%  – 4%
klienci mało opłacalni + 3% 0%  – 5%  – 2%
RAZEM + 22%  – 5% -35%  – 18%

Źródło: Otto J., Zarządzanie wartością klienta marketingowym wymogiem konkurencyjności 
współczesnego przedsiębiorstwa – wybrane problemy, https://cejesh.icm.edu.pl/, 

(dostęp 04.03.2016 r.).

Pokazuje ona precyzyjnie, które grupy klientów i w jakim stopniu przyczyniają się 
do wzrostu lub spadku obrotów firmy. Zaletą macierzy jest fakt, że w sposób oczywisty 
obrazuje, iż rzadko występuje tylko jednokierunkowa relacja między nowymi klienta-
mi a wzrostem obrotów i w konsekwencji zysków. Jeśli w grupie pozyskanych klien-
tów będą dominować nabywcy mało opłacalni, to zysk może wzrosnąć w niewielkim 
stopniu, nawet jeśli przybędzie ich znaczna liczba. Z kolei niewielka utrata klientów 
z grupy wysoko opłacalnych może w istotny sposób zaważyć na rentowności przedsię-
biorstwa12.

Podsumowanie

Zdobycie lojalnych klientów jest trudnym do zrealizowania zadaniem wymagają-
cym niejednokrotnie od przedsiębiorstw dużej pomysłowości oraz zaangażowania pra-
cowników. Należy ponownie podkreślić, że prawdziwie lojalny nabywca, to ten, który 
zarówno dobrowolnie, systematycznie korzysta z oferty danej organizacji, jest do niej 
przywiązany oraz daje świadectwo swojej lojalności na zewnątrz agitując na korzyść 
organizacji. Zadowolony, wierny i oddany klient to najlepsza forma promocji. Ponadto, 
jest w stanie tolerować niewielkie potknięcia, które niestety są nieuniknione. Zarówno 
tak jak wiele czynników determinuje lojalność, tak również należy podjąć wiele wysił-
ków, aby ją wykreować13.

Istnieje wiele narzędzi służących do monitorowania i  oceny lojalności. Pomiar 
w firmie powinien odbywać się przede wszystkim z wykorzystaniem mierników zrozu-
miałych dla całości zarządu i pracowników.
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ORIENTACJA NA KLIENTA 
W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Wprowadzenie 

W normie PN-EN ISO 9000:2006 wskazano, że „organizacje są zależne od swo-
ich klientów”. Z tego względu przedsiębiorstwa chcące realizować swoje cele, powinny 
poznać ich, zrozumieć ich obecne i przyszłe potrzeby. Nie tylko spełniać wymagania 
potencjalnych odbiorców, ale wykraczać ponad stwierdzone oczekiwania. Orientacja 
na klienta jest kluczowym elementem kompleksowego podejścia do jakości.

Przedsiębiorstwa, poza zrozumieniem wartości dostarczanej klientowi, powinny 
także dostrzec wartość otrzymywaną od klienta. Jest to warunek konieczny, aby móc 
efektywnie wykorzystywać ją w budowaniu strategii firmy. Celem niniejszego artykułu 
jest prezentacja znaczenia orientacji na klienta w kontekście zarządzania organizacją. 
W pierwszej kolejności scharakteryzowano wartość klienta. Następnie, przedstawio-
no schemat cyklu życia klienta. Omówiono etapy oraz przedstawiono dobre praktyki 
w zarządzaniu cyklem życia klienta.

Wartość klienta w organizacji

Aby móc mówić o budowaniu i zarządzaniu wartością klienta, w pierwszej kolej-
ności przedsiębiorstwa muszą znaleźć odpowiedź na pytanie: co klient wnosi do firmy? 
Nabywając produkty danego przedsiębiorstwa, klient dostarcza zasoby finansowe prze-
kładające się na rentowność i płynność finansową firmy, a poziom tych wpływów jest 
uzależniony od częstotliwości, wielkości zakupów oraz poziomu płaconych cen w od-
niesieniu do kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo1. 

Przykładowo, w  przypadku usług, wartość klienta stanowi zdyskontowana war-
tość przepływów gotówkowych wygenerowanych w okresie korzystania przez klienta 
z usług danego podmiotu. Tak więc, wzrost wartości klienta odbywa się latami. Należy 

1 Dobiegała-Korona B., Kierunki i wyzwania rozwoju zarządzania wartością klienta, [w:] Dobiegała-
-Korona B. (red.), Budowanie wartości dla klienta. Teoria i praktyka, Diffin SA, Warszawa 2015.
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także podkreślić, że czasami w kalkulacji wartości klienta uwzględniane są także przy-
pływy niepieniężne2. Należą do nich: rekomendacje firmy osobom trzecim, informa-
cje dostarczane firmie, współtworzenie wartości (współpraca), korzyści wizerunkowe 
czy też korzyści ze wzrastającej liczby klientów, które są niezwykle istotne w firmach 
wykorzystujących efekt usieciowienia. Powyższe wartości mogą odgrywać istotną rolę 
dla firmy, niemniej wyrażenie ich w  wartości pieniężnej jest utrudnione. Większość 
autorów publikacji z zakresu wartości klienta z  reguły pomija niepieniężne wartości 
generowane przez klientów z wyjątkiem rekomendacji firmy osobom trzecim. Jeszcze 
rzadziej wartości te pojawiają się we wzorach na wartość klienta3. 

Cykl życia klienta jako zarządzanie wartością klienta

Na rys. 1. zaprezentowano podejście nawiązujące do koncepcji cyklu życia klienta 
w przedsiębiorstwie.
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Rys. 1. Etapy cyklu życia klienta
Źródło: Dąbrowska A., Wartość klienta a przestrzeganie praw konsumentów [w:] 
Dobiegała-Korona B. (red.), Budowanie wartości dla klienta. Teoria i praktyka,  

Wydawnictwo Diffin SA, Warszawa 2015

2 Dąbrowska A., Wartość klienta a przestrzeganie praw konsumentów, [w:] Dobiegała-Korona B. 
(red.), Budowanie wartości dla klienta. Teoria i praktyka, Diffin SA, Warszawa 2015.

3 Doligalski T., Wartość a rentowność klienta, [w:] Dobiegała-Korona B., Doligalski T.,(red.), Zarzą-
dzanie wartością klienta, Poltext, Warszawa 2009.
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Jako pierwszy etap cyklu życia klienta uważani są klienci potencjalni, którzy nie 
przynoszą jeszcze żadnych zysków dla firmy, ale przedstawiają już pewną wartość. Ich 
wiedza o  produkcie jest zerowa lub znikoma, brakuje u  nich także chęci dokonania 
zakupu. W tym przypadku, wysiłki przedsiębiorstw polegają na uświadamianiu poten-
cjalnemu klientowi istnienie produktu (poprzez ulotki, reklamy w prasie, czy telewi-
zji). Następnie organizacja powinna zachęcić ich do dokonania pierwszego zakupu np. 
oferując niższe ceny, niż te, które obowiązują aktualnie. Planując działania, należy też 
zastanowić się, jakich informacji o produktach firmy należy dostarczyć potencjalnym 
klientom, aby dokonali zakupu. Najczęściej firmy koncentrują się na swych najlep-
szych, czołowych produktach, których zakup może później generować dosprzedaż. Na-
leży pamiętać, że akcja marketingowa powinna kreować oczekiwania klientów zgodne 
z cechami i jakością produktu, który organizacja planuje sprzedać. Jeżeli klient uzna, że 
wartość, jaką dostarcza mu produkt lub usługa jest wyższa lub, co najmniej równa cenie 
to najprawdopodobniej zdecyduje się na dokonanie zakupu. 

Następny etap stanowią klienci dokonujący pierwszego zakupu. Obecność tej 
grupy klientów informuje firmę, że oferta, którą przedstawiła klientowi spełnia jego 
oczekiwania przynajmniej w minimalnym stopniu. Jednak dokonanie przez nich za-
kupu nie daje pewności, że staną się klientami lojalnymi. W dalszym ciągu dokonu-
ją oceny oferty. Może się zdarzyć, że klient stwierdzi, iż dokonany przez niego zakup 
nie zaspokaja w pełni jego oczekiwań. Wtedy pojawia się u niego reakcja zwana dyso-
nansem pozakupowym, czyli odczuwanie dyskomfortu związanego z zakupem. Klient 
może chcieć dokonać wtedy zwrotu zakupionego towaru. Jeżeli to będzie jednak nie-
możliwe to już nigdy więcej nie dokona w tej firmie zakupów. Może się jednak okazać, 
że produkt zaspokoił oczekiwania klienta. Firma ma szansę utrzymać klienta tak długo, 
jak w jego odczuciu nie spadnie jakość oferty. Dlatego na tym etapie firma powinna 
mieć dwa cele: wzmocnić przekonanie klienta, że produkty są lepsze od konkurencji 
oraz zachęcić do dalszych zakupów. Służą do tego reklama i obsługa klienta. Należy 
wziąć pod uwagę, że jeżeli klient bardzo dobrze ocenia produkt to na tym etapie cena 
ma mniejsze znaczenie.

Etap trzeci oznacza, że klienci zaczynają powtarzać zakupy. Do tego etapu prze-
chodzą klienci, którzy w firmie dokonali więcej niż jednego zakupu. Prawdopodobień-
stwo, że będą kontynuować zakupy jest większe niż w poprzednim etapie. Także istnieje 
szansa pozyskania lojalnego klienta. Nadal jednak dokonują oni oceny oferowanych 
produktów. Jeżeli spotkają się z gorszą obsługą, czy produktem mogą w każdej chwili 
odejść. Natomiast, gdy rośnie ich zaufanie do firmy, sprzedaż w przeliczeniu na klienta 
powiększa się. Promocja dla tej grupy odbiorców nie ma dużego znaczenia. Jeżeli już 
jest to należy ją skoncentrować na sprzedaży dodatkowych produktów. W komunikacji 
z klientem również warto podkreślić, że firma docenia swoich klientów.

Etap czwarty stanowi grupa klientów podstawowych, którzy dokonują regular-
nych zakupów. Produkt lub usługa spełnia ich oczekiwania, nie prowadzą wnikliwych 
ocen, tak jak na poprzednich etapach. Przypadkowe, niewielkie trudności nie prowa-
dzą automatycznie do ucieczki. Jest to grupa klientów, gdzie w przeliczeniu na jedne-
go klienta sprzedaż jest największa, stanowią najwyższą wartość dla firmy i mają duże 
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znaczenie dla rentowności. Dlatego właśnie o nich należy troszczyć się szczególnie oraz 
podkreślać ich znaczenie dla firmy. Często stosuje się dla nich wyższe ceny niż dla 
klientów początkujących. Znają już dokładnie ofertę i potrafią docenić zalety produk-
tów. Dlatego są bardziej skłonni znosić wyższe ceny. Na tym etapie ważna jest również 
obsługa klienta. Jeżeli klient będzie obsługiwany wzorcowo, a problemy oraz ewentu-
alne reklamacje będą rozwiązywane szybko, to będą to dodatkowe argumenty za pozo-
staniem z firmą.

Ostatni etap stanowią uciekinierzy, czyli klienci odchodzący do konkurencji. 
Może to być spowodowane lepszą ofertą lub problemami z obsługą w firmie. Możliwe, 
że odbiorca znudził się naszą ofertą lub produktem. Na początku należy poddać anali-
zie przyczyny odejścia klienta. Jeżeli więcej jest czynników zewnętrznych to inwestycje 
w utrzymanie konsumenta nie będą efektywne. Jeżeli jednak powodem ucieczki były 
czynniki wewnętrzne zatrzymać klienta można po prawidłowym rozpoznaniu przy-
czyny i rozwiązaniu problemu. Poprzez bezpośredni kontakt z klientem można dowie-
dzieć się, dlaczego postanowił zrezygnować z produktów firmy i postarać się rozwiązać 
problem4.

Istotą relacji klienta z firmą jest wymiana wartości. Klient kreuje powyższe stru-
mienie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy otrzymuje w zamian od organizacji takie war-
tości, które spełniają jego oczekiwania i zaspokajają potrzeby5. Zarządzanie wartością 
klienta rozumiane jest jako podejście zarządcze traktujące klientów jako zasób firmy, 
którego wartość się mierzy i zwiększa przez organizację procesów wokół relacji z nimi. 
Cechami zarządzania wartością klienta mogą być6: postrzeganie relacji z klientami jako 
wymiany wartości, orientacja na klienta, pomiar wartości klienta i zarządzanie wiedzą 
o kliencie, podejście portfelowe do relacji z klientami, koncentracja na procesach do-
tyczących klienta, powiązanie działań w zakresie relacji z klientami z wartością firmy, 
dostrzeganie roli klientów w modelu biznesowym firmy.

W  różnych momentach rozwoju firmy odmienne wartości mogą być krytyczne 
z punktu widzenia jej rozwoju, np. na wczesnym etapie rozwoju produktu – informacje 
od klientów, a w późniejszym rekomendacje i wpływy pieniężne.

Mówiąc o relacjach danego przedsiębiorstwa z klientem, należy pamiętać, że bar-
dzo często są one podzielone na dwie kategorie7:
•	 nastawienie na zatrzymanie klientów – przykładem takich działań firmy jest możli-

wość prenumerowania czasopism lub ubezpieczenie środków transportu (np. auta 
lub motoru),

•	 sytuację, w której dochodzi do migracji klientów – w tym przypadku chodzi o to, 
że osoba, która niegdyś zakupiła produkt danej firmy, lecz nie dokonała zakupu np. 

4 Jekimow J., Cykl życia klienta, http://managercallcenter.pl/klient/cykl-zycia-klienta/, (data dostępu 
01.03.2016r.)

5 Dobiegała-Korona B.,op. cit.
6 Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
7 Maik A., Istota i  znaczenie wartości klienta we współczesnym marketingu, http://miscellanea.ujk.

edu.pl/data/Oferta/Pliki/301_13_maik.pdf, (data dostępu 01.03.2016 r.)
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w ostatnim katalogu, w dalszym ciągu jest postrzegana przez to przedsiębiorstwo 
jako ich klient, ponieważ może w przyszłości jeszcze zakupić jakiś ich produkt.
Warta uwagi jest tutaj kwestia pozyskiwania nabywców. Nowoczesny marketing 

kładzie nacisk na zapewnienie wierności dotychczasowych klientów, gdyż pozyskiwa-
nie nowych wiąże się z większymi kosztami, jakie będzie musiało ponieść przedsiębior-
stwo. Ponadto, stali klienci są bardziej rentowni, co przejawia się m.in. w kupowaniu 
większej ilości towaru bądź przedłużaniu umów na korzystanie z danego produktu (ma 
to związek z zaufaniem do dostawcy), akceptacji obowiązujących cen lub tworzeniu 
produktom firmy dobrej reputacji (rekomendacje). Wpływy, które otrzymuje dane 
przedsiębiorstwo od tych lojalnych klientów, mają charakter długoterminowy. Oznacza 
to, że im dłużej firmy starają się utrzymać stałych nabywców, tym większe zyski mogą 
generować. 

Podsumowanie

Zarządzanie wartością klienta rozumiane jest jako podejście zarządcze traktują-
ce klientów jako zasób firmy, którego wartość się mierzy i zwiększa przez organizację 
procesów wokół relacji z nimi. Wśród strategii zarządzania wartością odbiorców, jedną 
z najbardziej znanych jest analiza cyklu życia klienta. 

Zarządzanie wartością klienta na podstawie cyklu życia klienta polega na segmen-
tacji odbiorców w  zależności od świadomości dotyczącej asortymentu firmy, przede 
wszystkim, częstotliwości dokonywania zakupów oraz lojalności. Główny cel stanowi 
maksymalizowanie zysków pochodzących od klientów podstawowych, czyli tych, któ-
rzy dokonują regularne zakupy, zatem oferta spełnia ich oczekiwania.

Należy podkreślić, że zyski, w kontekście cyklu życia klienta, osiąga organizacja, 
która kreuje lojalnych klientów oraz charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem ich 
utrzymania.
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OCENA JAKOŚCI OBSŁUGI TELEFONICZNEJ SERWISÓW 
SAMOCHODOWYCH NA TERENIE JEDNEGO 

Z WOJEWÓDZTW

Wprowadzenie 

Istnieje wiele elementów, które klient bierze pod uwagę podczas wyboru firmy, 
z której usług zdecyduje się skorzystać. Cena oraz czas wykonania zlecenia odgrywają 
ważną rolę, jednakże to jakość często stanowi najważniejsze kryterium wyboru. Warto 
w tym miejscu zastanowić się czym tak naprawdę jest jakość?

Termin jakość możemy stosować zarówno w odniesieniu do wyrobów material-
nych jak i usług. Definiując pojęcie jakości należy w pierwszej kolejności odnieść się 
do wymagań stawianych przez klientów, ponieważ to oni mają decydujący wpływ na 
ocenę tego aspektu. Jakość można więc scharakteryzować jako stopień, w którym dany 
produkt lub usługa spełnia kryteria narzucone przez użytkowników1. Jakość to także 
powtarzalność, a więc możliwość zagwarantowania wielokrotnego spełnienia potrzeb 
klienta przy zachowaniu jednakowego poziomu wykonania. 

Zapewnienie możliwie najwyższego poziomu jakości oferowanych produktów oraz 
usług powinno stanowić jeden z  głównych celów przedsiębiorstw chcących odnieść 
rynkowy sukces. Warto zatem działaniom projakościowym nadać odpowiedni priory-
tet realizacji po to, by przyciągnąć jak największą liczbę klientów. 

W  tym miejscu pojawia się jednak pytanie – jak zapewnić odpowiedni poziom 
jakości? Wiele osób uważa, iż działania projakościowe wiążą się z wysokimi nakładami 
inwestycyjnymi i koniecznością wykorzystania wielu zasobów. O ile w niektórych przy-
padkach jest to prawdą, o tyle bardzo często poziom jakości można zwiększyć stosując 
nisko, lub wręcz bezkosztowe metody. Klient w bardzo krótkim czasie wyrabia sobie 
zdanie na temat firmy, dlatego ważne jest aby przykładać bardzo dużo uwagi do pro-
fesjonalnej obsługi i stosować się do odpowiednich procedur już podczas pierwszego 
kontaktu z konsumentem.

1 Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, War-
szawa 2008.
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Metodyka i cel badania

Celem projektu było zbadanie poziomu jakości obsługi klienta w 19 serwisach samo-
chodowych działających pod tą samą marką. Elementem wspólnym dla badanych ser-
wisów była ich lokalizacja – wszystkie znajdowały się na terenie jednego województwa. 

Badanie miało charakter telefoniczny – Mystery Call i polegało na wcieleniu się 
w rolę klienta zainteresowanego wymianą klocków hamulcowych w swoim samocho-
dzie. Telefony do serwisów zostały wykonane jednego dnia, po to by warunki badania 
były jednakowe dla wszystkich analizowanych jednostek. Kryteria niezbędne do oceny 
jakości obsługi zostały z góry narzucone przez markę, pod którą funkcjonują badane 
jednostki. 

Kryteria oceny wraz z  przydzielonymi im wagami przedstawia poniższa tabela. 
Maksymalna liczba punktów jaką mógł uzyskać serwis samochodowy wynosiła 19.

Tabela 1. Kryteria oceny w badaniu Mystery Call

Lp. Pytanie Pkt.

1 Czy z serwisem udało się nawiązać połączenie za pierwszym razem? 3

2 Czy telefon odebrano z użyciem grzecznościowej formy powitania oraz podano 
nazwę firmy? 1

3 Czy po przełączeniu czas oczekiwania na odpowiedź DS był krótszy niż 1 minuta? 1

4 Czy DS pozyskał i zweryfikował dane klienta w tym dane kontaktowe 
(nr telefonu)? 2

5 Czy w trakcie rozmowy DS pozyskał podstawowe dane pojazdu 
(model, marka, nr rejestracyjny)? 1

6 Czy w trakcie rozmowy DS pozyskał informacje o mobilności klienta/ czy będzie 
czekał? 1

7 Czy w trakcie rozmowy DS poinformował o możliwości wynajęcia samochodu 
zastępczego? 2

8 Czy w trakcie rozmowy DS zapytał klienta o chęć skorzystania z dodatkowej 
usługi? 2

9 Czy w trakcie rozmowy pojawiły się propozycje terminu wizyty (data+godzina)? 4

10 Czy DS na zakończenie rozmowy podsumował ustalenia dotyczące wizyty? 1

11 Czy telefon został zakończony z użyciem grzecznościowej formy pożegnania? 1

*DS – doradca serwisowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Tutora projektu

Wszystkie wymienione wyżej kryteria mają wpływ na to, czy potencjalny klient zde-
cyduje się nawiązać współpracę z danym serwisem Z punktu widzenia marki, pod którą 
funkcjonują badane jednostki najistotniejsze jest czy zainteresowanemu skorzystaniem 
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z usług klientowi uda się skontaktować z  serwisem za pierwszym razem oraz czy do-
radca serwisowy wyjdzie z propozycją konkretnego terminu wizyty. Jest to zrozumia-
łe, ponieważ często po pierwszej nieudanej próbie kontaktu klient traci zainteresowanie 
skorzystaniem z usług właśnie tego serwisu biorąc pod uwagę liczbę konkurencyjnych 
punktów dostępnych na rynku. Podobnie jest w przypadku braku propozycji terminu 
wizyty ze strony doradcy serwisowego. Niespełnienie tych dwóch, kluczowych kryteriów 
może spowodować, że klient poczuje się w pewien sposób zlekceważony, co na pewno 
przyczyni się do wyrobienia negatywnego zdania na temat serwisu.

Wyniki

Spośród dziewiętnastu serwisów samochodowych, do których zostały wykonane 
telefony z jednym nie udało się nawiązać kontaktu pomimo trzech prób.

Żaden z badanych serwisów nie spełnił wszystkich wymaganych kryteriów i tym 
samym nie uzyskał maksymalnej liczby punktów. W badaniu występuje bardzo duża 
rozbieżność punktowa pomiędzy liderem, który uzyskał 14 punktów, a serwisem zaj-
mującym ostatnie miejsce, który zdobył ich zaledwie 2. Serwis, który może pochwa-
lić się najwyższym wynikiem spełnił wszystkie najistotniejsze kryteria. W rozmowie 
zabrakło jednak odpowiedniego powitania, nie zostały pozyskane dane klienta oraz 
pojazdu, doradca zapomniał też podsumować ustalenia dotyczące umówionej wizyty. 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbowy udział serwisów w poszczególnych prze-
działach punktowych.

Tabela 2. Liczbowy udział serwisów w przedziałach punktowych

Przedział punktowy 0-5 6-10 11-15 16-19

Liczba serwisów 7 8 4 0

Źródło: opracowanie własne

Pozytywną informację stanowi fakt, iż prawie wszyscy doradcy serwisowi przykła-
dają dużą rolę do szybkości kontaktu z serwisem, który reprezentują. Czas oczekiwa-
nia na odebranie połączenia w każdym wypadku był krótszy niż jedna minuta, a tylko 
do jednego serwisu nie udało się dodzwonić za pierwszym razem. Dodatkowo prawie 
wszyscy doradcy pamiętają o odpowiedniej formie pożegnania na koniec rozmowy – 
co z pewnością pozwala ugruntować dobre zdanie o firmie w umyśle klienta. Jednakże 
pozostałe elementy nie wypadły już tak pozytywnie. Uwagę zwraca bardzo mała liczba 
pracowników, którzy przedstawiają się w sposób poprawny. Większość z nich robiła 
to w sposób bardzo lakoniczny, często nie podając swojego nazwiska czy nawet nazwy 
firmy. Z propozycją terminu wizyty uwzględniającego datę i godzinę wykonania usługi 
wyszło jedynie dziesięć serwisów, co niestety nie jest zadowalającym wynikiem, bio-
rąc pod uwagę, że było to najwyżej punktowane kryterium oceny. Zaskakuje również 
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bardzo niski wynik charakteryzujący oferowanie dodatkowych usług, takich jak np. 
wymiana oleju. Warto takie usługi proponować, ponieważ klienci często zgadzają się 
skorzystać z dodatkowych, płatnych usług chcąc zaoszczędzić czas, skoro i tak muszą 
zostawić samochód w  serwisie. Dodatkową oszczędność czasu gwarantuje klientowi 
samochód zastępczy. Tylko jeden doradca serwisowy z osiemnastu, z którymi rozma-
wiano wyszedł z propozycją auta zastępczego. Jest to duże uchybienie ze strony serwi-
sów biorąc pod uwagę fakt, że większość proponowanych przez doradców terminów 
wykonania usługi przypadała na godziny przedpołudniowe, a  więc takie w  których 
auto często jest klientom niezbędne. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku pod-
sumowania ustaleń dotyczących umówionej wizyty – tylko jeden serwis spełnił to kry-
terium. Ponadto w bardzo niewielu przypadkach pracownicy serwisu dopytują o dane 
klienta oraz pojazdu, a także czy zamierza czekać w serwisie na wykonanie usługi. Po-
niższy wykres ilustruje liczbę serwisów spełniających poszczególne kryteria badania.

Wykres 1. Liczba serwisów spełniających poszczególne kryteria
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Tutora projektu
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Podsumowanie

Jak zostało wspomniane we wstępie niniejszego artykułu jakość to także powta-
rzalność. Pomimo, że wszystkie badane serwisy samochodowe funkcjonują pod jedną 
marką i mają narzucone takie same kryteria obsługi to jej poziom znacznie różni się 
w poszczególnych jednostkach. Wyniki badania jasno ukazują, iż badane serwisy nie 
mogą pochwalić się wysokim poziomem jakości telefonicznej obsługi klientów, wie-
le elementów wymaga poprawy. Częsty brak profesjonalizmu w  pierwszym kontak-
cie z potencjalnym klientem może przyczynić się do jego utraty, zanim jeszcze zdecy-
duje się skorzystać z usług serwisu. Zapewnienie obsługi na odpowiednim poziomie 
w w/w jednostkach nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych i jest za-
leżne wyłącznie od tego, czy pracownicy zastosują się do stawianych im przez firmę 
wymagań jakościowych. Poprawa jakości obsługi telefonicznej na pewno pozytywnie 
wpłynie na wizerunek marki, co z kolei przełoży się na zyski firmy. Warto zatem wdro-
żyć działania naprawcze, zwłaszcza funkcjonując na tak konkurencyjnym rynku jak 
rynek serwisów samochodowych.

Literatura

[1] Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa 2008. 



133

Katarzyna Kochańska 

Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 

Wprowadzenie

Zarządzanie projektami jest rozwijającą się koncepcją, która wspomaga proces 
wprowadzania zmian w  organizacjach. Właściwe zarządzanie projektami zwiększa 
szanse na osiągnięcie zamierzonych celów, a przez to również lepszych wyników. Wpły-
wa również na zredukowanie kosztów i skrócenie czasu realizacji poszczególnych dzia-
łań bądź też całego projektu. Poprzez dobre praktyki zarządzania projektami możliwe 
jest osiągnięcie pewnego rodzaju równowagi pomiędzy dyscypliną (budżet, wymaga-
nia, terminowość) a elastycznością co umożliwia osiągnięcie zamierzonych celów1. Ce-
lem pracy jest charakterystyka jakościowego i normatywnego podejścia do zarządzania 
projektami. 

Pojęcie projektu 

Termin „projekt” pochodzi od łacińskiego słowa proiectus, które oznacza „wysu-
nięcie się ku przodowi”. Według Project Management Institute projekt definiowany 
jest jako przedsięwzięcie o charakterze tymczasowym, którego celem jest stworzenie 
unikatowego produktu (świadczenie usługi, wykonanie wyrobu). Tymczasowość od-
nosi się do zamkniętego przedziału czasu, w którym będzie realizowane dane zadanie 
projektowe. Z kolei unikatowość to wyróżniająca się pozycja projektowanego wyrobu, 
który reprezentuje dany asortyment2. 

Jedną z cech charakteryzującą projekt jest fakt, iż jest on nowy oraz brak doświad-
czenia przy jego realizacji. Charakteryzuje się również jednym, możliwym do określe-
nia celem, ściśle określonymi produktami końcowymi – wynikami bądź rezultatami, 
które mogą być definiowane za pomocą kosztów, terminów czy też wymogów doty-
czących działania. Każdy projekt jest unikatowy – ma na celu stworzenie czegoś, czego 

1 Szczepańska K., Normatywne podejście do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, [w:] „Pro-
blemy Jakości”, 2010, nr 6, s. 6-11.

2 Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 29.
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nie było wcześniej w ściśle określonym terminie. Projekt można również określić jako 
proces działań prowadzących do realizacji wyznaczonego celu. Na ten proces składa 
sie kilka etapów zwanych cyklem życia projektu. Zasoby, ludzie, zadania czy też orga-
nizacje, które są zaangażowane zmieniają się w trakcie przechodzenia z jednego etapu 
projektu w drugi. Należy zaznaczyć, iż cele projektu powinny posiadać cechy SMART :
•	 specyficzny – jasno sprecyzowany,
•	 mierzalny – cel musi być możliwy do zmierzenia w celu stwierdzenia czy został 

osiągnięty,
•	 ambitny – powinien być ambitny by jego osiągnięcie wymagało wysiłku i pracy, nie 

może być czynnością rutynową, codzienną, 
•	 realny – by cele były mierzalne ich osiągnięcie musi być realne. Takie cele motywują, 
•	 terminowy – cele są ograniczone ramami czasowymi.

Dodatkowo projekt wyróżnia specyficzna struktura organizacyjna, innowacyjność, 
interdyscyplinarność (w projekcie uczestniczy wiele podmiotów) oraz niepewność (re-
alizacja projektu obarczona jest niepewnością w odniesieniu do rzeczowego rozwiąza-
nia problemu)3.

Zarządzanie projektami 

Zgodnie z definicją PMI pod pojęciem „zarządzanie projektami” rozumiemy „za-
stosowanie dostępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w celu zaspokojenia 
lub nawet przekroczenia potrzeb i oczekiwań zleceniodawców projektu”4. W związku 
z tym zarządzanie projektami może być analizowane w ujęciu funkcjonalnym, perso-
nalnym, instrumentalnym oraz instytucjonalnym. Wyżej wymienione aspekty pozwa-
lają na przedstawienie adaptacyjnego zarządzania projektami zgodnie z następującymi 
kryteriami : kontroli, podejścia, pracy, planu, celu, stylu zarządzania. Adaptacyjne za-
rządzanie projektami charakteryzuje się stałą współpracą z klientem, dlatego też ramy 
projektu nie są ściśle określone, a sam projekt podzielony jest na mniejsze części tzw. 
funkcjonalności. Dynamiczne otoczenie jak i zmieniające się wymagania klienta wy-
magają krótkoterminowego planowania i zaangażowania całego zespołu projektowe-
go5. Dodatkowo w zestawieniu z tradycyjnym zarządzaniem projektami charakteryzuje 
się nieliniowym oraz mało przewidywalnym charakterem pracy, organizacyjnym jaki 
i procesowym planowaniem, które uwzględnia cele i efekty z możliwością wprowadze-
nia zmian, elastycznym a przez to zorientowanym na zmiany podejściem do zarządza-
nia oraz określeniem szans otoczenia i wprowadzeniem odpowiadającym im planom. 
Z kolei w tradycyjnym zarządzaniu projektami istotne jest identyfikowanie sekwencji 

3 Szczepańska K., Normatywne podejście do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, [w:] „Pro-
blemy Jakości”, 2010, nr 6, s. 6-11.

4 Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Know-
ledge) PMBOK Guide, WIG Press, Warszawa 2003, s. 7.

5 Macias J., Zarządzanie projektami, [w:] „Problemy jakości”, 2014, nr 9, s. 2-8.
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kroków które muszą być podjęte (etapy inicjacji, planowania i realizacji wraz z moni-
torowaniem efektów).

Wyróżniamy również ekstremalne zarządzanie projektami, które jest charaktery-
styczne dla projektów rozwojowo badawczych. Charakteryzuje się brakiem precyzyj-
nego celu projektu oraz jego planu. Naukowcy – prowadząc eksperymenty czy analizy 
– nie są w stanie nawet przewidzieć, co w  ich efekcie powstanie, kiedy zakończą się 
prace i jak będzie można wdrażać efekty prac laboratoryjnych. Mimo tej ciągłej zmien-
ności nadal trzeba kierować zespołem projektowym, budżetem, harmonogramem prac 
– elastycznie dostosowując go do sytuacji. Tu kierownik projektu codziennie od nowa 
decyduje, w którym kierunki skierować wysiłek zespołu projektowego6.

Współdziałanie zarządzania jakością z zarządzaniem projektami

W zarządzaniu projektami przewidziane zostało wykorzystanie metod oraz tech-
nik zarządzania do wykonania projektu, zadania, czynności, czy też procesu. Z kolei 
zarządzanie jakością skupia się na zapewnieniu warunków do ciągłego doskonale-
nia projektu, zadania, czynności czy też procesu. Po połączeniu oba te podejścia za-
pewniają zdyscyplinowanie, systematyczność, elastyczność oraz użyteczność działań, 
które prowadzą do tworzenia wyrobów, poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
wprowadzenia ciągłego doskonalenia, które koncentruje się na zadowoleniu klienta. 
W związku z tym integracja zarządzania projektami z zarządzaniem jakością stanowi 
narzędzie, które jest wskazane dla organizacji, których celem jest adaptacja do zmienia-
jącego się środowiska gospodarczego. 

Ukierunkowanie całego przedsiębiorstwa na zadowolenie klienta, przy wykorzysta-
niu koncepcji ciągłego doskonalenia w oparciu o mierniki zadowolenia klienta określa 
się jako projektowe zarządzanie jakością. W odpowiedzi na zmieniające się wymagania 
klientów wskazane jest skierowanie uprawnień decyzyjnych na niższe stopnie organiza-
cji, gdzie pracują wysoko wykwalifikowani oraz doświadczeni pracownicy. Proces ten 
wymaga powołania multidyscyplinarnych zespołów projektowych, których zadaniem 
jest doskonalenie procesu oraz wyrobu w taki sposób by były właściwie wytwarzane już 
za pierwszym razem. Kluczowe jest wspieranie pracowników przez najwyższe kierow-
nictwo w bieżących problemach, doskonaleniu procesów czy też pomiarach skutecz-
ności. Dodatkowo kierownictwo ma za zadanie koordynacji działań ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów, wyników czy też zgodności z  harmonogramem. Optyma-
lizacja kosztów odbywa się poprzez wykonywanie właściwych działań w  poprawny 
sposób za pierwszym razem. Wykonywanie działań zawsze na czas przekłada się na 
zgodność z harmonogramem. Jakość czyli wyniki, osiągana jest poprzez ciągłe dosko-
nalenie oraz zadowolenie klientów7. Wobec tego, istnym jest przestrzeganie równowagi 

6 Szczepańska K., Normatywne podejście do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, [w:] „Pro-
blemy Jakości”, 2010, nr 6, s. 6-11.

7 Wierzbic A., Zarządzanie jakością w prowadzeniu projektów, [w:] Skalika J., Zarządzanie projekta-
mi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 178-179.
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pomiędzy czasem, funduszami oraz zakresem. Wszystkie trzy składowe są od siebie 
zależne, muszą być definiowane razem. Nie jest możliwa zmiana jednego z nich bez 
wpływu na pozostałe. Zależności te przedstawione są za pomocą” trójkąta projektu” 
określanego również mianem „żelaznego trójkąta” czy też „potrójnego ograniczenia”8.

Zarządzanie projektami a normy ISO

W związku z coraz większym znaczeniem zarządzania projektami Międzynarodo-
wa Organizacja Normalizacyjna zdecydowała o powstaniu nowej normy dotyczącej za-
rządzania projektami. Prace rozpoczęły się w 2007 roku w Londynie zaś finalna wersja 
została opublikowana pięć lat później. ISO 21500:2012 Guidance on project manage-
ment zawiera opis pojęć oraz procesów, które są stosowane w celu stworzenia dobrych 
praktyk w  obszarze zarządzania projektami. Definiuje takie pojęcia projekt, proces, 
portfolio, zarządzanie projektami – uwzględniając strategie oraz otoczenie9. Ma to na 
celu zrozumienie podstawowych zasad zarządzania projektami prze członków zespołu 
oraz ułatwienie procesów przetargowych poprzez stosowanie spójnej terminologii do-
tyczącej zarządzania projektami. ISO 21500 umożliwia wprowadzenie uniwersalnych 
zasad zarządzania projektami w przedsiębiorstwach10. Norma składa się z następują-
cych rozdziałów : wprowadzenie, zakres, powołania normatywne, terminy i  defini-
cje, koncepcja zarządzania projektami, procesy w zarządzaniu projektami, załączniki 
informacyjne. Wytyczne dotyczące zarządzania projektami zawarte w  normie mogą 
być stosowane w każdym rodzaju organizacji, uwzględniając publiczne, prywatne oraz 
społeczne a dodatkowo do każdego rodzaju projektu niezależnie od jego złożoności, 
wielkości czy też czasu trwania11. 

8 https://support.office.com/pl-pl/article/Tr%C3%B3jk%C4%85t-projektu-8c892e06-d761-4d40-
-8e1f-17b33fdcf810 (data dostępu 25.03.2016)

9 https://blackboard.swan.ac.uk/bbcswebdav/institution/LibraryISSResources/How%20to..%20
BB%20Library%20Content%20Sections/000000000030199186.pdf (data dostępu 25.03.2016).

10 http://www.vanharen.net/blog/project-management/iso-21500-guidance-project-management-
-3-minutes/ (data dostępu 25.03.2016).

11 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50003 (data dostępu 01.03.2016).
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Project Quality Management - projektowe zarządzanie jakością 

planowanie jakości zapewnienie jakości kontrola jakości 

1. WEJŚCIA 

(polityka jakości, 
określenie zakresu 
projektu, opis produktu, 
normy i regulacje, inne 
informacje z procesów) 

2. NARZĘDZIA 
I TECHNIKI 

(analiza korzyści 
i kosztów, 
Benchmarking, 
mapowanie, 
projektowanie 
eksperymentów) 

3. WYJŚCIA 

plan zarządzania 
jakością, definicje 
operacyjne, listy 
sprawdzające, wejścia 
do innych procesów) 

1. WEJŚCIA 

(plan zarządzania 
jakością, wyniki 
pomiarów parametrów 
jakościowych, definicje 
operacyjne) 

2. NARZĘDZIA I TECHNIKI 

(narzędzia i techniki 
planowania jakości, 
audyty jakości) 

3. WYJŚCIA 

(doskonalenia jakości) 

1. WEJŚCIA 

(wyniki pracy, plan 
zarządzania jakością, 
definicje operacyjne, 
listy sprawdzające) 

2. NARZĘDZIA 
I TECHNIKI 

(inspekcja, karty 
kontrolne, diagramy 
Pareta, próbkowanie 
statystyczne, 
mapowanie, analiza 
trendów) 

3. WYJŚCIA 

(doskonalenie jakości, 
decyzje zatwierdzające, 
powtórne wykonanie 
pracy, wypełnione listy 
sprawdzające, zmiany 
w procesach) 

Rys. 1. Schemat projektowego zarządzana jakością
Źródło: Wierzbic A., Zarządzanie jakością w prowadzeniu projektów, 

[w:] Skalika J., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 180

Project Quality Management

Proces integracji zarządzania jakością z  procesami zarządzania projektami re-
alizuje założenia projektowego zarządzania jakością. Podejście to zostało przed-
stawione w oficjalnych dokumentach Instytutu Zarządzania Projektami (w sekcji 8 
PMBOK). Projektowe zarządzanie jakością obejmuje procesy, które są wymagane do 
zapewnienia, iż dany projekt zrealizuje postawione mu cele, zamiast posługiwać się 
technikami zarządzania jakością do sprawdzania wyniku procesu. Na tą koncepcję 
składają się następujące działania: określenie polityki i celów jakości wraz z odpo-
wiedzialnościami, które są wdrożone przy użyciu planowania jakości, zapewnienia 
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jakości, kontroli jakości oraz doskonalenia jakości. Kluczowym założeniem projek-
towego zarządzania jakością jest oddziaływanie na wynik projektu jak również na 
sam projekt. W  związku z  tym jakość wyniku prac projektowych oraz sposób ich 
przeprowadzenia są tożsame. Niepowodzenie w którymkolwiek z wyżej wspomnia-
nych obszarów może powodować negatywne skutki dla niektórych bądź nawet dla 
wszystkich interesariuszy projektu12. 

Podsumowanie

Zarządzanie projektami stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania zapewnie-
nia elastyczności oraz równowagi w spełnianiu oczekiwań klienta. Zarządzanie jako-
ścią dotyka każdego elementu w zarządzaniu projektami. Celem nadrzędnym jakości 
w projekcie jest zapewnienie, że projekt zostanie zrealizowany przy użyciu najlepszych 
narzędzi, przez właściwy zespół, a  zaistniałe problemy zostaną szybko rozwiązane. 
W realizacji postawionych celów dla projektu wskazane jest wykorzystanie normy ISO 
21500: 2012 Guidance on project management. 
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CHARAKTERYSTYKA ZNAKU JAKOŚCI  
„DOLINA BARYCZY POLECA”

Wprowadzenie

Konsumenci bardzo często kierują się podczas zakupów nie tylko ceną, ale rów-
nież walorami smakowymi, zdrowotnymi czy też tradycją wytwarzania. Dlatego też 
coraz częściej kupujący sięgają po produkty regionalne, które bardzo często są specjal-
nie oznakowane – znakiem jakości. Znak jakości jest najczęściej umownym symbo-
lem stworzonym w celu oznaczenia wyrobów o najwyższej jakości, które odpowiadają 
najwyższym standardom. Oznakowanie wyjątkowych produktów i  usług najwyższej 
jakości, sprzyja zrównoważonemu rozwojowi regionu w  oparciu o  potencjał lokal-
nych przedsiębiorców i usługodawców, tradycję i dziedzictwo kulturowe. Wśród wielu 
znaków jakości na wyróżnienie zasługuje znak „Dolina Baryczy Poleca”. Regulamin 
określa znak, jako logo graficzne, stanowiące wizualizację systemu promocji, służące 
także do znakowania produktów i usług objętych tym znakiem. W praktyce jest to znak 
promocyjny przyznawany od 2008 roku, raz do roku. Otrzymują go produkty lokalne 
o charakterze spożywczym, rzemieślniczym, jak również usługi turystyczne wysokiej 
jakości. „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” to stowarzyszenie, które skupia przedstawi-
cieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego, jako podmioty zamieszka-
łe, prowadzące działalność lub zaangażowane społecznie na obszarze Dolina Baryczy. 

Charakterystyka znaku i systemu „Dolina Baryczy Poleca”

Znak „Dolina Baryczy Poleca” przyznawany jest produktom i usługom pochodzą-
cym z 8 gmin znajdujących się w Dolinie Baryczy (pogranicze Wielkopolski i Dolnego 
Śląska). Są to: Cieszków, Krośnice, Milicz, Przygodzice, Odolanów, Sośnice, Twardo-
góra, Żmigród. Znak może być przyznany produktom, które mają związek z obszarem 
Doliny Baryczy – tutejszym środowiskiem przyrodniczym i otoczeniem kulturowym. 
Przyznawanie znaku jest więc oparte o ideę rozwoju regionu w równowadze z przyro-
dą oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Produkty opatrzone znakiem charakteryzu-
ją się najwyższą jakością, która jest gwarantowana przez wytwarzanie ich z lokalnych 
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surowców, metodami tradycyjnymi i sprawdzonymi. Sposób produkcji, jak i jakość su-
rowców regulowane są przez normy prawne i normy dotyczące ochrony środowiska. 
Dzięki temu w produkcji, sprzedaży i recyklingu stosowane są proekologiczne metody. 
Podmioty znaku „Dolina Baryczy Poleca” automatycznie stają się ambasadorami i pro-
motorami regionu, poprzez wspólne działanie, wspieranie się nawzajem, uzupełnia-
nie się. Tworzą więc zróżnicowaną ofertę turystyczną o najwyższej jakości. Produkty 
wyróżnione znakiem swoją wyjątkowość czerpią dzięki swojemu pochodzeniu, ponie-
waż Dolina Baryczy jest to region o  światowej renomie, cenny pod względem przy-
rodniczym i  kulturowym. Producenci dzięki wytwarzaniu produktów o  najwyższej 
jakości, cieszą się bardzo dobrą opinią i uznaniem wśród klientów. Oferta produktów 
opatrzonych znakiem trafia zatem w  najbardziej wyszukane gusta i  zaspakaja indy-
widualne potrzeby i życzenia konsumentów. Usługodawcy oraz producenci prowadzą 
swoją działalność zgodnie z zasadami „fair-play”. Ta cecha dotyczy działalności, której 
nie dotyczą nakazy komornicze, przedsiębiorcy nie zalegają z wypłatami dla pracowni-
ków, płatnościami podatków, składek KRUS lub ZUS i nie byli skazani prawomocny-
mi wyrokami. Właściciele, których produkty posiadają znak, poddają się dobrowolnie 
wewnętrznym kontrolom, które polegają na monitoringu i doradztwie, które pomaga 
w zwiększaniu jakości oferty, obsługi klientów. Celem kontroli jest zapewnienie pozy-
tywnego wizerunku Doliny Baryczy. Graficzny wygląd znaku „Dolina Baryczy Poleca” 
zaprezentowano na rys. 1.

Rys. 1. Graficzna postać znaku „Dolina Baryczy Poleca”.
Źródło: http://dbpoleca.barycz.pl/upfiles/do%20pobrania/logo_dbp.jpg

Najważniejszym celem znaku jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców, po to by 
zachować wyjątkowe walory przyrodniczo-kulturowe regionu. Każdy z ubiegających 
się podmiotów zobowiązany jest do działalności przyjaznej dla środowiska przy za-
chowaniu specyfiki doliny Baryczy. Znak przyznawany jest na rok w drodze konkursu. 
Założycielem znaku jest Fundacja Ekorozwoju oraz Fundacja Doliny Baryczy, właści-
cielem znaku jest Fundacja doliny Baryczy, a administratorem znaku jest Stowarzysze-
nie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. 

Opisywany znak jest dedykowany dla lokalnych produktów żywnościowych, jak 
np. ryby i przetwory rybne, jaja kury zielononóżki, płody lasu, przetwory owocowo – 
warzywne oraz nieżywnościowych np. pamiątki z regionu, ozdoby choinkowe czy usłu-
gi. Konkurs na przyznanie znaku usługom ogłaszany jest jesienią. Produkt lub usługa, 
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dla których wnioskodawca stara się o przyznanie znaku charakteryzuje się następują-
cymi cechami:
•	 gwarancja pochodzenia z Doliny Baryczy,
•	 silny związek z obszarem Doliny Baryczy, 
•	 wysoka jakość,
•	 przyjazność dla środowiska,
•	 współpraca i solidarność,
•	 wyjątkowość,
•	 przyjazność dla klienta,
•	 „etyczny biznes”,
•	 wewnętrzna kontrola.

Aby otrzymać znak po pierwsze należy dokonać opłaty administracyjnej, która jest 
przeznaczona na sfinansowanie wniosków. Wysokość tej opłaty to 50 zł. Taka opłata nie 
podlega zwrotowi oraz nie jest pobierana przy przedłużaniu umowy licencyjnej. Oprócz 
opłaty administracyjnej należy również uiścić opłatę licencyjną raz na rok w wysokości 
200 zł. Jest ona przeznaczona na funkcjonowanie systemu marki Dolina Baryczy oraz 
promocji znaku. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłaty li-
cencyjnej na wniosek producenta1. W czerwcu każdego roku następuje ogłoszenie nabo-
ru dla nowych i ubiegłorocznych kandydatów oraz składanie sprawozdań przez użytkow-
ników i ubiegłorocznych kandydatów. Najpóźniej do 31 sierpnia odbywa się posiedzenie 
Kapituły i ogłoszenie wyników naboru. Kolejnym etapem jest podpisanie umów licencyj-
nych z użytkownikami i umów partnerskich z kandydatami najpóźniej do 15 września. 
Jesienią następuje uroczyste wręczenie certyfikatów użytkownikom oraz nominacji kan-
dydatom. Od września do sierpnia następnego roku użytkownicy i kandydaci do znaku 
są monitorowani oraz mają prawo do posługiwania się znakiem w danej edycji.

Korzyści i obowiązki wynikające z posiadania znaku

Korzyści z posiadania znaku „Dolina Baryczy Poleca” jest wiele. Członkostwo w eli-
tarnym gronie producentów i  usługodawców zapewnia wsparcie i  najlepsze warunki 
w korzystaniu ze środków wdrażanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla /Doliny 
Baryczy”. Przystąpienie do programu pozwala na pogłębienie świadomości ekologicz-
nej i  zaznajomienie się ze specyfiką regionu na wyższym poziomie przez kandydatów 
i uczestników. Oprócz tego produkty czy usługi oferowane przez członków są promowa-
ne przez certyfikowaną ofertę i rozpoznawalny znak. Przede wszystkim korzyścią z przy-
stąpienia do programu jest współpraca pomiędzy producentami i usługodawcami. 

Każdy uczestnik jest ambasadorem Doliny Baryczy i musi pracować na pozytyw-
ny wizerunek znaku. Oferta jaką posiada producent, który przystąpił do programu, 
musi być oznakowana, a  jakość oferowanych produktów musi być najwyższa i wciąż 

1 http://dbpoleca.barycz.pl/pages/droga-do-otrzymania-znaku-4#scroll-to, (data dostępu 02.02.2016).
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doskonalona uwzględniając przy tym dobro środowiska. Każdy z producentów i usłu-
godawców musi uczestniczyć w  wydarzeniach promujących Dolinę Baryczy oraz 
współpracować z  innymi podmiotami, które zostały wyróżnione znakiem(polecanie 
się nawzajem i  promowanie całego regionu). Dodatkowo uczestnicy powinni brać 
udział w  spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach w  celu podnoszenia swoich 
kwalifikacji2.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odebrania praw do posługiwa-
nia się znakiem Dolina Baryczy Poleca. Taką moc ma Kapituła. Odebranie praw do 
znaku może nastąpić gdy:
•	 stwierdzono niedotrzymywanie warunków umowy licencyjnej,
•	 poświadczono nieprawdę we wniosku lub korespondencji,
•	 użytkownik zgłosi wniosek w sprawie odebrania tych praw,
•	 nie podpisano umowy licencyjnej na używanie znaku w  terminie do 30 dni od 

decyzji Kapituły,
•	 stwierdzono działanie na szkodę wizerunku znaku i regionu. 

Kapituła podejmuje decyzje o cofnięciu używania znaku w tym samym trybie co przy 
przyznawaniu znaku. Taka decyzja za każdym razem ogłaszana jest w mediach i w ser-
wisach internetowych oraz przekazywana do gmin. W niektórych przypadkach Kapituła 
może zażądać od użytkowników czy kandydatów specjalistycznej ekspertyzy i opinii do-
tyczącej stopnia jakości produktu czy usługi. Wykonywane jest to na koszt użytkowników 
bądź kandydatów, żeby potwierdzić zgodność produktów z panującymi normami.

Przykłady podmiotów gospodarczych korzystających ze znaku „Dolina Baryczy 
Poleca”

Przedsiębiorcą, który w  latach 2011-2015 otrzymywał znak Dolina Baryczy Po-
leca jest firma „Malinea”. Działalność została zapoczątkowana w  latach 50-tych XX 
wieku przez panią Annę Chołodecką, która z  malin produkowała syropy niezbędne 
w tamtych czasach przy leczeniu przeziębień. Pierwsze syropy wytwarzane były z ma-
lin zbieranych w przypadkowych ogrodach i lasach, ponieważ w tych czasach nie było 
w  Wierzchowicach uprawy malin na szerszą skalę. Syrop malinowy ze względu na 
tradycję wytwarzania jest promowany podczas krajowych i zagranicznych wystąpień, 
w 2009 roku w konkursie „Nasze Kulturalne Dziedzictwo” zajął III miejsce. Składnika-
mi przetworów są wyłącznie owoce i ekologiczny cukier trzcinowy oraz produkty bez 
zastosowania cukru – idealne dla diabetyków. Soki i syropy nie są klarowane, posiadają 
naturalnie mętny osad, który zawiera czterokrotnie więcej flawonoidów. Drugi produ-
cent, pan Wiesław Romańczyk oferuje jabłka i śliwki najwyższej jakości dzięki natu-
ralnemu procesowi produkcji. Metody produkcji pozwalają uzyskać owoce o wysokiej 
zdrowotności oraz dobrym smaku, zapachu i wyglądzie.

2 Szpak M. i wsp., Partnerstwo dla Doliny Baryczy, 2008.
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Podsumowanie

Znak jakości ma bardzo duże znaczenie dla konsumentów, ponieważ są oni pew-
ni, że dokonują najlepszego wyboru spośród dostępnych produktów na rynku. Dla 
producentów znak jakości ma znaczenie nadrzędne, gdyż jego posiadanie świadczy 
o produkcji wyrobów najwyższej jakości oraz dużym prestiżu dla produkowanej marki. 
Dzięki wprowadzeniu systemu jakości jakim jest „Dolina Baryczy Poleca”, producent 
ma większe szanse na otrzymanie dofinansowania rozwoju oferty czy promocji swo-
ich wyrobów. Otrzymanie znaku przez lokalnych producentów znacząco wpływa na 
ich uznanie wśród innych wytwórców, pomaga w  promowaniu lokalnych wyrobów, 
a przede wszystkim podkreśla dziedzictwo kulturowe regionu. Lokalne marki dzięki 
posiadaniu znaku „Dolina Baryczy Poleca” mogą zaistnieć na rynku w całej Polsce jak 
również za granicą. 

Konsumenci sięgający po produkty o najwyższej jakości, często zwracają uwagę na 
obecność znaków jakości na produkcie, ponieważ mają dużo większą świadomość co 
do wpływu wyrobów regionalnych na zdrowie. Smak takich produktów jest natural-
ny, zupełnie inny niż przy produkcji „masowej”. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty 
związane z przyznaniem znaku Dolina Baryczy Poleca oraz ciążące na użytkownikach 
obowiązki i przysługujące korzyści jest to znak o wysokiej randze. Przedsiębiorcy po-
siadający znak przyczyniają się poprzez promowanie swoich produktów, do rozwoju 
gospodarczego i turystycznego regionu dzięki zastosowaniu ekologicznych surowców 
najwyższej jakości. Z  punktu widzenia obu przedsiębiorców: państwa Łaniaków czy 
pana Romańczyka znak jest potwierdzeniem, iż ich wyroby należą do najlepszych w re-
gionie, mają wyśmienity smak i zapach oraz kojarzą się z domowymi przetworami oraz 
co najważniejsze – mają prozdrowotne działanie na organizm. 
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ZNACZENIE JAKOŚCI PRZY DOKONYWANIU ZAKUPU 
WÓD MINERALNYCH PRZEZ KONSUMENTA 

– WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Wprowadzenie

Wody przeznaczone do spożycia można podzielić na wody mineralne i  wody 
źródlane. Różnica pomiędzy nimi polega na sposobie ich pozyskania oraz ilości wy-
stępujących w  nich pierwiastków. Naturalne wody mineralne są pierwotnie czyste 
chemicznie i  mikrobiologicznym, cechują się stabilnym składem mineralnym oraz 
właściwościami powodującymi korzystne oddziaływanie na organizm człowieka. Na-
turalne wody źródlane, podobnie jak mineralne są czyste pod względem chemicznym 
i mikrobiologicznym. Nie różnią się właściwościami i składem mineralnym od wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Trzeci typ wód to wody stołowe otrzymywane 
w wyniku zmieszania wody źródlanej i naturalnej wody mineralnej zawierającej jeden 
lub więcej składników takich jak: Na, Mg, Ca.

Metodyka badań

W  przedstawionym opracowaniu wykorzystano źródła pierwotne, które zebrano 
metodą ankietową z  wykorzystaniem specjalnie przygotowanego ustrukturyzowanego 
kwestionariusza badawczego. Materiały źródłowe zebrano podczas wyjazdu naukowe-
go zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowego Analiz Rynkowych, który odbył 
się we wrześniu 2014 r. na terenie nadmorskiej miejscowości Darłówko w województwie 
zachodniopomorskim. Podstawowym celem badań było określenie preferencji konsu-
menckich przy wyborze wód mineralnych. Badania zostały przeprowadzone na grupie 
240 osób. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w formie opisowej i graficznej.

Wśród respondentów biorących udział w badaniach 72% osób pochodziło z miast, 
z czego 41% stanowili mieszkańcy średniej wielkości miast (10-50 tysięcy mieszkań-
ców), 6% to mieszkańcy miasteczek (do 2 tysięcy mieszkańców), najliczniejsza grupa 
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czyli 49% to mieszkańcy największych miast. Pozostałe 28% ankietowanych pochodzi-
ło ze wsi. Wśród badanych znalazło się 122 kobiet oraz 117 mężczyzn. 

Wśród grup wiekowych najliczniejsza to grupa od 18 do 25 lat, najmniejszą była 
grupa osób powyżej 65 roku życia. 

Respondenci pod względem wykształcenia byli podzieleni na pięć grup. Najlicz-
niejsza grupa zawierała 105 osób i była to grupa o wykształceniu średnim, drugą pod 
względem liczebności była grupa z wyższym wykształceniem licząca 68 osób, następnie 
uplasowały się grupy osób z wykształceniem zawodowym (34 osoby), gimnazjalnym 
(23 osoby) oraz podstawowym (9 osób). 

Osoby uczestniczące w ankiecie określały również poziom swoich dochodów na 
jednym z pięciu poziomów, od bardzo niskiego do bardzo wysokiego. Najwięcej re-
spondentów (71%) określiło swoje dochody jako średnie, dwie skrajne grupy czyli do-
chody bardzo małe i bardzo duże liczą po 2% osób każda. Podobnie jest w przypadku 
dwóch pozostałych grup, czyli dochodów niskich i wysokich, gdzie każda z grup liczy 
13% respondentów. 

Ankietowani wskazali, że najczęściej w ich gospodarstwie domowym znajdują się 
cztery osoby, 23% badanych zaznaczyło, że w gospodarstwie domowym są trzy osoby. 
Respondenci mieszkający w dwu osobowych oraz pięcioosobowych gospodarstwach 
domowych stanowią po 15% wszystkich ankietowanych osób.

Ankietowani oceniali wody mineralne pod względem: 
•	 nasycenia wody dwutlenkiem węgla, 
•	 poziomu mineralizacji,
•	 obecności dodatku smakowego,
•	 typu opakowania i jego pojemności. 

Przy wyborze wód smakowych większość osób (65%) zaznaczała opcję „bez do-
datków smakowych”. Wodę „smakową” wybierała grupa 21% ankietowanych, tylko 
13% nie zwracało uwagi na obecność dodatków. Biorąc pod uwagę kryterium wyboru 
jakim jest opakowanie dla wód, najczęściej wybierane są butelki. Mogą one być wyko-
nane z plastiku lub szkła, które są bardziej neutralne chemicznie w kontakcie z wodą. 
Większa waga butelek szklanych, ryzyko ich trwałego uszkodzenia oraz niebezpieczne 
odłamki powstałe w wyniku potłuczenia prawdopodobnie przyczyniły się do tego, że 
ten typ butelki wybrało tylko 13% ankietowanych. 

Oprócz tego warto zauważyć, że woda sprzedawana w  butelkach szklanych jest 
rzadko spotykana i  znacznie droższa od tych, które znajdują się na półkach sklepo-
wych. Największa część osób (67%) wybrała butelki wykonane z lekkiego i wytrzyma-
łego plastiku, spora część (21%) osób była obojętna przy wyborze typu butelki. 

Dostępne na rynku wody mineralne produkowane są w butelkach o wielu różnych 
pojemnościach. Najczęściej wraz ze wzrostem pojemności wody spada jej cena w prze-
liczeniu na jeden litr wody. Natomiast wielu ankietowanych wypowiadało się pozytyw-
nie w sprawie butelek o małej pojemności, uzasadniając wygodą i małą wagą produktu. 
Ponad połowa (57%) ankietowanych najchętniej kupowała wodę w butelkach 1,5L, 20% 
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uczestników ankiety najczęściej wybiera wodę o pojemności 0,5L. Na trzecim miejscu 
pod względem wyboru rozmiaru butelki znalazło się opakowanie o  pojemności 1L, 
pozostałe pojemności oscylują zainteresowaniem 2% uczestników ankiety. Poniżej Pre-
ferencje konsumenckie dotyczące wód gazowanych przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Ilość ankietowanych najczęściej wybierająca dany typ nasycenia wody 
mineralnej dwutlenkiem węgla 

Źródło: opracowanie własne

W  badaniu porównano cechy dotyczące wieku do preferowanego rodzaju wody 
pod względem nasycenia dwutlenkiem węgla. Do każdego wyróżnika została przypo-
rządkowana grupa wiekowa ankietowanych, która najczęściej wybierała dany rodzaj 
wody mineralnej. Wodę niegazowaną najczęściej wybierały osoby z  grupy od 26 do 
35lat, wodę nisko gazowaną najchętniej wybierały osoby z przedziału wiekowego od 46 
do 55 lat. Wodę średnio gazowaną najczęściej wybierały osoby będące w grupie wieko-
wej powyżej 65 roku życia. Wodę mineralną wysoko gazowaną najczęściej piją osoby 
z grupy wiekowej od 56 do 65 lat. Natomiast grupą wiekową, która nie zwraca uwagi na 
poziom nasycenia wody dwutlenkiem węgla są osoby poniżej 18 roku życia. 

W ankiecie znajdowała się prośba o podanie kilku marek wód mineralnych. W ba-
daniu zanotowano kolejność podawania różnych marek wód. Na pierwszym miejscu 
respondenci wymieniali markę „Żywiec Zdrój” na drugim oraz na trzecim „Cisowian-
kę”. Najczęściej wymieniane marki przez uczestników ankiety to „Żywiec Zdrój”, „Ci-
sowianka” oraz „Nałęczowianka”. „Żywiec Zdrój” wybierało 167 osób, 140 ankietowa-
nych wybrało markę „Cisowianka”. Markę „Nałęczowianka” najczęściej wymieniało 
81 respondentów. 

Kolejnym pytaniem w badaniu była dostępność ulubionej marki wody w miejsco-
wości Darłówko (miejscowość czasowego zakwaterowania ankietowanych na czas waka-
cji), gdzie 76% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a 10% osób nie znalazło 
swojej ulubionej marki w sklepach w tej miejscowości, pozostałe 15% respondentów nie 
zwracała uwagi na dostępność ulubionej wody. Biorąc pod uwagę kryterium dostępności, 
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najczęściej wybieraną wśród ankietowanych marką była woda „Żywiec zdrój”. Osoby, 
które określały swoją ulubioną wodę jako niedostępną w tej miejscowości, również naj-
częściej wybierały markę „Żywiec zdrój”, ale ta grupa osób najczęściej preferowała wodę 
w butelkach o pojemności 0,5L i wodę w butelkach szklanych.

Ostatnim zagadnieniem w badaniu było określenie przez ankietowanych stosunku 
cena-marka wody. Zliczono odpowiedzi wskazujące na najważniejszą cechę produktu 
według respondenta. Większość osób (46%) wskazywała cenę jako parametr najważ-
niejszy przy zakupie, 28% osób wybierało markę wody mineralnej jako ważniejszą od 
ceny cechę produktu. Jedna czwarta osób uważała że oba te parametry są równie waż-
ne. Każdy ankietowany określał dodatkowo (w skali od 1 do 5) jak ważny jest dany 
parametr przy zakupie wody. Najwięcej osób (41%) udzielało odpowiedzi, że różnica 
między znaczeniem marki, a ceny produktu jest minimalna, tylko 6% respondentów 
uważało, że różnica w znaczeniu tych cech jest duża. 

Wnioski

Największa grupa osób wybierała wodę niegazowaną najprawdopodobniej dlatego, 
iż jest ona najzdrowsza i może mieć wiele zastosowań, nie tylko do bezpośredniego 
spożycia. Najmniej respondentów odpowiadało, że jest im obojętne, czy woda jest ga-
zowana czy nie – prawdopodobnie byli to ludzie młodzi, którzy nie mają problemów ze 
zdrowiem i nie ma dla nich znaczenia ta cecha produktu. Najwięcej wody niegazowanej 
kupowali ludzie w wieku 56-65 lat co świadczy o ich świadomości względem działania 
dwutlenku węgla na organizm. Natomiast najwięcej wody gazowanej kupowali ludzie 
w wieku 36-45 lat co może być wynikiem upodobań. 

Według parametru mineralizacji wód najwięcej osób wybierało wodę średnio 
mineralizowaną, prawdopodobnie dlatego, że taki poziom mineralizacji dla wód jest 
optymalny dla organizmu w wieku do 65 roku życia. Najrzadziej respondenci wybierali 
wody wysoko mineralizowane, ponieważ są to wody niezdrowe w dużych ilościach dla 
człowieka i nisko mineralizowane, gdyż są to wody najczęściej potrzebne dla osób star-
szych oraz tych, które powinny ograniczać przyjmowanie sodu w znacznych ilościach1.

Biorąc pod uwagę kryterium smaku, najwięcej osób wybierało wodę bez dodatków 
smakowych co oznacza, że ankietowani mają świadomość co do zagrożeń związanych 
z przyjmowaniem substancji dodatkowych oraz to, że używają wody nie tylko do bez-
pośredniego spożycia, ale także do przygotowywania potraw czy napojów. 

Najczęściej wybieranym rodzajem butelek są te wykonane z plastiku, ponieważ są 
lekkie i nie stwarzają ryzyka przypadkowego rozbicia się jak w przypadku butelek szkla-
nych. Najmniej osób odpowiedziało, że rodzaj opakowania nie ma znaczenia. To kryte-
rium jest bardzo ważne, ponieważ tylko butelki szklane są neutralne względem wody, 
natomiast butelki plastikowe mogą być toksyczne, ze względu na użycie do ich produk-
cji paraksylenu – związku, który jest rakotwórczy. Biorąc pod uwagę pojemność butelek 
1 Respondek W., Traczyk I., Wody mineralne jako źródło wybranych składników mineralnych w diecie, 

„Standardy Medyczne” nr 1, 2007, Wydawnictwo Media Press Warszawa.
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najczęściej wybieraną opcją jest butelka 1,5 L, ponieważ jest to optymalna ilość potrzebna 
do spożycia w ciągu dnia przez człowieka (nie licząc innych przyjmowanych płynów). 

Podsumowanie

Najważniejszym wnioskiem ankiety jest jednak to, iż dla większości respondentów 
najważniejsza jest cena wody, dopiero na drugim miejscu marka czyli niejednokrotnie 
jakość. Dodatkowo zaobserwowano, że ankietowani nie wiedzieli, że marki wód, które 
podają to często wody źródlane, a nie wody mineralne oraz nie znają prawidłowych nazw 
marek wód kojarząc największy napis np. „Carrefour Naturalna woda mineralna Sudety” 
to dla większości osób po prostu „Sudety”, co stwarza wniosek, że osoby badane nie czy-
tają etykiet na produktach i sugerują się tym co widzą albo swoimi przekonaniami. 
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FIRMY I PRODUKTU

Wprowadzenie

We współczesnym świecie producenci przy wykorzystaniu różnego rodzaju nośni-
ków reklamy starają się dotrzeć do konsumentów z  informacją podkreślającą jakość 
reprezentowanych daną marką wyrobów. Utrwalenie w świadomości konsumenckiej 
powiązania danej marki z wysoką jakością oferowanego dobra stanowi jedno z klu-
czowych działań marketingowych wpływających na rynkowy sukces produktu. Należy 
jednak podkreślić, że jakość dobra jest pojęciem rozległym obejmującym swoim zakre-
sem wiele obszarów związanych z produktem, zaczynających się już w fazie projekto-
wania a mających swój koniec w fazie pokonsumpcyjnej.

Jakość danego dobra stanowi składową kombinacji jego cech materialnych i nie-
materialnych. „Cechy materialne stanowią wszystkie właściwości związane z tzw. jako-
ścią techniczną produktu. Cechy niematerialne natomiast stanowią tzw. wyposażenie 
produktu”1. „Wiele właściwości nadanych jest produktowi poprzez jego strukturę mate-
rialną, która obejmuje także cechy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produktu 
wobec zagrożeń dla zdrowia, życia i otaczającego środowiska. Tzw. jakość rzeczywistą 
produktu będą stanowiły obok jakości materialnej w podstawowej mierze: cena, serwis 
przed i  po sprzedaży, terminowa dostępność produktu, dogodne terminy płatności, 
szerokość asortymentu, korzystne rabaty, system zarządzania zgodny z wymaganiami 
normy ISO 9001, systemy sektorowe (tj. HACCP, TL 9000, ISO/TS 16949), certyfikaty 
jakościowe produktu oraz wyróżnienia i nagrody”2.

System zarządzania jakością ISO 9001 stanowiący składowy element tzw. „jako-
ści rzeczywistej” produktu, od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem będąc 

1 Urbaniak M., Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2003.

2 Urbaniak M., Zarządzanie jakością teoria i  praktyka, Centrum Doradztwa i  Informacji Difin 
Sp. z o.o., Warszawa 2004.
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jednocześnie najchętniej wdrażanym systemem w Polsce3. System ten nie jest systemem 
obligatoryjnym, dlatego wielu producentów wykorzystując powszechność Internetu, 
a  także przy pomocy środków masowego przekazu stara się uświadomić społeczeń-
stwu, że wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 jest jednym z dobrowol-
nych działań jakie podejmuje przedsiębiorstwo po za czynnościami narzuconymi wy-
maganiami prawa, aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów.

Z badań dotyczących „oceny wiedzy konsumentów na temat znakowania żywno-
ści” przeprowadzonych przez Grażynę Krasnowską oraz Annę M. Salejdę, wynika rów-
nież, „że wielu polskich konsumentów (38,9%), niezależnie od miejsca zamieszkania, 
robi zakupy codziennie”4 a istotne źródło wiedzy na temat kupowanych produktów dla 
znacznej części respondentów (43,9%) stanowią informacje na opakowaniach i etykie-
tach żywności. Z kolei z badań przeprowadzonych przez agencję SPAD w 2005 roku 
w krajach UE w tym w Polsce, wynika że polscy konsumenci dokonując zakupów kie-
rują się głównie ceną (88%), datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do 
spożycia (87%), zawartością netto (70%) oraz marką (64%)5. Natomiast z badań prze-
prowadzonych przez TNS OBOP dla UOKiK w 2007 roku wynika, że konsumenci ule-
gają wpływowi reklam, około 60 proc. Polaków przyznaje się do korzystania z reklam 
jako źródła informacji o produktach i usługach6.

Biorąc pod uwagę wyniki z ww. badań można pokusić się o sformułowanie tezy 
głoszącej, że na wysokość sprzedaży produktów spożywczych, stanowiących istot-
ny element codziennych zakupów polskich konsumentów, może wpływać dobór 
właściwych działań marketingowych ukierunkowanych na podkreślenie jakości pro-
duktu np. poprzez informacje umieszczone na opakowaniu lub etykiecie czy też dane 
zawarte na stronie internetowej producenta; przy równoczesnym uwzględnieniu odpo-
wiedniej relacji ceny do zawartości netto opakowania. Potwierdzeniem słuszności tej 
tezy mogą być obserwowane na polskim rynku mleczarskim zachowania producentów, 
którzy chętnie korzystają z innowacyjnych narzędzi marketingowych tak aby osiągnąć 
przewagę nad liczną konkurencją. Wspomniane zabiegi marketingowe duży nacisk 
kładą na opakowanie oferowanego produktu, tak aby wykorzystać w pełni jego funk-
cje a  równocześnie jak najlepiej zaakcentować nawet nieznaczne różnice pomiędzy 
podobnymi produktami, na korzyść własnego. Eksponowanym przez jednego z naj-
większych „graczy” na naszym rynku mleczarskim Spółdzielnie Mleczarską Mlekovi-
ta, wyróżnikiem swoich produktów w stosunku do produktów konkurencji jest szcze-
gólna dbałość o jakość wyrobów, potwierdzona odpowiednim logotypem widocznym 
w poniższej tabeli, informującym o certyfikowanych przez tego producenta systemach, 
zamieszczany na opakowaniach jednostkowych oferowanych przez niego produktów. 
Podkreślić warto, że „ SM Mlekovita, jako jeden z pierwszych zakładów mleczarskich 

3 http://www.certios.pl/start/aktualnosci/149-iso-w-polsce, (data dostępu 02.03.2013).
4 Krasnowska G., Salejda A. M., Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, [w:] 

„Żywność, Nauka, Technologia, Jakość”, 2011, 1(74), s. 173-189.
5 Anonim.: Rozumienie znakowania żywności przez konsumentów europejskich., http://www.fede-

racja-konsumentow.org.pl, (data dostępu 02.03.2013). 
6 http://media2.pl/reklama-pr/29875-Reklama-najwazniejszym-zrodlem-informacji-o-produktach.

html, (data dostępu 02.03.2013).
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w  Polsce, certyfikowała system bezpieczeństwa żywności według międzynarodowej 
normy ISO 22000”7.

Celem niniejszej pracy jak również przeprowadzonego dla jej potrzeb badania było 
zwrócenie uwagi na złożoność procesu kreowania wizerunku firmy i produktu, praktycz-
ne podejście do marketingowego wykorzystania systemu zarządzania jakością ISO 9001 
oraz określenie popularyzacji tego systemu wśród przedsiębiorstw branży spożywczej.

Zakres badań

Badanie objęło swoim zakresem przegląd, wyselekcjonowanie i analizę informacji 
dotyczących implementacji, certyfikowania i  utrzymywania systemu zarządzania ja-
kością ISO 9001 zamieszczonych na stronach internetowych wytypowanych przedsię-
biorstw oraz na opakowaniach i etykietach wytwarzanych przez nie produktach żyw-
nościowych.

Badaniem objęte zostały 54 przedsiębiorstwa branży spożywczej znajdujące się na 
„Liście 500 największych polskich firm z roku 2012” tygodnika „Polityka”, których pro-
dukty przeznaczone do spożycia są dostępne powszechnie w sprzedaży.

Rys. 1. Liczba firm informujących o wdrożonym systemie zarządzania jakością 
ISO 9001

Źródło: opracowanie własne

Analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić iż zdecydowana większość bada-
nych firm (72%) zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wdro-
żonego przez nie systemu zarządzania jakością ISO 9001, co może świadczyć o tym jak 

7 Bryła P., Domański T., Marketing produktów żywnościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2010, s. 127.
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istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw odgrywa ww. system i jaką uwagę na 
jego obecność przywiązują potencjalni kontrahenci i konsumenci. 

Martwiącą kwestią jest to iż, znaczna część z 26% przedsiębiorstw, które nie za-
mieszczają na swojej stronie internetowej, a  tym bardziej na opakowaniach swoich 
produktów danych odnośnie wdrożonego, certyfikowanego i utrzymywanego systemu 
zarządzania jakością ISO 9001, w wyniku przeprowadzonego wywiadu telefonicznego 
deklarują jego posiadanie. Można więc wnioskować, że firmy te nie odczuwają marke-
tingowego potencjału systemu zarządzania jakością ISO 9001. 

Około 4% badanych zamieszcza na swojej stronie internetowej, jak i na opakowa-
niach produktów informacje dotyczące wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania 
jakością, należy podkreślić iż system zarządzania jakością ISO 9001 nie jest systemem 
obligatoryjnym lecz dobrowolnym, dlatego takie działania muszą wynikać ze zrozu-
mienia korzyści marketingowych, jak i  w  dalszej perspektywie korzyści ekonomicz-
nych jakie niesie ze sobą informacja o  certyfikacji przez producenta systemu zarzą-
dzania jakością ISO 9001, nakierowana na potencjalnie zainteresowane oferowanym 
produktem strony. 

Popularnie wykorzystywane sposoby informowania konsumentów o wdrożonym 
przez producenta systemie zarządzania jakością ISO 9001, umieszczane na opakowa-
niach lub etykietach produktów zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane sposoby informowania konsumentów o wdrożonym przez pro-
ducenta systemie zarządzania jakością ISO 9001, zamieszczane na opakowaniach lub 
etykietach produktów
Rodzaj elementu Przykład Przykładowy rodzaj produktu, 

na którego opakowaniu lub etykiecie 
dany element został umieszczony

Opis słowny „Pracujemy w syste-
mie ISO 9001:20081”.

Herbatka ziołowa

Znak graficzny 
w postaci logotypu

2

Serek twarogowy

1 Dane umieszczone na opakowaniu jednostkowym produktu: „herbatka ziołowa ekspresowa pokrzywa”, produ-
cent BiFIX Wojciech Piasecki Sp. J.

2 Dane umieszczone na opakowaniu jednostkowym produktu: „herbatka ziołowa ekspresowa pokrzywa”, produ-
cent BiFIX Wojciech Piasecki Sp. J.

Źródło: opracowanie własne

Bardzo pozytywne jest to, że 2% badanych firm deklaruje na swojej stronie inter-
netowej przygotowywanie się do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, 
co świadczy nie tylko o dążeniu do zapewnienia dobrej komunikacji z kontrahentami, 
jak i konsumentami, ale także o rzetelnym podejściu tych przedsiębiorstw do kwestii 
wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001.
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Należy przypuszczać, że część przedsiębiorstw branży spożywczej nie posiadających 
certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001 odkłada w czasie działania ma-
jące na celu wdrożenie i uzyskanie certyfikacji tego systemu ze względu na obligatoryjny 
obowiązek wdrożenia i utrzymywania przez organizacje zajmujące się produkcją i obro-
tem żywnością systemów: GHP(Good Hygienic Practice), GMP(Good Manufacturing 
Practice) oraz HACCP(Hazard Analisis and Critical Control Point), których wdrożenie 
i utrzymywanie wiąże się z pewnymi nakładami, które musi ponieść przedsiębiorstwo8. 

Podsumowanie

Rosnąca świadomość przedsiębiorstw o roli jakości produktu w procesie sprzedaży, 
wpływa na wzrost ich zainteresowania wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania 
jakością ISO 9001. Przedsiębiorstwa starając się wyróżnić na konkurencyjnym europej-
skim rynku, często stosują zabiegi marketingowe podkreślające wdrożone przez nie sys-
temy, aby uświadomić i zwrócić uwagę na ich produkt potencjalnie zainteresowane nim 
strony, które mają decydujący wpływ na wyniki sprzedaży tych przedsiębiorstw. Akcen-
towane często przez producentów na swoich stronach internetowych, opakowaniach czy 
etykietach produktów, wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 świadczy o jego 
aspekcie marketingowo-ekonomicznym wpływającym na postrzeganie producenta i jego 
wyrobów, jak i pośrednio wpływającym na wyniki sprzedaży jego produktów.
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SIX SIGMA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA 
PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wprowadzenie

Koncepcja Six Sigma stała się jednym z najbardziej popularnych narzędzi zarzą-
dzania. Definiuje się ją jako proces gospodarczy, który umożliwia znaczącą poprawę 
wyników finansowych przedsiębiorstwa poprzez kontrolowanie oraz planowanie pracy 
w sposób pozwalający na zminimalizowanie zużycia surowców, a jednocześnie zwięk-
szający satysfakcję klientów1. 

Zwolennicy Six Sigma dowodzą, iż przy zastosowaniu tego narzędzia możliwe jest 
ograniczenie liczby błędów we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa, a poprawa 
jakości wytwarzanych produktów i usług nie odbywa się kosztem zwiększania nakładów 
finansowych. Po wdrożeniu Six Sigma firma odnotowuje spadek kosztów działalności 
przy jednoczesnej poprawie jakości produktu. Systemy kontroli jakości ukierunkowa-
ne są zazwyczaj na wykrywanie i korygowanie usterek powstałych podczas projekto-
wania, produkcji oraz sprzedaży produktów i usług, natomiast Six Sigma proponuje 
metody realizacji procesów, które wykluczają już samo zagrożenie powstawania wad.

Six Sigma a Three Sigma

Za początki Six Sigma uważane są prace prowadzone nad zarządzaniem jakością 
w firmie Motorola w 80-tych latach. Rozpowszechnienie tejże metody przypada nato-
miast na lata 90-te w związku z dalszymi badaniami prowadzonymi przez Larry Bossi-
dy z Allied Signal oraz Jacka Welcha z General Electric. 

Six Sigma często bywa postrzegana jako rozwinięcie Three Sigma. Jednakże między 
Six Sigma a Three Sigma istnieją trzy główne różnice:

1 Lasek M., Oormianowski B., Pęczkowski M., Modelowanie, analiza oraz zarządzanie procesami biz-
nesowymi na potrzeby metodologii SixSigma w wykorzystaniem narzędzi informatycznych: iGrafx™ 
FlowCharter, iGrafix™ Process, iGrafix™ Process for Six Sigma, iGrafix™ Process Central, Oficyna Wy-
dawnicza WIT, Warszawa 2015, s. 87.
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•	 Three Sigma była skierowana głównie do poprawy jakości w procesach produkcyj-
nych, natomiast Six Sigma ma zastosowanie we wszystkich procesach biznesowych,

•	 koszty jakości w Three Sigma są znacznie wyższe niż w Six Sigma,
•	 w Three Sigma frakcja niezgodności jest wyższa niż w Six Sigma.

Nawiązując do pierwszej różnicy – w Six Sigma produkcja traktowana jest jako część 
większego systemu. Klienci dbają nie tylko o finalny produkt, ale także kierują się przy 
swoich wyborach takimi wartościami jak serwis, cena, warunki finansowania, dostęp-
ność, częstotliwość aktualizacji i  ulepszeń, wsparcie techniczne i  inne. Dlatego proces 
podnoszenia jakości według Six Sigma powinien mieć charakter holistyczny, a koncen-
trowanie się na jednym dziale w przedsiębiorstwie nie daje wymiernych efektów.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż każdorazowy wzrost poziomu jakości o 1 
sigma powoduje zmniejszenie kosztów jakości o około 10%, a więc wzrost zysku (Ta-
bela 1.). Celem metodologii Six Sigma jest wzrost jakości przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów, co we wcześniejszych metodologiach zarządzania jakością było założeniem 
sprzecznym. Koszty jakości a poziomie Three Sigma to około 25-40% przychodów ze 
sprzedaży, natomiast w przypadku Six Sigma – poniżej 1%.

W przypadku trzeciej różnicy – Three Sigma nawiązuje do konwencji Shewharta, 
w myśl której w przedziale ±3sigma rozkładu normalnego mieści się 99,73% rozkładu, 
a więc poza specyfikacjami pozostaje 0,27% czyli około 3 sztuki na tysiąc. Przeliczając 
to dodatkowo na ppm („parts per milion”) lub DPMO („Defects Per Million Opportu-
nities”) otrzymuje się około 3000 wadliwych sztuk na milion, natomiast proces na po-
ziomie 6sigma daje 3,4ppm niezgodności. W przypadku Six Sigma przechodzi się więc 
z 3000ppm do 3ppm niezgodności, czyli frakcja braków zmniejsza się tysiąckrotnie2. 
Poszczególne poziomy sigma oraz odpowiadające im wartości DPMO zostały zapre-
zentowane w tabeli 1.

Six Sigma polega na analizowaniu procesów za pomocą metod statystycznych, 
a następnie ich usprawnienia w wyniku analizy wyników tychże metod. Występujące 
w nazwie określenie Sigma odnosi się do pojęcia odchylenia standardowego w rozkła-
dzie normalnym zwyczajowo określanego grecką literą sigma. W przyrodzie, ale tak-
że w procesach produkcji, wiele zjawisk wykazuje zgodność z rozkładem normalnym. 
Wynika to z wpływu wielu niezależnych i różnorakich czynników, których efekt okre-
ślany jest za pomocą krzywej Gaussa. 

2 Walanus A., Czym się różni Sześć Sigma od Trzy Sigma?, [w:] Statystyka dla jakości produktów 
i usług – Six Sigma i inne strategie, StatSoft Polska Sp. z o.o. , Kraków 2002, s. 6. 
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Tabela 1. Porównanie danych dotyczących jakości dla różnych poziomów sigmy.

Poziom Sigma DPMO % braków

Koszt jakości 
(w stosunku do 
przychodów ze 

sprzedaży)
1 691 463 69% brak danych
2 308 538 32% brak danych
3 66 807 6,7% 25-40%
4 6 210 0,62% 15-25%
5 233 0,023% 5-15%
6 3,4 0,00034% <1%
7 0,019 0,0000019% brak danych

Źródło: Lasek M., Ormianowski B., Pęczkowski M., Modelowanie, analiza oraz zarządzanie 
procesami biznesowymi na potrzeby metodologii SixSigma w wykorzystaniem narzędzi informa-
tycznych: iGrafx™ FlowCharter, iGrafix™ Process, iGrafix™ Process for Six Sigma, iGrafix™ Process 

Central, Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa 2015

Jeżeli przykładowo przyjmie się, że dany parametr procesu produkcji (np. długość 
automatycznie ciętego drutu lub średnica produkowanej śruby) jest zmienną losową 
o rozkładzie normalnym, to oznacza, iż kolejne produkowane egzemplarze drutu lub 
śruby będą odchylały się od ustalonej wartości w górę lub w dół. W rozkładzie normal-
nym, jak już wspomniano powyżej, 99,73% odchyleń od wartości oczekiwanej mieści 
się w przedziale ±3sigma. Jeżeli więc odchylenia mieszczące się w tym przedziale uzna 
się za poprawne, a elementy o parametrze wykraczającym poza przedział za braki, to 
liczba braków będzie wynosić około 0,27%. W takim przypadku mówi się o  jakości 
3sigma. Oznacza to jednak, iż 2700 wyprodukowanych śrub na 1 milion nadal będzie 
niepoprawnych, co w wielu przypadkach oceniane jest jako zbyt duża liczba błędów. 

Aby zmniejszyć liczbę błędów utworzono metodologię zakładającą jakość na po-
ziomie 6sigma. Jednak zgodnie z własnościami rozkładu normalnego występuje w ta-
kim przypadku 0,002 braków na milion egzemplarzy, co jest liczbą właściwie nierealną 
do spełnienia. Dlatego w metodologii 6sigma przyjęto założenie, że przesunięcia war-
tości oczekiwanych mieszczą się w przedziale ±1,5sigma. To oznacza, że norma 6sigma 
uwzględniając przesunięcie wartości oczekiwanej ±1,5sigma mieści się w  przedziale 
±4,5sigma tradycyjnego rozkładu normalnego (co daje 3,4 braków na milion egzem-
plarzy)3. Procentowe przedziały dla poszczególnych poziomów sigmy zostały przedsta-
wione na rys. 1.

3 Eckes G., Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski, 
MT Biznes Sp. z .o.o., Warszawa 2001, s. 141.
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Strategia przełomu i infrastruktura Six Sigma

Strategia Six Sigma służy do rozwiązywania konkretnych problemów. Wcześniej 
jednak należy dotrzeć do przyczyn danego problemu. Żeby je odnaleźć często trzeba 
pokonać wiele przeszkód związanych m.in. z brakiem odpowiednich danych, nieporo-
zumieniami między pracownikami, problemami gospodarczymi czy technologicznymi. 
Strategia przełomu mająca doprowadzić do uzyskania jakości Six Sigma na poziomie 
procesu, oddziału lub przedsiębiorstwa obejmuje 8 podstawowych faz: rozpoznanie, 
definiowanie, pomiar, analizę, usprawnienie, kontrolę, standaryzację i integrację4.

Na podstawie powyższych faz zostało stworzonych kilka modeli uwypuklają-
cych poszczególne fazy. Najbardziej popularnym modelem doskonalenia Six Sigma 
jest DMAIC. DMAIC jest akronimem oznaczającym metodę doskonalenia procesu 
poprzez definiowanie („define”), mierzenie („measure”), analizowanie („analyze”), 
doskonalenie („improve”) i  nadzorowanie („control”). Pozostałymi, mniej znanymi 
modelami są DMADV (D-definiuj, M-mierz, A-analizuj, D-projektuj, V-sprawdzaj) 
i DMEDI (D-definiuj, M-mierz, E-badaj, D-projektuj, I-wdrażaj). Z kolei model DFSS 
(„Design for Six Sigma”) ma umożliwić przedsiębiorstwu projektowanie nowych pro-
duktów i procesów wytwarzanych na poziomie jakości Six Sigma5.

Rys. 1. Przedziały dla poszczególnych poziomów sigmy
Źródło: BAGHIROV I.6, Six Sigma – how each 1$ in your business can earn you more, 

https://www.linkedin.com/pulse/apple-may-thinkdifferent-governments-wont-ian-bremmer 
(data dostępu 20.02.2016 r.)

4 Harry M., Schroeder R., Six Sigma, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 111.
5 Grudkowski P., Leseure E., LSS Plutus – Lean Six Sigma dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wy-

dawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 20.
6 Six Sigma Master Black Belt, Dyrektor Customer Channels Department w Azercell.
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Na poziomie przedsiębiorstwa Six Sigma wykorzystywana jest w celu zwiększenia 
udziałów firmy, poprawienia rentowności, a także zapewnienia opłacalności funkcjo-
nowania w długiej perspektywie czasu. Na poziomie operacyjnym celem jest zwiększe-
nie zysku, wyeliminowanie ukrytych kosztów zapewnienia jakości oraz zredukowanie 
kosztów materiałów i robocizny. Na poziomie procesu to redukcja liczby wad, poprawa 
wydajności procesu oraz ograniczenie zmienności produkcji. Działania na wszystkich 
trzech poziomach łącznie i wprowadzanie kolejnych faz strategii przełomu poprawiają 
rentowność przedsiębiorstwa oraz przyczyniają się do wzrostu satysfakcji klienta. 

Osiągnięcie celów przedsiębiorstwa jest możliwe jedynie dzięki skoordynowaniu 
działań związanych z wprowadzeniem strategii przełomu na wszystkich szczeblach or-
ganizacyjnych. Na przykład w fazie pomiaru kierownictwo najwyższego szczebla kon-
troluje marże i ogólną rentowność przedsiębiorstwa. W tej samej fazie, ale na pozio-
mie operacyjnym, kierownicy tego szczebla obliczają koszty robocizny, koszty zarządu 
i koszty materiałowe. Na poziomie procesu kierownicy projektów doskonalenia („black 
belts”) mierzą czas trwania cyklu produkcyjnego, liczbę wad na jednostkę produkcji, 
zysk itd. Zakres odpowiedzialności liderów danych szczebli zmienia się z poziomu na 
poziom. 

W  fazie usprawnienia celem kierownictwa na poziomie organizacji jest wpro-
wadzenie metody Six Sigma w  całym przedsiębiorstwie. Kierownictwo na poziomie 
operacyjnym prowadzi szkolenia dla black belts i  wybiera projekty, natomiast black 
belts na poziomie procesu przeprowadzają projektowanie eksperymentów („Design of 
Experiments” – DoE). 

W fazie kontroli kierownictwo na szczeblu organizacji powinno utrwalać korzyści 
ze zmian opracowanych w fazie usprawniania. Na szczeblu operacyjnym – powinno 
zająć się systemami motywowania i  nagradzania, które zatrzymają najlepszych pra-
cowników w firmie. Z kolei na poziomie procesu black belts powinni dokumentować 
przebieg wdrażania procesu. 

W celu zwiększenia przejrzystości poszczególnych faz strategii przełomu dokona-
no ich podziału na cztery kategorie, które zostały przedstawione w tabeli 2. 

Fazy rozpoznawania i definiowania znalazły się w kategorii identyfikacja, w której 
członkowie organizacji poznają główne zasady Six Sigma i strategii przełomu. Pomiar 
i analiza są częściami kategorii charakteryzowanie, w której są mierzone i opisywane 
cechy krytyczne dla jakości. Do kategorii optymalizacja należy usprawnianie i kontro-
la służące maksymalizacji wydajności procesu. Standaryzacja i integracja znajdują się 
na etapie instytucjonalizacji, w ramach której otrzymane usprawnienia włączane są na 
trwałe do kultury organizacyjnej.
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Tabela 2. Strategie przełomu Six Sigma według podziału na etapy i cele
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ct
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em
 b

la
ck

 
be

lts

Optymalizacja Usprawnienie
Kontrola

Przeprowadzenie 
przełomowych zmian

Instytucjonalizacja Standaryzacja
Integracja 

Wprowadzenie trwałych zmian 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Źródło: Harry M., Schroeder R., Six Sigma, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 114 

Podczas wdrażania Six Sigma niezbędne jest zdefiniowanie ról i obowiązków człon-
ków przedsiębiorstwa. Metodologia Six Sigma dokładnie określa elementy infrastruk-
tury organizacji, odpowiedzialność członków poszczególnych szczebli infrastruktury, 
a nawet ich liczbę na poszczególnych szczeblach7: 
•	 członek wyższej kadry kierowniczej – ma za zadanie inspirować podwładnych, 

zapewniać środki pozwalające na przeprowadzenie Six Sigma i ponosić pełną od-
powiedzialność za podejmowane decyzje. Ustala cele przedsiębiorstwa i ramy cza-
sowe ich realizacji,

•	 senior champion – powinien rekrutować się z kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, 
mieć silne zdolności przywódcze i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. 
Ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie procesem wdrażania Six Sigma na 
poziomie przedsiębiorstwa, zwołuje spotkania z  poszczególnymi kierownikami 
jednostek przedsiębiorstwa by zachęcić ich do osiągania określonych rezultatów. 
W miarę postępów we wprowadzaniu Six Sigma senior champion przestaje spra-
wować swą funkcję w pełnym wymiarze godzin, gdyż przestaje to być konieczne,

•	 deployment champion – stanowisko strategiczne dla jednostki organizacyjnej 
przedsiębiorstwa. Osoby je piastujące są odpowiedzialne za opracowanie i wyko-
nanie planu wdrożenia Six Sigma w podległych im jednostkach organizacyjnych, 
odpowiadają za wydajność i skuteczność systemów wspomagania Six Sigma,

•	 project champion – stanowisko strategiczne dla jednostki organizacyjnej przedsię-
biorstwa, sprawowane przez 2 lata. Osoby na tym stanowisku odpowiedzialne są za 
identyfikację, selekcję, wykonanie i kontrolowanie wyników projektów Six Sigma 
realizowanych przez i pod kierunkiem black belts. Project champion uruchamia 

7 Giemza M., Six Sigma, [w:] Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i  systemy zarządzania jakością, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 53-59.
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wszelkie inicjatywy związane z Six Sigma oraz opracowuje i nadzoruje wiele drob-
nych zadań,

•	 deployment master black belt – stanowisko o tzw. technicznym charakterze. Osoby 
na tym stanowisku odpowiadają za realizację celów programu Six Sigma związa-
nych z kwestiami technicznymi. Przygotowują i realizują plany dotyczące rozwoju 
technologicznego firmy. Wyszukują i wprowadzają nowe technologie, metody i na-
rzędzia Six Sigma,

•	 project master black belt – stanowisko taktyczne. Osoby na tym stanowisku są na-
uczycielami i opiekunami podczas realizowania projektów, odpowiadają również 
za przekazywanie black belts wiedzy o Six Sigma,

•	 project black belt – prowadzi własne projekty, dąży do realizacji określonych ce-
lów finansowych. Tworzy zespoły ds. doskonalenia jakości procesów, współpracuje 
z kadrą kierowniczą średniego szczebla i doradza jej podczas definiowania i wdra-
żania procesów, upowszechnia narzędzia Six Sigma oraz współpracuje z pozostały-
mi black belts na świecie,

•	 osoba odpowiedzialna za przebieg procesu i  utrwalanie wprowadzanych w  tych 
procesach usprawnień,

•	 green belt – wspomaga black belt w realizowaniu projektów, prowadzą też własne 
miniprojekty. Strategią Six Sigma zajmują się w niepełnym wymiarze godzin, w po-
zostałym czasie wykonują swoje wcześniejsze obowiązkim,

•	 członek zespołu doskonalenia jakości – pod przewodnictwem black belts groma-
dzą i analizują dane, starają się podtrzymywać korzystne wyniki projektów Six Sig-
ma. Pracują w niepełnym wymiarze godzin.
Metodologia Six Sigma określa liczbę lub procent osób w organizacji, jaki powinien 

znajdować się na poszczególnych poziomach, na przykład: champion – 1 na jednostkę 
organizacyjną, master black belt – 1 na 10 black belts, black belt – 1 na 100 pracowni-
ków, green belt – około 25% personelu8.

Istnieje kilka mierników postępu projektów Six Sigma. Do najważniejszych z nich 
należą wspominany już DPMO – liczba wad na milion możliwości, a  także: reduk-
cja kosztów netto (dotyczy kosztów stałych lub zmiennych), koszty złej jakości (COQ 
– „cost of poor quality”) – koszty usunięcia wad powstałych przy pierwszej próbie 
wytworzenia produktu, zdolności produkcyjne – liczba prawidłowo wytworzonych 
jednostek powstałych w wyniku danego procesu w określonym czasie, długość cyklu 
– czas potrzebny na wytworzenie usługi lub produktu, zadowolenie klientów – mie-
rzalne za pomocą ankiet. Pozostałymi wskaźnikami są Sprawność („Yield”) – wielkość 
otrzymywana po odjęciu od możliwości ogółem (TOP – „total opportunities”) ogólnej 
liczby defektów (D – „defects”), a następnie podzieleniu otrzymanego wyniku przez 
możliwości ogółem i przemnożeniu przez 100 [(TOP – D)/TOP]x100 oraz Sprawność 

8 Torczewki K., Six Sigma – czym jest i co może przynieść Twojej organizacji?, [w:] „Six Sigma Między-
narodowa Konferencja. Materiały konferencyjne”, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, 
Wrocław 2004, s. 9.
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przebiegu procesu (RTY – „Rolled Through-put Yield”) – nazywana ostateczną spraw-
nością: liczba kroków procesu pomnożona przez sprawność każdego kroku procesu9. 

Podsumowanie

Six Sigma jako narzędzie zarządzania jakością jest silniej ukierunkowana na re-
alizację celów biznesowych niż inne koncepcje zarządzania jakością. Twórcy Six Sig-
my nie ukrywali, iż ich celem jest zysk, który zamierzali osiągnąć poprzez obniżenie 
kosztów jakości, a jednoczesne podnoszenie jakości wytwarzanych produktów i usług. 
Początkowo cel ten wydawał się wewnętrznie sprzeczny, jednak sukcesy kolejnych firm 
udowadniały, iż jest on możliwy do spełnienia (poprzez takie działania jak usprawnie-
nie fazy projektowania i produkcji, zmniejszenie liczby tzw. „ukrytych fabryk”10 itp.).

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podczas wdrażania Six Sigma jest bar-
dzo szczegółowo określona, podobnie jak zakres obowiązków oraz miejsce każdego 
członka w organizacji. Osoby zarządzające na kierowniczych stanowiskach aktywnie 
angażują się podczas wszystkich etapów wdrażania projektu, niektóre stanowiska kie-
rownicze są tworzone specjalnie na potrzeby Six Sigmy (jak Senior champion i Project 
champion). Wdrażając metodologię Six Sigma duży nacisk postawiony jest na zaan-
gażowanie i przekonanie co do konieczności i skuteczności wprowadzenia Six Sigmy 
wszystkich członków przedsiębiorstwa. 

Metodologia Six Sigma została opracowana do rozwiązywania konkretnych pro-
blemów: identyfikowania ich, analizowania, usprawniania, kontrolowania oraz stan-
daryzacji i  integracji. Na każdym z  tych etapów pracownicy danej organizacji maja 
konkretne zadania do wykonania. Metodologia Six Sigma kładzie nacisk na mierzal-
ność rezultatów podejmowanych działań. Udowadnia, że jakość jest wartością jak naj-
bardziej policzalną i wartą do zrealizowania. Wartą nie tylko wizerunkowo, ale także 
pod względem finansowym.
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Koło Naukowe Q Jakości Żywności 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
PODCZAS PRODUKCJI PIWA

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo jest ważnym czynnikiem w każdej produkcji, także podczas pro-
dukcji piwa. W całym cyklu produkcji piwa może dojść do zanieczyszczeń dlatego na-
leży zachować szczególną staralnność w przestrzeganiu zasad GMP i GHP. Różnego 
rodzaju mikroorganizmy w piwie mogą wywołać jego zakażenie tj: wzrost zmętnienia, 
zmiany sensoryczne, a nawet narazić konsumenta na zatrucia pokarmowe. 

Podstawowe zabezpieczenia przedprodukcyjne

Dbałość o bezpieczeństwo produkcji piwa zaczyna się już od umiejscowienia bro-
warni. Ważną cechą w tym przypadku jest położenie fabryki przy rzece lub w blisko-
ści źródła dostarczającego wodę. Browary ze względów bezpieczeństwa powinny być 
oddalone od miejsc takich jak: obory, stajnie, mydlarnie ponieważ mogą negatywnie 
wpływać na smak oraz zapach piwa, poprzez ścieki oraz wyziewy1. 

Najważniejszym elementem w produkcji piwa jest woda, która może w różny spo-
sób zanieczyścić piwo poprzez zawarte w sobie ciała rozpuszczone, nie powinno wyko-
rzystywać się wody twardej, gdyż może powodować mętność brzeczki poprzez zawarte 
w niej sole mineralne2. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że podstawowym składnikiem wykorzystywanym w pro-
dukcji piwa jest ziarno i to właśnie ono może być przyczyną wadliwego piwa. Ziarno 
do śrutowania powinno być nieuszkodzone, przechowywane w  suchych, chłodnych 
miejscach, aby zabezpieczyć je od psucia. Dbając o bezpieczeństwo konsumenta ziarna 
są sprawdzane. Lecz nawet doświadczony technolog może być omylny. Profesor Zapo-
toczny wraz z naukowcami z Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Wrocławskiej jest 
w trakcie projektu, w którym analizuje barwę powierzchni ziarna, jego teksturę oraz 

1 Koncewicz J. T., Piwowarstwo, Warszawa, 1847, s. 9-11.
2 Koncewicz J. T., Piwowarstwo, Warszawa, 1847, s. 55-60.
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gęometrię do opracowania aparatury, która pozwoli na automatyczną metodę oceny 
i klasyfikacji ziaren jęczmienia, dzięki czemu zyskamy ziarno bliskie ideałowi3.

Etapy produkcji

W  przygotowaniu słodu ważnymi procesami jest moczenie ziarna, kiełkowanie 
oraz suszenie. Kadź zalewna nie może być narażona na zimno, ponieważ zmiękczanie 
ziarna nie byłoby jednostajne. Ważnym aspektem jest, aby ziarno nie było zbyt długo 
moczone, gdyż może powstać proces gnilny, który w następstwie zanieczyszcza słód. 
Ważnym elementem podczas kiełkowania w  skrzyniach lub odpowiednio skonstru-
owanych bębnach jest utrzymanie jednakowej temperatury oraz aby ziarno posiadało 
ten sam dostęp do powietrza i wilgoci. Słodowanie nie powinno odbywać się w czasie 
mocnych mrozów oraz w miesiącach letnich, ponieważ nieuniknione jest oziębienie 
warstwy zewnętrznej w  okresie zimowym oraz zagrzaniu się ziarna wewnątrz i  wy-
schnięciu w okresie letnim, co jest powodem zaprzestania samodzielnego kiełkowania4.

Nawet najlepszy słód może zostać zepsuty poprzez nieumiejętne postępowanie przy 
suszeniu lub z powodu źle urządzonej suszarni. Głównym zagrożeniem dla branży sło-
downiczej jest powstawanie NDMA (nitrozodimetyloaminy). Prekursorem NDMA jest 
dwumetyloamina (DMA) powstająca w bocznych korzeniach podczas kiełkowania jęcz-
mienia. Proces redukcji NDMA polega na dodaniu siarki w procesie suszenia słodu. Jest 
to jednak niepewny proces, ponieważ niektóre partie mogą zawierać jeszcze niedopusz-
czalne ilości NDMA. W transporcie słodu ważnym punktem kontroli jest czystość skrzyń 
ładunkowych. Do produkcji piwa poprzez złe przechowywanie słodu mogą dostać się 
grzyby strzępkowe, które wytwarzają „pleśniowy” zapach i smak oraz ich niskocząstecz-
kowe motabolity, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia konsumenta5. 

W etapie zacierania, kadz zacierno-warzelna ze względów higienicznych powinna 
być wykonana ze stali nierdzewnej bądź miedzi. Jedynym błędem jaki możemy po-
pełnić przy zacieraniu, jest przerwanie procesu przed całkowitym scukrzeniem zacie-
ru, ponieważ pozostałości skrobi powodują zmętnienie, które negatywnie wpływa na 
smak. Znane są dwie podstawowe metody zacierania, lecz w dzisiejszych czasach na 
jakość produktu końcowego ze względu na postęp technologiczny, nie ma to wpływu.

Podczas gotowania dodawane są w różnym odstępie czasowym pewne odmiany 
chmielu. Najważniejszą jego funkcją jest zapobieganie psuciu się piwa dzięki swoim 
właściwościom antyseptycznym. Coraz częściej wykorzystuje się przetwory chmielowe, 
tj: ekstrakty, granulaty ze względu na łatwiejsze użycie oraz większą trwałość6. Trzeba 
pamiętać, że długie przechowywanie chmielu wpływa na jego właściwości negatywnie, 

3 Kryszałowicz L.,Piwo bliskie ideału, eGazeta Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, 2014.
4 Koncewicz J.,T., Piwowarstwo, Warszawa, 1847, s. 69-71.
5 Satora P., Tuszyński T., Zakażenia mikrobiologiczne piwa, Katedra Technologii fermentacji i Mikro-

biologii Technicznej Akademi Rolniczej w Krakowie, 2004.
6 Błażejak S., Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego, Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa, 2014.
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gdyż chmiel szybko wietrzeje oraz traci zawarte w sobie olejki, dlatego dobrym wy-
borem są ekstrakty chmielowe, które można przechowywać przez kilka lat bez zmian 
zawartości α-kwasów oraz izo-α-kwasów. 

Do momentu rozpoczęcia chłodzenia brzeczki, wcześniejsze etapy produkcji uzna-
wane są za fazę dość bezpieczną. Od chwili schłodzenia brzeczki poniżej 500C, staje się 
ona wrażliwa na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Jest wtedy bardzo atrakcyjnym 
środowiskiem do rozwoju rożnorodnych “szkodników”, dlatego od tego momentu na-
leży przyłożyć szczególną wagę do higieny pracy. 

Głównymi przyczynami utrzymania wysokiej higieny na wszystkich etapach linii 
produkcyjnej są wady konstrukcji zbiorników, maszyn, urządzeń i rurociągów a także 
źle przeprowadzone procesy mycia i dezynfekcji. Przy skutecznym myciu zanieczysz-
czenia są usuwane prawie całkowicie, przeważnie używa się gotowych preparatów lub 
dodatków wiążących twardość wody oraz preparatów alkalicznnych, które również 
usuwają lub zmiękczają osady mineralne. Ważnym procesem podczas mycia jest usu-
wanie przypaleń z pasteryzatorów oraz zimnych osadów organicznych (tj. barwników 
czy też chmielu). Następnym krokiem jest dezynfekcja, która usuwa resztki zanieczysz-
czeń. Środki do dezynfekcji dzieli się na kwaśne(elmocid kwaśny) wykorzystywany do 
dezynfekcji kadzi fermentacyjnych, tanków leżakowych oraz przewodów, zasadowe (an-
tyformina) i obojętne (formalina). Formalina jest silnym środkiem dezynfekującym, 
dlatego wymaga dokładnego spłukiwania, gdyż jej pozostałości powodują powstawanie 
w piwie posmaku fenolowego7.

Nowością na rynku jest system ANTI-GERM DÉCOR, który służy do dezynfekcji 
powietrza, które dzięki technologi RCI (Promieniowa Jonizacja Katalityczna polegają-
ca na wytworzeniu jonów nadtlenkowych i wodorotlenkowych poprzez wykorzystanie 
katalitycznego działania promeniowania ultrafioletowego na procesy fotojonizacyjne 
metali rzadkich oraz szlachetnych zawartych w matrycy wspieranych przez hydrofilo-
wą powłokę komory IRC)8 usuwa wirusy, bakterie, zarodniki, pleśni, grzyby, alergeny 
oraz eliminuje nieprzyjemny zapach.

Tuż przed dodaniem drożdży przeprowadza sie test stabilności brzeczki mówiący 
o jej czystości mikrobiologicznej. Polega on, na pobraniu niewielkiej ilości brzeczki do 
wysterylizowanego pojemnika i  przetrzymaniu pod przykryciem kilka dni w  cieple. 
Dzięki temu sprawdzamy czy w brzeczce nie ma śladów infekcji: nagazowania, piany, 
kożucha czy brzeczka smakuje czysto i świeżo. 

Drożdże dodawane są do brzeczki piwnej w celu wywołania fermentacji alkoho-
lowej. Stosowane są wymagania jakościowe drożdży. Powinny one posiadać jasnokre-
mową barwę, świeży zapach oraz charakterystycznie gorzki smak. Główna fermentacja 
piwa musi być przeprowadzona dokładnie i w optymalnych dla drożdży warunkach. 
Ważnym elementem jest, aby prace z drożdżami przebiegały w pomieszczeniach steryl-
nych oraz innych niż te, w którym odbywały się procesy śrutowania słodu. 

7 Dylkowski W., Browarnictwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1978, s. 79-81.
8 Szczepaniak M, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne w produkcji piwa i napojów słodowych, Ustroń, 

ANTI-Germ Polska, 2015.
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Kolejnym etapem produkcji piwa jest leżakowanie, które polega na przetrzymaniu 
piwa w tankach, w specjalnych piwnicach leżakowych. Leżakowanie powinno odby-
wać się w niskiej temperaturze (ok 0oC). W piwowarstwie nowoczesnym leżakownia 
znajduje się w bloku sztucznie schładzanym. Tanki leżakowe powinny być wykonane 
ze stali kwasoodpornej, aluminium lub ze stali węglowej, natomiast środek powinnien 
być wypełniony tworzywem odpornym na korozję w środowisku piwa. 

Ostatnim etapam jest filtracja oraz pasteryzacja. Celem filtracji jest usunięcie za-
wiesin pofermentacyjnych oraz nadaniu piwu klarowności i połysku, przy użyciu ziemi 
okrzemkowej. Duży wpływ na poziom bezpieczeństwa podczas filtracji mają warun-
ki przechowywania ziemi okrzemkowej. Warunki nieodpowiednie, np: wilgoć, w  ła-
twy sposób mogą spowodować, pojawienie sie zapachu stęchłego, który z kolei może 
zostać przeniesiony do piwa. Piwo po zakończonej filtracji rozlewane jest do butelek, 
puszek, beczek. W browarach wykorzystuje się butelki zwrotne wracające z rynku. Na 
linii technologicznej rozlewu butelki przechodzą szereg różnorodnych procesów. Aby 
zapewnić odpowiednią sterylność, butelki poddawane są ługowaniu oraz otrzymują 
odpowiedni środek czyszczący. Następnie przy użyciu fotokomórki zostaje sprawdzona 
czystkość oraz eliminacja butelek o nie odpowiednim kształcie9. W dalszej kolejności 
butelki są napełniane i kapslowane. Ostatnim etapem jest pasteryzacja, dzięki czemu 
piwo uzyskuje większą trwałość mikrobiologiczną. Brak pasteryzacji pozwala na za-
chowanie pełnych walorów smakowych, lecz przydatność takiego piwa do spożycia 
wynosi zaledwie kilka tygodni oraz piwo powinno być przechowywane w chłodnych 
i ciemnych miejscach.

W produkcji piwa szczególną uwagę należy zwrócić na jego przechowywanie. Piwo 
nie powinno być poddawane na działanie wysokiej temperatury, gdyż mocne nagrza-
nie może spowodować rozszczelnienie się kapsla, a nawet wybuch butelki. Kolejnym 
czynnikiem, który wpływa negatywnie na piwo jest światło ponieważ powoduje rozpad 
substancji pochodzących od chmielu. Najlepszym i najbardizej ekonomicznym zabie-
giem zabezpieczającym piwo przed jego zepsuciem jest przechowywanie go w brązo-
wych butelkach, które nie przepuszczają tyle światła co butelki przezroczyste. 

Podsumowanie

Należy pamiętać, iż na każdym etapie produkcji piwa, ważne jest bezpieczeństwo 
sanitarne. Aby móc zlikwidować zakażenie, należy znać źródło zanieczyszczeń oraz in-
fekcji. Na wszystkich etapach najczęstsze przyczyny zakażeń wiążą się z trudnościami 
w utrzymaniu higieny. Ponadto wpływa na to również rodzaj wody użytej do produkcji, 
procesy mycia aparatury, jej dezynfekcji, jakości powietrza oraz możliwe zaniedbania 
ze strony pracowników. Ze względów bezpieczeństwa w browarach wykorzystuje się 
wysokiej jakości surowce, nowoczesne rozwiązania technologiczne, a co najważniejsze 

9 Gola A., Kosicka E., Daniewski K., Mazurkiewicz D., Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE 
na przykładzie linii rozlewu butelkowego, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2016, 
s. 558-569.
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monitoruje się na bieżąco cały proces produkcji piwa dzięki czemu uzyskuje się pro-
dukt charakteryzujący się wysoką jakością. 
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NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wprowadzenie

Ciągłe doskonalenie wszystkich składowych jest niezbędne w organizacjach wdra-
żających i utrzymujących system zarządzania jakością. W myśl jednej z zasad zarzą-
dzania jakością proces ciągłego doskonalenia jest konieczny w  celu rozwoju przed-
siębiorstwa i ciągłego wzrostu poziomu jakości wytwarzanych produktów. Na jakość 
końcowego produktu mają wpływ surowce, półprodukty, procesy, warunki pracy jak 
również umiejętności i kwalifikacje pracowników. Wszystkie z powyższych wymagają 
ciągłego nadzoru, prowadzenia działań zapobiegawczych a  w  razie wystąpienia nie-
zgodności szybkiej reakcji i wdrożenia działań korygujących. Dodatkowo wymaga się 
nadzoru podczas dalszej produkcji1. 

Proces ciągłego doskonalenia wymaga zaangażowania wszystkich pracowników 
przedsiębiorstwa. W celu usystematyzowania pracy nad jakością rozpoczęto tworze-
nie wewnętrznych organizacji w  przedsiębiorstwach zwanych kołami jakości. Profe-
sor Kaoru Ishikawa zaproponował, aby szkolić pracowników pod kątem wyszukiwa-
nia i  rozwiązywania problemów. Według Ishikawy pracownicy powinni mieć szansę 
przedstawienia swoich pomysłów zmian lub rozwiązań problemów podczas wspólnych 
spotkań, które miały się odbywać pod okiem kierownika, raz w tygodniu. Jak już w dzi-
siejszych czasach możemy domniemywać, koła te odniosły wielki sukces2.

Nowe narzędzia zarządzania jakością 

Niejednokrotnie rozwiązywanie problemów czy osiąganie celów odbywa się 
z  wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością. Narzędzia te dzielone są na gru-
py z  uwzględnieniem różnych kryteriów. Podstawowym podziałem jest podział na 
1 Blikle A.J., Doktryna jakości, Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014, 

s. 43.
2 Hutchins D., Hoshin Kanri, Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia, Wydanie II, Wol-

ters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 303.



169

tradycyjne (stare), nowe oraz wspomagające narzędzia jakości. Tradycyjne metody 
i  techniki stosowne są głównie z  wykorzystaniem danych liczbowych. Zalicza się je 
również do operacyjnych narzędzi dających natychmiastowe rezultaty. Nowe narzędzia 
jakości służą do analizy jakościowej problemów i przedsięwzięć w przedsiębiorstwie. 
Należą do nich techniki identyfikacji i analizy problemów oraz wprowadzania rozwią-
zań. Do technik identyfikacji i analizy problemów możemy zaliczyć: diagram pokre-
wieństwa, diagram zależności, diagram drzewa, diagram tablicowy i tablicową analizę 
danych3. Diagram sieciowy i  diagram planowania procesu decyzyjnego to pozostałe 
techniki służące do wprowadzania rozwiązań. Nowe narzędzia powstały w celu uzupeł-
nienia tzw. tradycyjnych narzędzi jakości, a nie w celu ich wyeliminowania4.

Rozwój nowych narzędzi zarządzania jakością spowodowany był koniecznością 
identyfikacji i odpowiedniej interpretacji potrzeb klientów, jak również możliwością 
przetwarzania informacji słownych. Ogromny wpływ miały także wymagania doty-
czące wymiany informacji oraz nowe możliwości analizy pomysłów a nawet ich kre-
owania. Wszystkie z powyższych przyczyn w efekcie miały doprowadzić do zmniejsze-
nia liczby, a nawet zapobieżenia niezgodnością. Prowadzenie prewencyjnych działań 
zmniejszających koszty oraz podnoszących jakość finalnego wyrobu w znacznym stop-
niu usprawniają i ułatwiają nowe narzędzia zarządzania jakością. Praca z nowymi na-
rzędziami jakości nie jest zbyt skomplikowana. Nie wymaga również skomplikowanych 
obliczeń. Jak same nazwy wskazują narzędzia te mają postać diagramów. Właśnie ta 
graficzna postać sprawia, że praca przy użyciu instrukcji z tymi technikami i metoda-
mi jest bardzo łatwa i przynosi szybkie korzyści w postaci np. rozwiązania problemu. 
Głównymi korzyściami z pracy przy pomocy nowych narzędzi jest to, iż umożliwiają 
natychmiastowe otrzymywanie wyników i  łatwą ich interpretację. Ponadto możliwa 
jest praca z każdą z tych technik z osobna lub ich korelacja – wykorzystanie wyników 
z jednej z metod jako czynniki wejściowe do przeprowadzenia badań inną metodą5.

Współzależność nowych narzędzi zarządzania jakością znacznie usprawnia pra-
cę nad danymi zagadnieniami. Przykładem wykorzystania wyników z jednej metody 
jako danych wejściowych do drugiej metody jest współdziałanie diagramu zależności 
z diagramem drzewa. Diagram zależności służy identyfikacji oraz ustaleniu współza-
leżności czynników mających wpływ na dany problem. Dalsza analiza problemu nie 
jest jednak możliwa bez użycia innej metody np. diagramu drzewa.

3 Giemza M., Taktyczne metody zarządzania jakością (nowe narzędzia zarządzania jakością), [w:] 
Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 170-173.

4 Szczepańska K., Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsza-
wa 2009, s. 109.

5 Major M., Stefanów P., Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu, [w:] „Zeszyty Naukowe”, 
nr 790/2008, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 104, http://yadda.icm.edu.pl (data dostępu 
25.01.20016).
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Diagram drzewa

Diagram drzewa (diagram systematyki, drzewo decyzyjne) jest to narzędzie umoż-
liwiające graficzne przedstawienie chronologicznie lub logicznie ułożonych czynników 
(czynności), w konsekwencji pojawienia się (wykonania) których, dochodzi do rozwią-
zania problemu (osiągnięcia głównego celu) w przedsiębiorstwie. Zaletą drzewa jest to, 
że szukanie rozwiązania może odbywać się w myśl zasady: od szczegółu do ogółu bądź 
w przeciwnym kierunku, gwarantując poprawność wykorzystania metody6.

 

Rys. 1. Diagram drzewa 
Źródło: Opracowanie własne

Procedura tworzenia diagramu drzewa obejmuje następujące etapy7:
1. określenie problemu/celu, który powinien zostać konkretnie i jasno zdefinio-

wany,
2. wypisanie wszystkich czynników zaproponowanych przez członków zespołu 

podczas „burzy mózgów” lub wykorzystanie wcześniej wyznaczonych podczas 
pracy z diagramem zależności,

3. analiza każdego z czynników ze względu na ważność i powiązanie z rozpatry-
wanym zagadnieniem,

4. rysowanie diagramu według schematu przedstawionego na rys. 1. – drzewo 
może zawierać dużą ilość gałęzi zależną od rozpatrywanego problemu,

5. uporządkowanie diagramu – ma na celu sprawdzenie czy czynniki są ułożone 
od najważniejszych do tych najmniej ważnych (od których rozpoczynamy roz-
wiązywanie problemu czy też dążenie do osiągnięcia celu),

6 Król W., Diagram Systematyki, http://www.jakosc.biz/diagram-systematyki/ (data dostępu 
11.02.2016).

7 Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i  techniki zarządzania jakością, Kompendium wiedzy, 
Wydawnictwo Quality Progress, Poznań 2007, s. 88-89.
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6. ponowne sprawdzenie diagramu – w ostatnim etapie budowy diagramu należy 
upewnić się, czy wszystkie umieszczone w nim czynniki są niezbędne by osią-
gnąć oczekiwane rezultaty, i czy na pewno prowadzą do ich osiągnięcia.

Diagram drzewa przydatny jest szczególnie przy rozwiązywaniu problemów o cha-
rakterze strukturalnym i przy podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności, gdy 
nie wszystkie czynniki mogące wpływać na kolejne zjawiska są znane.

Diagram zależności

Diagram zależności (diagram relacji, diagram współzależności przyczyn) jest jednym 
z najprostszych narzędzi identyfikacji i analizy problemu. Służy uporządkowaniu danych 
i określeniu czynników wpływających na dany problem. Przedstawia również wszelkie po-
wiązania między tymi czynnikami i chronologie ich występowania po sobie8. 

Poprawne wykorzystanie metody wymaga zastosowania odpowiedniej procedury 
tworzenia diagramu9: 

1. należy zdefiniować i przedstawić problem,
2. zapisać pomysły działania wyłonione podczas sesji „burzy mózgów”,
3. połączyć strzałkami czynniki mające na siebie bezpośredni wpływ, zwracając 

uwagę na kierunek strzałek,
4. wskazać główne przyczyny problemu poddanego analizie.
Czynniki stanowiące główne przyczyny problemu są informacjami wejściowy-

mi do dalszej analizy zagadnienia. Czynniki nie wykazujące żadnych powiązań (brak 
strzałek w ich kierunku) należy wykluczyć z dalszej analizy gdyż są one nieistotne.

Podsumowanie

Proces ciągłego doskonalenia jest priorytetem w  przedsiębiorstwie mającym na 
celu wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Nie jest możliwe pozostanie konkuren-
cyjną firmą i utrzymanie się na rynku bez ciągłej poprawy jakości. Wielkim sukcesem 
okazują się być koła jakości funkcjonujące w przedsiębiorstwach w celu poprawy jako-
ści i rozwiązywania problemów związanych z jakością. Zaangażowanie jak największej 
liczby pracowników i odpowiednie ich przeszkolenie, to podstawowe działanie w kie-
runku zwiększenia świadomości pracowników. Świadomość ta dotyczy celu pracy, obo-
wiązków, roli i sensu jakości. Świadomość własnego celu, ale również znajomość celu 

8 Mazur A., Gołaś H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnic-
two Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 103.

9 Blikle A.J., Doktryna jakości, Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014, 
s. 422.
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i zadań kierownictwa wprowadza w przedsiębiorstwie atmosferę wspólnego zrozumie-
nia, a w wyniku satysfakcję z wykonywanej pracy10.

Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością powstało jako uzupełnienie tzw. tra-
dycyjnych narzędzi jakości. Są to łatwe w zastosowaniu narzędzia graficzne, skuteczne 
podczas pracy w niewielkich grupach. Zaletą tych metod jest możliwość pojedyncze-
go ich stosowania, jak też grupowego. Rezultaty analizy jednego narzędzia mogą być 
danymi wejściowymi do narzędzia drugiego Otrzymywane wyniki są łatwe w  inter-
pretacji. Największy problem stanowi terminologia zawarta w literaturze przedmiotu. 
Metody te trafiły na rynek europejski poprzez zastosowania praktyczne, na wskutek 
ekspansji japońskich firm, powodując występowanie różnorodnego ich nazewnictwa11.
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SYSTEM 5S JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PROCES 
OBIEGU SZKLANYCH OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

Wprowadzenie

Szklane opakowania zwrotne to przede wszystkim opakowania wykorzystywane 
w przemyśle spirytusowym, głównie browarniczym. Na polskim rynku jest w obiegu 
około 400 milionów butelek zwrotnych o wartości 140 milionów złotych. Każde z tych 
naczyń może być wykorzystane około 20 razy bez utraty swych właściwości, jednak 
w Polsce zwykle używa się je tylko od 8 do 12 razy w wyniku czego tracone są pienią-
dze, energia i surowce1. Rocznie 500 tys. ton opakowań szklanych trafia na wysypiska 
śmieci, a branża browarnicza ponosi z tego powodu ogromne straty. „Rocznie musimy 
dokupić 60 mln butelek” – przyznaje Sebastian Tołowiński, rzecznik prasowy grupy 
Żywiec1. 

System obiegu butelki i zalety wykorzystania szkła

Butelka wykonuje zamknięty obieg ponownego napełniania do 20 razy. Po wypro-
dukowaniu trafia do browaru, gdzie zostaje napełniona. Jej kolejne etapy to hurtownia, 
skąd trafia do sklepu, a następnie do konsumenta. Po opróżnieniu wraca do producen-
ta tą samą drogą. W browarze jest myta i napełniana ponownie, po zużyciu trafia na 
stłuczkę gdzie jest przetapiane na nowe opakowanie. Dane o średniej długości życia 
butelki świadczą o złej jakości systemu. Butelka zwrotna jest surowcem w 100 % odna-
wialnym Szkło posiada wiele zalet takich jak: nietoksyczność; nieprzepuszczalność dla 
płynów, pary wodnej, zapachów, gazów O2 i CO2, łatwość formowania, łatwość mycia, 
możliwość barwienia, zdobienia, umieszczania trwałych znaków i  niskie ceny two-
rzywa2. Butelki zwrotne są stosowane przede wszystkim w przemyśle browarniczym. 
Piwo jest produktem mniej odpornym niż inne napoje gazowane na takie czynniki 

1 Forowicz K., Polskie śmieci – niekończąca się historia, [w:] „Odpady i Środowisko”, 2014, 88, s. 49-
56.

2 Cichoń M., Opakowanie w  towaroznawstwie, marketingu i  ekologii, Zakład Narodowy Imienia 
Ossolińskich, Wrocław 1996.
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jak: działanie tlenu, światła oraz utratę dwutlenku węgla i smakowitości. W dodatku 
jest podatne na przejmowanie zapachu materiału opakowaniowego. Są to powody dla 
których browary zwykle wybierają tę formę opakowania. 

System 5S

Aby dokładniej przyjrzeć się problemowi można wykorzystać jedno z narzędzi kon-
cepcji Lean Management, którym jest system 5S. Jest on wynikiem wieloletniej pracy 
i doświadczenia japońskich firm. Jego celem jest utrzymanie porządku i dyscypliny na 
stanowisku pracy. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter japońskich słów: seiri (ang. 
sorting), seiton (ang. setting in order), seiso (ang. sweeping), seiketsu (ang. standardiz-
ing) i shitsuke (ang. self-discipline). Są to jego główne obszary działania, odpowiednio: 
selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja (także schludność) i samodyscyplina3.

Pierwszym etapem jest selekcja. Polega ona na oddzieleniu rzeczy potrzebnych 
od zbędnych na stanowisku pracy, a następnie pozbyciu się tych drugich. Pozwala to 
na zwiększenie przestrzeni pracy i uniknięcie niebezpieczeństwa spowodowanego ba-
łaganem. Często używa się do tego czerwonych kartek, oznacza się nimi rzeczy nie-
potrzebne. Drugim etapem jest systematyka. Na tym etapie każdemu z przedmiotów, 
produktów, półproduktów, narzędzi przypisuje się określone miejsce (w zasięgu ręku 
pracownika), które pozwoli na efektywne wykonywanie pracy. Ważne jest aby przed-
mioty były tam odkładane po każdym użyciu. Dzięki temu unika się strat czasu na 
poszukiwania. Kolejna czynność to sprzątanie stanowiska pracy, czyli dokładne mycie, 
usuwanie nieczystości z  otoczenia przy pełnym postoju. Dzięki temu łatwiej można 
zaobserwować uszkodzenia i usterki maszyny w przypadku stanowiska produkcyjne-
go. Następnie przychodzi pora na standaryzację, inaczej schludność. Polega ona na 
ciągłym utrzymywaniu porządku, czystości i schludności na stanowisku. Czynność ta 
staje się częścią czynności wykonywanych przez pracownika każdego dnia. W prak-
tyce jest to systematyczne wykonywanie poprzednich kroków. Ostatnim etapem jest 
samodyscyplina. Polega na wyrobieniu u pracownika nawyku przestrzegania czterech 
poprzednich „S’’. Wymusza stosowanie się do nich i dbanie aby stosowali się do nich 
współpracownicy. Przed wprowadzeniem systemu trzeba przeprowadzić szkolenie pra-
cowników, które wskaże im korzyści z jego zastosowania (poprawa organizacji pracy 
i zwiększenie jej efektywności), a także przedstawienie metod jej wprowadzenia i poka-
zanie przykładów organizacyjnych i praktycznych, które ich zainspirują. 

Realizując artykuł przyjęto założenie, że cykl życia butelki można utożsamić ze sta-
nowiskiem pracy, w którym realizowane są zasady 5S. 

3 Giemza M., Wspomagające narzędzia jakości, [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków 2011, 
s. 192-193.
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Rys. 1. Schemat 5S
Źródło: opracowanie własne

Wykorzystanie 5S w produkcji butelek

Do produkcji 1 tony szkła używa się 800 kg piasku, 280 kg wapnia, 230 kg sody, 
30 kg barwników. W myśl systemu 5S w pierwszej kolejności powinno się podzielić 
rzeczy na potrzebne i niepotrzebne. W dalszych etapach obiegu butelki można zauwa-
żyć, że sporym utrudnieniem jest indywidualizacja opakowań. Jest to ściśle powiąza-
ne z działaniami marketingowymi browarów i preferencjami konsumenta. Do końca 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku butelki były standardowe kupowane przez wielu 
producentów. Na początku XXI. wieku indywidualność jest wartością marketingową, 
a poszczególni producenci prześcigają się w pomysłach na wyróżnienie produktu na 
sklepowej półce. Wprowadzenie standardowych butelek wpłynęłoby pozytywnie na 
system wymiany. Wg Danuty Gut, dyrektora Związku Pracodawców Przemysłu Piwo-
warskiego: „w latach 90. wszystkie butelki były identyczne normą była tak zwana euro-
butelka. Dziś co browar, to inne opakowanie. A to rodzi problemy logistyczne.”4. Zadanie 
segregacji butelek w zależności od marki należy do sklepów. Właściciel musi zadbać, 
żeby wylądowały one w odpowiednich skrzynkach. Problem pojawia się kiedy butelek 
jest za dużo i nie ma ich gdzie składować, a także gdy jest ich za mało. Pojawia się po-
trzeba to zmniejszenia różnorodności butelek. W etapie produkcji istotny jest także krok 
jakim jest standaryzacja. W tym działaniu można określić główne typy opakowań produ-
kowanych dla przemysłu browarniczego. 

4 http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/piwo-w-butelkach-zwrotnych-to-
40-proc-opakowan-w-tej-kategorii,112223.html (data dostępu 02.02.2016).
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Wykorzystanie systemu 5S w lokalu handlowym 

Jednym z ogniw sprawiających duży problem w tym łańcuchu jest sprzedawca de-
taliczny. To on ma bezpośredni kontakt z klientem, czasami odprawiając go w sytu-
acji, gdy chce oddać butelki słowami: „tylko z paragonem”. Najczęstsze tłumaczenie to 
brak przestrzeni magazynowej na składowanie pustych butelek. Rozwiązaniem w tym 
przypadku jest wprowadzenie systemu 5S w podstawowej formie. Sprzątanie magazy-
nu należy rozpocząć od podziału rzeczy istotnych od nieistotnych. Tych drugich na-
leży się pozbyć. Chodzi tu głównie np. nieużywane skrzynki Następnie należy skupić 
się na ułożeniem skrzynek, tak aby były dostępne w razie potrzeby, bez konieczności 
ciągłego przekładania. W  przypadku omawianego produktu należałoby skoncentro-
wać się na liczbie sprzedawanego produktu w zależności od marki i dostosowaniu ich 
tak, aby skrzynki z których alkohol jest sprzedawany rzadko nie zajmowały zbyt dużej 
powierzchni magazynu. Należy też pamiętać o przeznaczeniu dużej ilości miejsca na 
puste butelki. Kolejnym etapem jest sprzątanie. Powinno ono być regularne i dokład-
ne, pozwoli ono na uniknięcie zajmowania magazynu niepotrzebnymi przedmiota-
mi, a także uniknięcie marnowania miejsca w niepełnych skrzynkach spowodowane-
go brakiem dostępu. Ważne jest aby na bieżąco odkładać butelki na swoje miejsce, co 
pomoże ocenić jak dużą ilość możemy przyjąć od klienta bez konieczności okazania 
paragonu. W tym zakresie konieczna będzie samodyscyplina. Takie zachowanie po-
zytywnie wpłynie na jakość sprzedaży, dzięki temu klient będzie miał świadomość, że 
może nie tylko kupić ale także oddać butelkę w danym punkcie. 

Społeczeństwo 

Oddawanie butelki kojarzone jest czasami z czymś wstydliwym. Widok osoby idą-
cej z reklamówką butelek po piwach do sklepu nie jest codziennością. Kaucja stała się 
kwotą, którą wielu ludzi po prostu dolicza do rachunku pomijając jej ekonomiczne 
i ekologiczne funkcje. Podstawowym problemem w tej kwestii jest brak unormowań 
prawnych. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpada-
mi opakowaniowymi nie znajdzie się żadnych wskazań dla konsumentów, sprzedaw-
ców czy producentów. 

Podsumowanie

Problem właściwego obiegu opakowań szklanych występuje już od wielu lat. W au-
dycji programu III Polskiego Radia Temat dla reportera z 1982 roku, reporterka Monika 
Olejnik próbuje się zmierzyć z  problemami zgłoszonymi przez słuchaczy. Po telefo-
nie słuchaczki udaje się do skupu butelek, gdzie dowiaduje się które są przyjmowane, 
a które nie. Oprócz takich perełek, jak wypowiedź „Proszę Panią, my butelki skupuje-
my, a nie opakowania”, poznała dokładnie rodzaje pojemników, które są przyjmowane: 
„Wszystkie, prócz Mirindy, Pepsi-Coli litrowych i Pepsi-Coli małych i kwadratowych… 
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i po winie 0,75.” Dodatkowo nie są skupowane butelki po winach importowanych ze 
względu na nie właściwą pojemność 0,7 litra. Na pytanie co myśli o słuszności tych wy-
magań kierownik odpowiada: „Ja nie wiem, jestem tu tylko na pensji”5. Przerażającym 
jest, że słowa wypowiedziane prawie 35 lat nadal są aktualne w dzisiejszym podejściu 
do problemu. Dzięki wprowadzeniu systemu 5S w punktach sprzedaży można skutecz-
nie usprawnić system obiegu opakowań, ponieważ konsument będzie miał możliwość 
oddania opakowań szklanych, przez co wiele z nich nie zostanie bezpowrotnie wyrzu-
conych na wysypisko śmieci. 
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ROLA LIDERA W PROCESIE MOTYWACJI PERSONELU

Wprowadzenie

Sukces firmy zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do tych 
pierwszych można, bez wątpienia zaliczyć kapitał ludzki danej organizacji. Nie od dziś 
wiadomo, że silny i zgrany zespół potrafi osiągnąć wyznaczone sobie cele. Mowa o or-
ganizacji, nie wspominając o osobach ją tworzących wydaje się być bez sensu. Odpo-
wiednio dobrany zespół jest, więc głównym czynnikiem wpływającym na sukces da-
nego przedsiębiorstwa. Każdy zespół składa się z lidera oraz podporządkowanych mu 
podwładnych. Relacje pomiędzy tymi osobami wpływają na procesy tworzenia jakości 
w organizacji, a odpowiednie kierowanie personelem na zarządzanie jakością. Kwin-
tesencja zarządzania polega na właściwym zmobilizowaniu i zjednoczeniu wszystkich 
jednostek1. Wpływanie na postawy pracowników odbywa się poprzez płacowe oraz po-
zapłacowe czynniki motywacji. Odpowiednie nastawienie pracowników może okazać 
się kluczem do kreowania lub poprawy jakości w przedsiębiorstwie. Celem niniejszej 
pracy jest wskazanie roli lidera w procesie motywacji personelu, najważniejszych czyn-
ników motywujących oraz ich wpływu na zarządzanie jakością. 

Znaczenie motywacji 

Słowo motywacja pochodzi od łacińskiego movere i oznacza dosłownie poruszać, 
powodować, wprawiać w ruch.2 Termin ten jest określany różnie przez autorów. Ha-
ber określa motywacje jako działanie polegające na „zindywidualizowanym podejściu 
kierownika do pracownika, wniknięciu w jego system potrzeb i oczekiwań, stworzeniu 
odpowiednich warunków pracy oraz wyborze najlepszego sposobu kierowania, dzię-
ki czemu wykonywana przez niego praca może stać się podstawą do realizacji celów 

1 Bank J., Zarządzania przez jakość, Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa 1997, s. 41.
2 Pieter J., Słownik psychologiczny, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Warsza-

wa 1963, s. 155.
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firmy”3. Według tej definicji motywacja pochodzi z zewnątrz. Głównym bodźcem jest 
działanie lidera, który w pełni jest odpowiedzialny za postawę pracownika. 

Jednak niektórzy autorzy, tak jak Borkowska doszukują się tego impulsu wewnątrz 
świadomości człowieka określając ją, jako stan właściwy każdemu człowiekowi, któ-
ry jest niezbędnym czynnikiem wzrostu efektywności pracy4. Dlatego można dokonać 
podziału motywacji na zewnętrzna i wewnętrzną. Można również wskazać na motywa-
cję dodatnią (pozytywną) oraz ujemną (negatywną)5.

Warto zauważyć, iż motywacja dla każdego pracownika ma inny wymiar. Jest ona 
związana z potrzebami ludzkimi, które oznaczają brak czegoś lub niedowartościowa-
nie. Jeśli dana osoba zidentyfikuje potrzebę, wówczas rozpoczyna się proces motywo-
wania i poszukiwania sposobów jej zaspokojenia6.

Identyfikacja potrzeb personelu przez kierownika pozwala, zatem na właściwe za-
rządzanie personelem przy użyciu odpowiednich czynników motywujących.

Znaczenie lidera w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Każdy lider, aby dobrze oddziaływać na zachowania podwładnych musi odznaczać 
się stosownymi kwalifikacjami. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga od 
niego szerokiego zakresu wiedzy, posiadania preferowanych umiejętności oraz odpo-
wiedniej osobowości7. Czynniki te mogą różnorodnie kształtować się w zależności od 
branży, w jakiej działa dana organizacja. Odmiennymi cechami muszą odznaczać się 
dyrektor szpitala i kierownika zakładu produkcyjnego. Najważniejsze, aby liderzy wła-
ściwie zarządzali i motywowali swoje zespoły. 

Welch wyróżnia 8 zasad lidera, wśród których dominują te, które określają postawę 
kierownika do podwładnych.

Zgodnie z pierwszą zasadą liderzy nieustannie usprawniają pracę swojego zespo-
łu. Podczas każdego spotkania dokonują oceny zespołu. Dodatkowo szkolą pracowni-
ków poprzez konstruktywną krytykę oraz kierują ich działaniami tak, aby byli w stanie 
w pełni wykorzystać swój potencjał, a co za tym idzie osiągnąć lepsze wyniki. Przyczy-
niają się również do rozbudzania pewności siebie. Dodając odwagi do przekraczania 
swoich własnych granic oraz udzielając zachęty, czy też okazując zaufanie motywują 
pracowników do podejmowania ryzyka8.

Według drugiej zasady liderzy odpowiadają za to, aby personel nie tylko znał wizję 
i misję firmy, ale też wcielał ją w życie każdego dnia. Dzięki takiemu działaniu pra-
cownicy mogą czuć się zmotywowani do dążenia do zwycięstwa jako całej organizacji. 

3 Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1995, s. 144. 
4 Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 11.
5 Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników Teoria i Praktyka, PLACET, Warszawa 2009, s. 16.
6 Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005, s. 519.
7 Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996, s. 424.
8 Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, s. 83-

86.
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Istotnym jest, aby lider zespołu jasno i precyzyjnie określił wyżej wspomniane elemen-
ty. Poprzez odpowiednie uświadamianie personelu wizja i misja przedsiębiorstwa nie 
staje się tylko suchym sloganem, lecz elementem spajającym całą organizację w dąże-
niu do jakości9. 

Kolejna zasada odnosi się do nastawienia lidera do pracy. Według niej powinien on 
emanować pozytywną energią, która motywuje personel do większego zaangażowania 
w wykonywane działania. Nie bez przyczyny mówi się, że ryba psuje się od głowy. Na-
strój kierownika znacząco wpływa na osiągane przez personel wyniki.

J. Welch uważa również, iż lider powinien odznaczać się otwartością, przejrzysto-
ścią i  uznaniem. Czasami osoby zdobywające pozycję lidera skupiają się jedynie na 
przyjemności z przejęcia kontroli nad innymi. Niekiedy utrzymują w tajemnicy ważne 
informacje, które powinny być dostępne dla innych. Dlatego tak często pracownicy 
nie znają ani opinii o nich samych wśród kierownictwa ani danych dotyczących wyni-
ków10. Jak wiadomo nic tak nie motywuje człowieka jak świadomość tego, że zmierza 
się do sukcesu.

Liderzy dodatkowo odznaczają się odwagą przy podejmowaniu decyzji wycho-
dzących poza przyjęte schematy11. Taką postawą zachęcają personel do przekraczania 
barier. Motywują do zaprzestania schematycznego myślenia. Pokazują, że kreatywne 
i innowacyjne rozwiązania również mogą wpływać na jakość w przedsiębiorstwie. 

Kierownicy muszą zadawać pytania pracownikom. Dzięki temu stymulują ich do 
kreatywnego myślenia i nowatorskich rozwiązań mogących przyczynić się do lepsze-
go zarządzania jakością. Im więcej pytań tym większa możliwość dyskusji nad danym 
problemem.

Zasada 7 dotyczy ryzyka. Liderzy podejmować ryzyko oraz pokazywać, ze przez 
takie działanie uczą się nowych rozwiązań12. Tacy kierownicy są przykładem dla tych, 
którzy chcą eksperymentować i pogłębiać swoją wiedzę. Personel stara się naśladować 
takie działanie, jeśli widzi, że przynosi ono korzyści. Aby zmotywować zespół do ryzy-
kownego postępowania niekiedy firmy dodatkowo promują w swojej strukturze takie 
zachowania. Przyczynia się to również do wielu usprawnień, a więc wpływa na procesy 
zarządzania jakością.

Jak wiadomo sukces najbardziej motywuje do działania. Według ostatniej zasady 
J. Welch liderzy powinni świętować każdy sukces z personelem. W ten sposób każda 
osoba czuje się częścią procesu tworzenia jakości. Odczuwa, iż przyczyniła się do osią-
gniętych wyników.

9 Welch J., Welch S., Winning…, s. 88-90.
10 Tamże, s. 90-91.
11 Tamże, s. 94.
12 Tamże, s. 98.
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Zarządzanie personelem poprzez wykorzystanie konkretnych czynników 
motywujących

Poprzez właściwe czynniki motywujące można stymulować personel do odpowied-
nich zachowań. Umiejętność motywowania podwładnych ma duży wpływ na proces 
zarządzania jakością w organizacji. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jej two-
rzenie. Im bardziej zmotywowany personel tym lepsze wyniki osiągnie dana jednostka. 

W  literaturze przedmiotu można spotkać wiele podziałów dotyczących czynni-
ków motywujących pracowników. Najczęściej spotykaną klasyfikację zaprezentowano 
w poniższej tabeli.

Tabela 1. Czynniki motywujące
finansowe pozapłacowe

•	 nagroda
•	 podwyżka indywidualna
•	 podwyżka grupowa
•	 premia

•	 pochwały
•	 wyróżnienia
•	 szkolenia
•	 uznanie przełożonego 

(dyplom uznania)
•	 karnety na basen lub siłownię
•	 kupony podarunkowe
•	 bony towarowe
•	 wycieczki zagraniczne
•	 służbowy samochód

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Motywacja-placowa-czy-pozaplacowa-Co-
wybrac-2992009.html (data dostępu 27.02.2016)

Wśród czynników motywujących personel do lepszej pracy można zaliczyć również te 
niematerialne. W obecnych czasach wielu pracowników ceni sobie m.in.:
•	 możliwość zapewnienia równowagi między życiem prywatnym a pracą,
•	 dobrą atmosferę pracy,
•	 niski poziom stresu,
•	 elastyczne godziny pracy (możliwość pracy w domu),
•	 satysfakcję z wykonywanej pracy,
•	 samorealizację,
•	 jasno określone możliwości awansu13.

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach wysokość zarobków odgrywa klu-
czową rolę nie tylko przy wyborze samej pracy, ale również przy motywacji do niej. 
Wielu, głównie młodych ludzi czuje się bardziej zmotywowana do pracy, jeśli daje ona 
możliwości samorealizacji, rozwoju, a  także awansu14. Ostatnio dużą popularnością 
cieszą się również pakiety socjalne, pakiety medyczne, czy też karnety na zajęcia spor-

13 http://www.jobs.pl/poradniki/motywowanie-pozafinansowe (data dostępu 27.02.2016).
14 https://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/psychologia/pieniadze-czy-awans-czyli-co-motywuje-

polakow-do-zmiany-pracy (data dostępu 27.02.2016).
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towe. Według badania „Barometr Pracowników 2015” 7 na 10 osób poza aspektami 
finansowymi przykłada dużą wagę do świadczeń dodatkowych15. Raport ten daje do-
kładny obraz na świadczenia, które najbardziej motywują pracownika. 83% badanych 
byłoby zadowolonych z dofinansowania do posiłków, 69% z dopłaty do zajęć sporto-
wych i  rekreacyjnych, 67% z podarunków na święta oraz dofinansowaniem wakacji. 
Pracodawcy mają szeroki wachlarz czynników, którymi mogą wpływać na motywacje 
pracowników. Niestety jak pokazują badania, albo z nich nie korzystają lub też wyko-
rzystują je nieumiejętnie, gdyż blisko 70% badanych nie jest zadowolonych z otrzymy-
wanych świadczeń dodatkowych16.

Liderzy na początku muszą zrozumieć jak ważny jest człowiek w procesie tworze-
nia jakości, a następnie jedynie odpowiednio motywować dany zespół tak, aby udo-
skonalony został system zarządzania jakością w  przedsiębiorstwie. Kierownicy mają 
do dyspozycji szeroki wachlarz czynników, które mogą wykorzystać do motywowania 
zespołu. Liderzy powinni odznaczać się znajomością cech poszczególnych osób, aby 
wiedzieć, co w największym stopniu wpłynie na postawę pracownika. Należy pamię-
tać, iż zależy to od indywidualnych predyspozycji członków zespołu. Znajomość tych 
uwarunkowań pozwala na skuteczne zarządzanie personelem. Zespół jest współodpo-
wiedzialny za jakość dlatego lider zarządzając poprzez czynniki motywacyjne zarządza 
również jakością w organizacji. 

Podsumowanie

Tak jak ludzie tworzą organizację tak też nie ma mowy o zarządzaniu jakością bez 
odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi. Liderzy zespołów mają najtrudniejsze 
zadanie do wykonania. Muszą, bowiem zarządzać ludźmi, pomagać im poszerzać ich 
własne horyzonty, rozwijać się, uczyć podejmowania ryzyka. Nie jest łatwo wykonywać 
prace lidera w środowisku, w którym każdy człowiek jest inny, posiada różne wartości. 
Jednakże dobry lider wydobywa ze swojego zespołu to, co najlepsze. Aby tak się stało 
musi odpowiednio motywować podwładnych. Motywacja staje się, więc kluczowym 
czynnikiem nie tylko w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale też w samy zarządzaniu ja-
kością w danej organizacji. To ludzie tworzący organizację są, bowiem odpowiedzialni 
za jakość, która zostanie niejako dostarczona do klienta. Dlatego tak ważne jest odpo-
wiednie motywowanie personelu do twórczej pracy. Może się to odbywać przez szereg 
czynników motywujących (finansowych jak i  niefinansowych). Ich działanie uzależ-
nione jest od indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Niemniej jednak odpo-
wiednio zmotywowany pracownik może wnieść do organizacji więcej wartości, które 
przyczynią się do poprawy jakości. 

15 http://mycompanypolska.pl/artykul/486/danfoss-poland-jak-motywowac-pracownikow (data do-
stępu 27.02.2016).

16 http://www.edenred.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/135/samopoczucie-i-motywacja-pracownikow-w-
-europie (data dostępu 27.02.2016).
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ZASADY KONCEPCJI ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ 

Wprowadzenie

Trudno jest jednoznacznie wyjaśnić czym jest jakość. Według normy ISO 9000:2009 
„jakość określa stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”. 
Jest to definicja lakoniczna i niejednoznaczna. Odpowiednio i zrozumiale dla większo-
ści została podsumowana przez Franka Price’a, według którego jakość to dostarczenie 
klientowi tego, czego on potrzebuje dziś, oferując za to cenę, którą jest skłonny zapła-
cić. Wiąże się to zarazem z dostarczeniem klientowi czegoś jeszcze lepszego jutro. Jeśli 
jakość jest dobra powinna pozostać niewidoczna. Gdy jest przeciwna, jest ona niemoż-
liwe do niezauważenia1.

Total Quality Management

Total Quality Management to kompleksowe zarządzanie jakością. Każdy aspekt dzia-
łalności organizacji musi być spełniony uwzględniając spojrzenie projakościowe. To 
całościowe i regularne podejście do zarządzania organizacją. Ważne jest ciągłe dosko-
nalenie jakości wyrobów i usług według wymagań klienta. W tym celu konieczna jest 
współpraca całego zespołu pracowników organizacji, ich zaangażowanie oraz ciągłe 
podnoszenie kwalifikacji. Zasady TQM są adekwatne do dowolnego rodzaju organi-
zacji (zakłady produkcyjne, administracje, szkoły). Model Total Quality Managment 
można przedstawić jako zintegrowanie czterech elementów2:
•	 Klient – spełnienie wymagań klienta, minimalizacja własnych kosztów.
•	 Ludzie – pracowity i doświadczony personel.
•	 Procesy – działania podjęte w organizacji noszą nazwę procesu (procesy bizneso-

we, administracyjne czy produkcyjne).

1 Hamrol A, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2005, s. 17-19.
2 http://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87, (data dostępu: 

18.02.2016).
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•	 System – właściwie wdrożony i udokumentowany System zarządzania jakością, po-
zwalający na systematyczne doskonalenie.

Piramida pięciu zasad TQM

Total Quality Management cechuje pięć zasad, zostały one odpowiednio zobrazo-
wane na piramidzie TQM3:

Rys. 1. Piramida TQM
Źródło: opracowanie własne (na podstawie [3])

•	 Zaangażowanie kierownictwa
Każdy kierownik ma zadanie określić zarys celów jakości, politykę jakości, jak rów-
nież plany jakości. Powinny one zostać opracowane zgodnie z czterema stronami 
piramidy TQM. Jest to nadzwyczaj ważne, dlatego muszą być one jasne i zrozu-
miałe dla wszystkich pracowników. Koniecznym jest, by cele jakości informowa-
ły pracowników o  zasadniczym celu firmy, jakim jest zadowolenie klientów ze-
wnętrznych. Z  kolei polityka jakości powinna rzetelnie opisywać, w  jaki sposób 
pracownicy mają osiągać cele jakości. W następstwie ustalenia celów jakości i po-
lityki jakości należy wypełnić treścią plan działania, koncentrując się na planach 
krótkookresowych (rocznych) i długookresowych (planów trzyletnich).

•	 Koncentracja na klientach i pracownikach
Od początku ważną kwestią była orientacja na klientów, ich wymaganiach i oczeki-
waniach. W TQM dodatkowo pojawia się orientacja na klientów zewnętrznych, po-
przez spełnianie ich wymagań i oczekiwań. Obowiązkowe jest również zwrócenie 
uwagi na stosunki klientów wewnętrznych i ich dostawców, czyli zadowolenie pra-
cowników i stworzenie im warunków koniecznych do wytwarzania i dostarczania 

3 Dahlgaard J.J., Gopal K.K., Kristesen K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa, 2000, s. 
29-55.
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jakości. Ważne jest, że aby zyskać zadowolenie klientów nie wystarczy spełniać 
tylko ich oczekiwań. Należy zwrócić uwagę na fakt, że powracający klient zawsze 
oczekuje więcej, w związku z tym niezbędnym jest wyjście naprzeciw przyszłym 
oczekiwaniom klienta.

•	 Koncentracja na faktach
W celu rozpoczęcie procesu poprawy zadowolenia klientów, należy skumulować 
wiedzę o doświadczeniach klientów związanych z wyrobami i usługami. Warto jest 
wprowadzić w przedsiębiorstwie system nieustannych pomiarów, gromadzenia da-
nych i ukazywania faktów dotyczących jakości. Wszystkie przyszłe działania firmy 
muszą być oparte na zgromadzonych faktach, nie na przekonaniach czy opiniach. 

•	 Ciągłe doskonalenie
Ciągłe doskonalenie idealnie prezentuje przesłanie TQM „Zawsze można zna-
leźć sposób na osiągnięcie wyższej jakości przy niższym koszcie”. Wyższą jakość 
można uzyskać dwiema metodami. Pierwszą z nich jest poprawa wewnętrznej ja-
kości, czyli zapobieganie wad i  problemów wewnętrznych procesów, powodując 
obniżenie kosztów. Drugą jest poprawa zewnętrznej jakości, ukierunkowana na 
zewnętrznego klienta. Jej celem jest zwiększenie zadowolenia klienta zewnętrzne-
go, w następstwie pozyskanie większego udziału w rynku i większych przychodów 
przedsiębiorstwa.

•	 Powszechne uczestnictwo
Doskonalenie jakości to spełnienie wymagań i oczekiwań klientów. Wymagania te 
powinny być znane we wszystkich procesach, dlatego konieczne jest zastosowanie 
sprzężenia zwrotnego z klientami. Jest ono warunkiem ciągłego doskonalenia pro-
duktów i procesów. Sprzężenie zadziała wyłącznie, gdy w procesie ciągłego dosko-
nalenia będą uczestniczyć wszyscy pracownicy. Wymaga to odpowiednich szkoleń 
oraz motywacji kierownictwa i pracowników. 

Etapy wdrażania zasad TQM

W celu wdrożenia zasad TQM w nowoczesnym przemyśle kierownictwo powinno 
wymagać od każdego pracownika zmiany kultury. Proces ten jest bardzo skomplikowa-
ny, dlatego czołowe kierownictwo zobowiązane jest podjąć aktywną rolę przywództwa, 
angażując w proces osiągania celów jakości wszystkie osoby z przedsiębiorstwa. Stosuje 
się czteroetapowy proces wdrażania zasad TQM w organizacji4:
•	 Identyfikacja i przygotowania.
•	 Zaangażowanie kierownictwa.
•	 Proces usprawnień.
•	 Krytyczna analiza.

4 Dahlgaard J.J., Gopal K. K., Kristesen K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa, 2000, s. 
236-247.
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Cykl Deminga PDCA jest wynikiem etapu krytycznej analizy. Cały proces wdra-
żania TQM można oprzeć właśnie na modelu cyklu Deminga. Składa się on z następu-
jących etapów:
•	 Planowanie

Zebranie niezbędnych informacji o  organizacji oraz jej najważniejszych obsza-
rach, w  których poprawa będzie miała największy wpływ na ostateczne wyniki 
całej organizacji. Należy również ustalić metody gromadzenia danych odnośnie 
występujących niezgodności, oraz określić program przeglądu i poprawy zdolności 
procesów. Skutkuje to przygotowaniem szczegółowych prac podstawowych, przy-
czyniających się do poprawy działalności firmy.

•	 Wykonanie
Zespoły poprawy jakości muszą być świadome, iż kierownictwo przedsiębiorstwa 
rozumie zasady TQM, zasady zapobiegania błędom itp. Powodzenie wdrożenia za-
sad TQM zależy przede wszystkim od zaangażowania wyższego kierownictwa na 
rzecz przeprowadzania tego wdrożenia. 

•	 Sprawdzenie
Identyfikacja problemów jakości i  wprowadzenie do nich rozwiązań. Prowadze-
nie przez kierownictwo działań doskonalących, rozwiązujących problemy podczas 
produkcji, oraz unikających ujawnienia nieprawidłowości u klientów. Rejestrowa-
nie niezgodności, ich analiza i inicjowanie poprawy. 

•	 Działanie
Zebranie informacji o sukcesach programu poprawy jakości inicjuje rozpoczęcie 
inicjatyw względem nowych celów i  przekazanie ich do wszystkich odbiorców 
i dostawców przedsiębiorstwa. Analiza informacji pozwala na wydanie oświadcze-
nia o działaniu doskonalącym jakość na przyszłość. 

Trudności wdrażania zasad TQM

Wdrożenie zasad TQM w organizacjach poprzedza uzyskanie certyfikatu systemu 
zarządzania jakością ISO 9001. Błędy podczas wdrażania systemu zarządzania jako-
ścią mogą bezpośrednio wpływać na problemy podczas realizacji zasad TQM. Brak 
jednolitej i sprawdzonej metodyki wdrażania zasad TQM przyczynia się do działania 
TQM w  nieodpowiedni sposób. Kolejne przyczyny takiego działania TQM to: brak 
znajomości metod organizacji i  zarządzania, brak przywództwa zarządu, niechęć do 
ponoszenia kosztu wśród akcjonariatu, błędy jednoznacznych mierników wdrożenia 
TQM. Kluczowy czynnik powodujący trudności stosowania to przede wszystkim brak 
przekonania i wsparcia ze strony pracowników organizacji5.

5 Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego, Kraków, 2010, s. 35-40



188

Podsumowanie

Total Quality Management oznacza kompleksowe zarządzanie jakością. Każdy 
czynnik działalności organizacji powinien być realizowany według spojrzenia projako-
ściowego. TQM można zobrazować za pomocą piramidy, w podstawie której znajduje 
się dobrze wykwalifikowane przywództwo. W celu skutecznego wdrożenia zasad TQM 
w organizacji stosuje się między innymi cykl Deminga. 
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ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I JAKOŚĆ 
 W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Wprowadzenie

Innowacje to istotne czynniki warunkujące rozwój gospodarek poszczególnych 
państw, regionów oraz przedsiębiorstw. Mają decydujący wpływ na tempo i  kierunki 
ich rozwoju, wyznaczają formy, i  strukturę współpracy międzynarodowej jednostek. 
Pomimo tego, iż innowacje i działalność innowacyjna firm jest przedmiotem znaczne-
go zainteresowania nauki, to poziom innowacyjności w Polsce jest stosunkowo niski1. 
Według J.A. Schumpera omawiane pojęcie to „wprowadzanie nowych produktów, no-
wych metod produkcji, znalezienie nowych rynków oraz wprowadzanie nowej orga-
nizacji”2. Jest to więc szeroko rozumiane wdrażanie zmian i nowości. Chcąc stawać się 
coraz bardziej konkurencyjnym na rynku nieuniknione jest wprowadzanie innowacji 
i umiejętne zarządzanie nimi. Na długofalowy sukces wpływa również jakość ofero-
wanych usług i produktów. Podmiot gospodarujący powinien zatem w swojej strategii 
przywiązać znaczną uwagę do obu wspomnianych aspektów zarządzania.

Istota zarządzania innowacjami

W sytuacji, gdy firmy nie mogą pozwolić sobie na konkurencyjność obniżonymi 
kosztami, a chcą dorównać gospodarczo Stanom Zjednoczonym i Japonii, zarządzanie 
innowacjami odbierane jest jako kluczowa zdolność zapewniająca powodzenie. 
Współcześnie dominuje w tym procesie trzy główne tendencje:
•	 orientacja rynkowa – uwzględnia oczekiwania klienta i konkurencję,
•	 zarządzanie wiedzą – informacje i wiedza stymulują rozwój, w wyniku którego 

powstają nowe pomysły, są efektywniej przetwarzane i wdrażane w życie,

1 Poznańska K., Sobiecki R. (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty, Oficyna Wy-
dawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012, s. 7.

2 Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 74. 
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•	 tworzenie sieci relacji z otoczeniem – mają miejsce powiązania między innowa-
cjami, nauką, i  gospodarką. Chodzi także o  relacje podmiotów uczestniczących 
w procesie innowacji3.
Według słownika zarządzanie innowacjami to poszukiwanie, w oparciu o posiada-

ne zasoby, takich innowacji, dzięki którym procesy innowacyjne staną się efektywniej-
sze, w warunkach wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwem rynek, klient i kon-
kurencja. Można zakwalifikować do tej kategorii wybór nowej technologii, organizacji 
pracy, pozyskiwanie skuteczniejszych rozwiązań i sposobów ich wykorzystania, mając 
na uwadze, iż muszą być zgodne z prawem i opłacalne ekonomicznie. Jest to zatem dłu-
gotrwały, przemyślany proces, w którym istotną rolę odgrywa integracja wewnątrz oraz 
na zewnątrz przedsiębiorstwa. P. Drucker stwierdził, że „innowacja jest pracą zorgani-
zowaną, systematyczną i racjonalną”4. 

Rys. 1. Zarządzanie innowacjami w szerokim i wąskim ujęciu
Źródło: Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Knosala R., Moczała A., Zarządzanie 

innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 208

Zarządzanie innowacjami może być rozpatrywane w ujęciu szerokim i wąskim. Na 
rys. 1. zobrazowano powiązania między tymi podejściami. Pierwsze z nich to zarządzanie 
całym systemem, w  którym odbywają się procesy innowacji. W  wąskim ujęciu jest 
to zarządzanie przebiegiem konkretnego procesu, którego skutkiem jest określona 
innowacja. Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową, która prowadzi do powstania 
nowego produktu oraz zarządzanie rozwojem technologii składają się na zarządzanie 
innowacjami. Obejmuje ona również całościowy proces innowacji, począwszy od 
tworzenia idei, aż po komercjalizację. W szerszym znaczeniu pod uwagę bierze się relacje 
pomiędzy poszczególnymi działami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie i z otoczeniem 
zewnętrznym. Zarówno w  jednym, jak i w drugim ujęciu cel jest ten sam – realizacja 

3 Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Knosala R., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 207.

4 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=6E0B73257DF64524A002E38439A1AE07 
(data dostępu 15.12.2015).
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strategii firmy. To ona jest podstawą wszystkich podejmowanych decyzji związanych 
z innowacjami5.

Zasady zarządzania innowacjami

Zarządzając innowacjami należy pamiętać, że praktyki stosowane w jednej firmie 
i przynoszące niebywałe rezultaty w innej mogą być nieskuteczne. Napotykane niepo-
wodzenia mogą zniechęcać i doprowadzić do myślenia, że jednostka nie zdoła wdrożyć 
innowacji. W związku z takimi sytuacjami, tworzy się uniwersalne wytyczne zarządza-
nia innowacjami.

Proces innowacji spaja cztery dyscypliny: kreatywność, pracę zespołową, zarządza-
nie innowacjami i wiedzą. Główną zasadą przy tworzeniu systemu zarządzania inno-
wacjami jest uzależnienie go od strategii przedsiębiorstwa. Organizacja, która dzięki in-
nowacjom chce zwiększyć swoją pozycję konkurencyjną może m.in. zaoferować nowy 
produkt, wprowadzić dotychczasowy na inny rynek bądź oferować wyroby wytworzo-
ne szybszą i tańszą technologią, nieznaną konkurencji. Kolejną zasadą jest taki rozdział 
zasobów, by osiągać jak najlepszy rezultat. Ma prowadzić on do wdrożenia właściwej 
innowacji. Wymaga to ustalenia jakie zasoby są niezbędne oraz zagwarantowania ich 
w odpowiednim miejscu i czasie. Jest to proces długotrwały, potrzeba bowiem przeszu-
kać bliższe i dalsze otoczenie, by znaleźć techniczne i ekonomiczne wskazówki wywo-
łujące proces zmian. Konieczne jest także dopasowanie różnych strategii biznesowych 
w  celu skutecznej reakcji na działania konkurencji oraz zweryfikowanie mogących 
pojawić się ograniczeń. Istotne jest, by szybko i  skutecznie reagować na pojawiające 
się na rynku informacje, trafnie oceniać i analizować pomysły, w celu wyboru najlep-
szego. Tworzenie i wdrażanie innowacji stanowi punkt wyjścia do rozwoju organiza-
cji. Kluczowe jest zdobywanie nowej wiedzy i zarządzanie nią, opracowanie procedur 
formułowania zespołów międzywydziałowych i koordynowania ich pracy. Innowacje 
wiążą się z  szeroko rozumianą pracą zespołową, obejmuje ona nie tylko współpracę 
z pracownikami, ale również z klientami i pozostałymi partnerami przedsiębiorstwa. 
Zarządzanie innowacjami uwarunkowane jest wieloma czynnikami i w przeważającej 
mierze zależy od osoby zarządzającej6.

Normy ISO a zarządzanie innowacjami

Zagadnienie zarządzania innowacją w normach ISO nie pojawia się zbyt często. 
Okazuje się, że w normie ISO 9001:2008 nie uwzględniono wymagań dotyczących za-
rządzania tą sferą. Norma ISO 9004:2009 zatytułowana „Zarządzanie mające na celu 
osiąganie trwałego sukcesu organizacji – podejście przez zarządzanie jakością” odnosi 
się do omawianego zagadnienia. 

5 Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Knosala R., Moczała A., poz.cyt., s. 207-210.
6 Tamże., s. 211-214.



192

Na wstępie wskazuje się, że organizacja może osiągnąć trwały sukces m.in. poprzez 
nieustanne wprowadzanie udoskonaleń i innowacji. W normie zaproponowano model 
samooceny, który figuruje jako istotne narzędzie służące identyfikacji obszarów dosko-
nalenia i wprowadzania innowacji. Kluczowy dla zarządzania innowacją w normie jest 
rozdział 9 „Doskonalenie, innowacje i uczenie się”. Zawarto w nim konkretne wskaza-
nia dotyczące działań w tym zakresie. Postanowienia ogólne sugerują, by organizacja:
•	 rozpoznała potrzebę innowacji,
•	 opracowała i  zapewniła funkcjonowanie skutecznemu i  efektywnemu procesowi 

innowacji,
•	 zagwarantowała niezbędne zasoby dla wdrożenia innowacji na niektórych bądź 

wszystkich poziomach zarządzania,
•	 wykorzystywała proces zgodny z jej strategią planowania oraz ustalania prioryte-

tów innowacji.
Regulacja wskazuje również czynniki, które mogą mieć wpływ na wprowadzenie, 

podtrzymywanie i zarządzanie procesem innowacji. Są to przede wszystkim:
•	 konieczność innowacji,
•	 zadania innowacji oraz ich wpływ na procesy, struktury organizacyjne i wyroby,
•	 aktywność organizacji w innowacyjnych procesach, 
•	 otwartość ludzi na wyzwania i zmianę dotychczasowej sytuacji,
•	 dostępność nowych technologii.

W rozdziale wskazano też na konieczność oceny ryzyka dotyczącego planowania 
działań w zakresie innowacji i sugestię, by jednostka doskonaliła się i wprowadzała in-
nowacje przez uczenie się7.

Biorąc pod uwagę, że innowacyjność staje się coraz bardziej pożądanym kierun-
kiem zdobywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw zagadnienie zarządzania 
innowacjami z pewnością będzie znajdowało odzwierciedlenie w nowelizacjach obec-
nych bądź nowych normach ISO. Posiadanie certyfikatu ISO przez jednostki świadczą-
ce wyroby, usługi innowacyjne jest dowodem na ich wysoki poziom.

Korzyści płynące z wdrażania innowacji

Niewątpliwie najbardziej istotną korzyścią wynikającą z zastosowania rozwiązań 
innowacyjnych w  przedsiębiorstwie jest zwiększenie jego przewagi konkurencyjnej. 
Bardzo obszerny wykaz pozytywów płynących z wdrożenia innowacji zamieszczony 
jest w  podręczniku Oslo Manual, który stanowi instrukcję dotyczącą ujednolicenia, 

7 http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/szkoly-wyzsze-konferencje/-/asset_publisher/ctaTdvzF-
K7VF/content/dobre-praktyki-zarzadzania-%E2%80%93-zarzadzanie-innowacja;jsessionid=1015
AECB55BC8ACFA950451ADD016F29.node-01 (data dostępu 31.12.2015).



193

gromadzenia i  interpretacji danych statystycznych krajów członkowskich OECD od-
noszących się do zagadnienia innowacji8. 

W zależności od rodzaju innowacji odnoszone są różnorakie profity. Wiążą się one 
z  pierwotnie zakładanymi celami, poprawą relacji międzyludzkich i  rezultatów eko-
nomicznych, podniesieniem efektywności pracy i  zdolności do realizacji oczekiwań 
klientów9. W  tabeli 1 przedstawiono korzyści płynące z  wdrożenia innowacji w  po-
szczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Tabela 1. Korzyści z wdrożenia innowacji
Obszar Korzyści
Produkty/produkcja •	 wzrost jakości dóbr i usług oraz

•	 spadek zużycia surowców i energii oraz kosztów 
projektowania nowych wyrobów

•	 wzrost wydajności procesów i ich uproszczenie
Usprawnienia 
organizacyjne

•	 zmniejszenie kosztów i poprawa warunków pracy
•	 zwiększenie asortymentu dóbr i usług
•	 zminimalizowanie czasu reakcji na potrzeby klientów

Działalność operacyjna •	 większe zadowolenie klientów
•	 większa dokładność
•	 lepsze wykorzystanie aktywów

Źródło: opracowanie własne

W rzeczywistości występuje dużo więcej korzyści z wdrożenia innowacji, chociaż-
by związane z ulgami w podatkach, podniesieniem prestiżu przedsiębiorstwa, czy też 
nabywaniem przez niego nowej wiedzy10.

Podsumowanie

Jakość i  innowacyjność to pojęcia, które powinny współgrać ze sobą w procesie 
kształtowania wizerunku firm. Mają one decydujący wpływ na konkurencyjność przed-
siębiorstw, przyczyniają się do ich sukcesu bądź bankructwa. Jednostki dbając o te dwie 
sfery budują pozytywną opinię wśród pracowników, dostawców, konkurentów i przede 
wszystkim klientów. Kluczowe dla funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej dla 
firm staje się wprowadzanie innowacji, dbanie o  jakość oraz umiejętne zarządzanie 
nimi. Chcąc sprawnie zarządzać działalnością innowacyjną kluczową rolę odgrywa 
zrozumienie czym są innowacje, z jakim procesem się wiążą oraz jaką rolę odgrywa-
ją w tworzeniu wartości firmy i wzroście jej konkurencyjności. Podczas opracowania 
strategii działań należy mieć na uwadze ogólną strategię przedsiębiorstwa. Systema-
tyczna i racjonalna praca dążąca do wprowadzenia usprawnień, i zapewnienia wysokiej 

8 Korzeniowska A., Szołno-Koguc J., Węcławski J. (red.), Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju in-
nowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 23.

9 Tamże, s. 22.
10 http://www.oswiata.rzeszow.pl/upload/projektyunijne/BROSZURA.pdf (data dostępu 31.12.2015).

http://www.oswiata.rzeszow.pl/upload/projektyunijne/BROSZURA.pdf
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jakości z pewnością wpłynie na wzrost konkurencyjności i znajdzie odzwierciedlenie 
w wynikach finansowych firm. Z uwagi na korzyści, które płyną z wdrażania innowacji, 
zarządzanie nimi będzie coraz bardziej powszechnym zagadnieniem, co z pewnością 
przełoży się na wymagania zawarte w normach ISO.
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Koło Naukowe Chemiczno – Towaroznawcze 
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JAKOŚĆ USŁUG OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI 
– NORMA EN 16636:2015 

Wprowadzenie 

Obecność różnych szkodników, począwszy od owadów, gryzoni, ptaków na mikro-
organizmach kończąc, stanowić może bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia publicz-
nego. Spowodowane jest to tym, iż mogą być one nośnikami przeróżnych chorób oraz 
alergenów zarówno w populacjach ludzkich, jak i zwierzęcych1.

W przedsiębiorstwach rolno – spożywczych, a  także obiektach użyteczności pu-
blicznej, niezwykłą rolę odgrywają zatem firmy, które mają za zadanie ochronę przed 
szkodnikami. Ich działania polegają na zabezpieczaniu przed potencjalnymi oraz 
bezpośrednimi skutkami uszkodzeń towarów, czy budynków, spowodowanych przez 
szkodniki. Przyczynia się to do zapobiegania znacznym stratom finansowym, a także 
tym pod względem jakości zdrowia oraz życia2. 

Europejski Instytut Standaryzacji (CEN) na początku 2015 roku ogłosił wydanie 
nowej normy przeznaczonej dla firm, które świadczą usługi ochrony przed szkodni-
kami. Jest to standard EN 16636, który stosowany może być w całej Europie w celu 
poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności w obrębie ochrony przed szkodnikami3,4.

Szkodniki – biologiczne zagrożenia zdrowotne żywności 

W  trakcie całego łańcucha żywnościowego, zaczynając od pozyskania surow-
ca, przez produkcję, magazynowanie, a  także dystrybucję, żywność narażona jest na 

1 Sitarz S., Janczar-Smuga M., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kon-
troli oraz eliminacji, [w:] „Nauki Inżynierskie i Technologie”, 2012, nr 2, s. 68-91.

2 CEN publishes new European Standard for pest management services, https://www.cen.eu/news/
brief-news/Pages/NEWS-2015-003.aspx (data dostępu 21.02.2016).

3 Wojciechowski T., Nowa norma EN 16636, [w:] „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, 2015, nr 2, 
s. 36-38.

4 EN 16636 – wspólny standard coraz bliżej, Echo branży, 2013, nr 6, s. 5, http://pestcontrolnews.
com/downloads/pl/PCN06.pdf (data dostępu: 20.02.201).
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oddziaływanie różnych czynników, mogących prowadzić do obniżenia jej jakości, zaś 
w konsekwencji powodować bardzo negatywne dla zdrowia konsumenta skutki. Czyn-
niki te nazywane są zagrożeniami zdrowotnymi żywności. Wymienić można trzy głów-
ne grupy zagrożeń, tj.: chemiczne, fizyczne oraz biologiczne5,6,7. 

Do pierwszej z nich zalicza się wszystkie substancje oraz związki chemiczne, któ-
re dostały się do żywności w efekcie procesów jej wytwarzania, uzdatniania, przetwa-
rzania, pakowania, magazynowania, czy transportu oraz które po wprowadzeniu do 
organizmu człowieka wraz ze spożywaną żywnością mogą wywoływać stany zatrucia. 
Do najczęstszych zagrożeń chemicznych występujących w żywności zalicza się między 
innymi8,9: substancje chemiczne naturalnie występujące w  surowcach (np. amigdali-
na w  migdałach, toksyny w  grzybach kapeluszowych, czy solanina w  ziemniakach); 
substancje dodatkowe w sposób zamierzony dodawane do żywności (np. emulgatory, 
stabilizatory, konserwanty, czy barwniki); substancje pochodzenia technologicznego, 
czyli środki do mycia oraz dezynfekcji maszyn i urządzeń, stosowanych w produkcji, 
a także przetwórstwie produktów spożywczych; pozostałości pestycydów, leków wete-
rynaryjnych, sztuczne nawozy, a także azotany, które znalazły się w pożywieniu w wy-
niku działalności człowieka.

Kolejną grupę stanowią biologiczne zagrożenia zdrowotne żywności, które zwią-
zane są z występowaniem chorobotwórczych i saprofitycznych mikroorganizmów, jak 
również szkodników oraz pasożytów. Są one przyczyną psucia się żywności, a więc za-
równo pogorszenia jej jakości zdrowotnej, jak i obniżenia wartości odżywczej, co z kolei 
prowadzi do ostrych, niebezpiecznych zakażeń oraz zatruć pokarmowych10,11. Ostatnią 
grupę stanowią zagrożenia fizyczne, które dotyczą najczęściej ciał obcych pochodzą-
cych albo z  surowców albo przenikających w  trakcie produkcji (są to np. kamienie, 
kości, włosy, pestki, ości, łupiny, żwir, skórki, paznokcie, biżuteria, guziki, niedopałki, 
kawałki metalu, śrubki, sznurki, farba, tynk, szkło laboratoryjne, szkło z lamp oświetle-
niowych, elementy drewniane, itp.). Ich obecność w żywności może być przyczyną fi-
zycznych uszkodzeń organizmu, takich jak: poranienia jamy ustnej czy też przełyku12,13. 

5 Górecka A., Jakość i bezpieczeństwo żywności (zagrożenia bezpieczeństwa żywności), [w:] „Przemysł 
Spożywczy”, 2010, nr 1, s. 46-47.

6 Kołożyn – Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, Wy-
dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

7 Dzwolak W., Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, [w:] „Przemysł Spo-
żywczy”, 2011, 2.

8 Przysiężna E., Podstawy żywienia człowieka, Wydawnictwo AE, Wrocław 2008.
9 Dzwolak W., Inżynieria bezpieczeństwa żywności, [w:] „Problemy Jakości”, 2011, nr 9, s. 4-7.
10 Kowalczyk S., Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa 2007.
11 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku, Dz. U. 2006, nr 171, 

poz. 1225.
12 Wierzejska R., Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumencki EFSA, [w:] „Przemysł Spo-

żywczy”, 2011, 2.
13 Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, cz. III, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009.
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Szkodniki, czyli organizmy, zaliczane do zagrożeń biologicznych reprezentowane 
są przez różne gatunki gryzoni, owadów, nicieni, a także roztoczy powodujące ubytki 
oraz straty żywności, a  także przenoszenie chorobotwórczych drobnoustrojów. Mają 
one duży wpływ na bezpieczeństwo oraz jakość zdrowotną artykułów spożywczych. 
Żywność, w przypadku, której stwierdzono obecność szkodników powodujących za-
chodzące w niej zmiany, nie może zostać dopuszczona do obrotu handlowego, ani prze-
tworzona na inny produkt spożywczy14. Do głównych metod zwalczania szkodników 
żywności zaliczyć można: dezynsekcję, deratyzację, a  także dezynfekcję15,16. W tabeli 
1. przedstawiono najpopularniejsze gatunki szkodników oraz metody ich zwalczania. 

Tabela 1. Najbardziej rozpowszechnione gatunki szkodników żywności

Gatunek szkodnika Metoda zwalczania szkodnika

Gryzonie:
– mysz domowa
– szczur wędrowny

deratyzacja – czyli wszelkie zabiegi zwalczające gryzonie, najczęściej za 
pomocą: środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych, m. in.: 
przez zastawianie pułapek, bądź też za pomocą zatrutego pokarmu. 

2. Owady:
– mucha domowa
– mól ziarniak
– rybik cukrowy
– mklik mączny
– karczany
– mącznik młynarek
– pleśniakowiec lśniący
– osa pospolita
– mrówka faraona
– wołek zbożowy

dezynsekcja – czyli zabiegi polegające na zwalczaniu owadów 
obecnych w środowisku człowieka za pomocą środków:
– fizycznych (gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), 
– chemicznych (środki owadobójcze, m. in.: opryski specjalnymi 
środkami chemicznymi, np. bromkiem metylu),
– biologiczne (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych),
– mechaniczne (wyłapywanie, oczyszczanie).

3. Drobnoustroje:
– nicienie 
– roztocza

dezynfekcja – czyli zabiegi mające na celu maksymalne zmniejszenie 
liczby mikroorganizmów w odkażanym materiale. 
Za pomocą tego procesu niszczone są formy wegetatywne, jednak 
formy przetrwalnikowe mikroorganizmów nie zawsze zostają usunięte.
Do dezynfekcji stosowane są:
– metody chemiczne (m. in.: kwasy i zasady, alkohole, aldehydy, 
nadtlenki),
– metody fizyczne (promieniowanie, para wodna).

Źródło: Kołożyn – Krajewska D., Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
2007; Maciąg A., Podolska-Borucka P., Szkodniki żywności. Jakie niosą ze sobą zagrożenia?, 

http://wsse-poznan.pl/files/5_SZKODNIKI_YWNOCI.pdf 
(data dostępu: 21.02.2016)

W  artykule pt.: „Nowa norma EN 16636” Wojciechowski T. pisze, iż z  powodu 
ewidentnych higienicznych zaniedbań, bardzo duża ilość obiektów handlowych po-
winna zostać zamknięta do czasu usunięcia nieprawidłowości. Przede wszystkim 

14 Skrabka – Błotnicka T., Masłowski B., Bezpieczeństwo żywności, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
15 Sitarz S., Janczar-Smuga M., Współczesne zagrożenia…, op. cit., s. 85.
16 Kołożyn – Krajewska D., Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
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chodzi o  przestrzeganie elementarnych zasad higieny oraz ocenę ryzyka w  tym za-
kresie. W  wielu supermarketach nagminnie wykorzystywane są m.in.: rażące lampy 
owadobójcze, które umieszczane są nad otwartymi ladami z artykułami spożywczymi. 
Zwabione światłem owady latające, czyli osy, ćmy, czy też muchy, rozrywane są przez 
elektryczną kratkę znajdującą się w lampie, a następnie spadają na żywność. Konsu-
menci natomiast najczęściej nie są świadomi tego zagrożenia. Kupują towary ufając, że 
sprzedawana im żywność spełnia odpowiednie standardy higieniczne17,18. 

Jest to zatem poważny problem, do rozwiązania którego przyczynić powinny się 
m.in. profesjonalne firmy DDD, świadczące zabiegi dezynfekcji, deratyzacji oraz de-
zynsekcji. Według danych udostępnionych przed Polską Federacją Pest Control w całej 
Unii Europejskiej znajduje się ok. 10 400 firm Pest Control, zaś w Polsce jest ich ok. 
2 000. Z kolei wartość rynku pest control w UE wynosi ok. 3 mld dolarów19,20.

Należy jednak nadmienić, iż niezwykle ważna jest także standaryzacja usług, która 
umożliwia rozwój jednolitego rynku, a także przyczynia się do wzrostu gospodarczego 
oraz zatrudnienia w Europie. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie usług (2006/123/
WE) zachęca do rozwoju standaryzacji świadczonych usług, po to aby wspierać han-
del międzynarodowy oraz poprawić bezpieczeństwo i ochronę konsumentów, a także 
środowiska21. 

W zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług w zakresie zwalczania szkod-
ników w dużym stopniu dostawcom tych usług pomóc może nowy standard europejski 
EN 16636:2015. Rob Fryatt, przewodniczący CEN / TC 404, a także dyrektor Xenex 
Associates powiedział, iż: „Dla branży, która składa się z wielu małych i średnich przed-
siębiorstw, nowa norma europejska stanowi punkt odniesienia poziomu obsługi, które, 
mamy nadzieję, będą uznawane przez wszystkich, którzy potrzebują korzystać z profe-
sjonalnych usług ochrony przed szkodnikami. Zestaw jasnych wymagań i  kompetencji 
powinien także przyczynić się do poprawy wizerunku branży”22. 

Norma EN 16636 szansą na poprawę jakości usług ochrony przed szkodnikami

Jak wspomniano wcześniej CEN na początku 2015 roku ogłosił publikację no-
wej europejskiej normy (EN 16636) dla usług zarządzania szkodnikami. Standard ten 
formalnie został zatwierdzony 10 stycznia 2015 r., zaś jego ostateczna wersja w języ-
ku angielskim udostępniona została wszystkim członkom Europejskiego Instytutu 

17 Wojciechowski T., Nowa norma EN 16636, [w:] „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, 2015, nr 2, 
s. 36-38.

18 EN 16636:2015-03 Pest Management Services. 
19 Polska Federacja Pest Control, http://www.pfpc.pl, (data dostępu 20.02.2016 r.).
20 Europejski Standard Pest Control EN 16636 http://klaster.sggw.pl/assets/II-Kongres/Europejski-

-standard-PEST-Control.pdf, [dostęp: 19.02.2016].
21 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca 

usług na rynku wewnętrznym.
22 Wojciechowski T., Nowa norma EN 16636, [w:] „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, 2015, nr 2, 

s. 36-38.
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Standaryzacji w  marcu tego samego roku. Następnie opublikowany został w  wersji 
standardowej w 33 państwach członkowskich (w  tym Niemczech, Francji, Hiszpanii 
i Malcie). Norma zastępuje wcześniej przyjęte w tych krajach systemy zarządzania usłu-
gami w zakresie ochrony przed szkodnikami23. 

W  standardzie EN 16636:2015 określone zostały wymagania oraz wytyczne dla 
firm będących dostawcami usług DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Norma 
ta powstała w celu poprawy jakości świadczonych usług, a co ważne określa kompe-
tencje dla realizatorów tych usług, tak aby zapewnić profesjonalny system zarządzania 
ochroną przed szkodnikami. Należy nadmienić, iż w trakcie prac nad owym standar-
dem pod uwagę zostały wzięte wymagania dotyczące: zminimalizowania ryzyka dla 
zdrowia ludzi; redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne; minimali-
zacji ryzyka potencjalnych niekorzystnych oddziaływań dla bezpieczeństwa żywności; 
redukcji negatywnych oddziaływań na dobrostan zwierząt; jak również wyeliminowa-
nie pozostałości artykułów biobójczych z żywności24.
•	 Omawiany standard liczy 34 strony (10 stron opisu i pięć załączników oznaczonych 

następującymi po sobie literami alfabetu). Pierwszy z załączników (A) zawiera wy-
magania dotyczące kompetencji osób zatrudnionych w firmach, które zajmują się 
zwalczaniem szkodników. Należy nadmienić, że norma odnosi się nie tylko do in-
spektorów i techników, ale również pracowników, którzy zajmują się sprzedażą, czy 
też pracami administracyjnymi. Osoby pracujące w firmach DDD zostały podzie-
lone na cztery grupy25:

•	 technically responsible person – czyli grupa koordynatorów technicznych,
•	 professional user – tj. użytkownicy profesjonalni,
•	 sales – czyli osoby zajmujące się sprzedażą usług oraz produktów,
•	 administration – pracownicy biurowi.

Pomimo tego, iż zakres wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach 
jest różny (prace w biurze wymagają innych umiejętności niż te w terenie), to część 
kompetencji wszystkich osób zatrudnionych w firmach DDD musi się pokrywać26.

Kolejny załącznik (B) definiuje obszary stosowania procesów DDD, a także strefy 
wyłączone z tych zabiegów. Należy zaznaczyć, że standard ten nie posiada zastosowa-
nia: w przypadku ochrony upraw polowych oraz do rutynowego mycia i dezynfekcji, 
które związane jest z regularnymi, a także kontraktowanymi usługami czyszczenia27. 

Zawarty w normie EN 16636:2015 załącznik (C) dotyczy zintegrowanego zarzą-
dzania kontrolą oraz zwalczaniem szkodników (z  ang. IPM), jak również przybliża 
jego zasady. Z kolei załącznik (D) stanowi listę kontrolną oddziaływania na środowisko 
wraz z określeniem punktów normy, w przypadku których opisane działania mogą wy-
wierać na nie wpływ. Załącznik oznaczony literą E, czyli ostatni załącznik omawianej 

23 Tamże. 
24 Wojciechowski T., Nowa norma EN 16636…,op.cit., s. 38.
25 Tamże.
26 EN 16636:2015-03 Pest Management Services.
27 Tamże.
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normy to słownik użytych w niej pojęć wraz z odniesieniem do odpowiednich rozpo-
rządzeń, w których to terminy te się znalazły28. 

W normie EN 16636:2015 zaprezentowano algorytm profesjonalnego podejścia do 
ochrony przed wszelkimi szkodnikami. Określa on kolejne środki, jakie trzeba przed-
sięwziąć po tym jak od klienta otrzyma się zgłoszenie dotyczące obecności szkodni-
ków29.

Standard EN 16636:2015 ma szansę przyczynić się do poprawy jakości oferowa-
nych przez dostawców DDD usług, kluczowych dla bezpieczeństwa produktu, użytych 
surowców, wykorzystywanego wyposażenia, a także bezpieczeństwa ważnych instalacji 
zakładu produkcyjnego, jak i jego otoczenia. Jest to możliwe dzięki temu, iż norma ta 
zawiera wytyczne dotyczące tworzenia dedykowanego programu zwalczania szkodni-
ków, począwszy od uwarunkowań związanych z samym zakładem, przez analizę ryzyka 
oraz przygotowanie procedur chroniących ten zakład. Należy zaznaczyć, że wytyczne 
normy EN 16636:2015 obejmują dodatkowo: okresowe czynności monitorujące; do-
starczenie informacji o skuteczności wykorzystywanych mechanizmów; wytyczne do-
tyczące dbania o kompetencje poszczególnych pracowników, a także pełen nadzór nad 
wykorzystywanymi preparatami chemicznymi oraz sposób postępowania w przypad-
ku wystąpienia incydentów30. 

Do głównych korzyści jakie mogą płynąć z wprowadzenia przez firmy DDD omó-
wionego standardu należy zaliczyć: jednolity, wspólny język dla branży pest control, 
kreowanie korzystnego wizerunku tej branży, zwiększenie konkurencyjności firm pest 
control, jakość usług, która jest zgodna z oczekiwaniami klientów, jak również uznanie 
dla firm, które owy standard będą spełniać31. 

Podsumowanie

Występowanie gryzoni, stawonogów, a także mikroorganizmów i innych kręgow-
ców w  sąsiedztwie ludzi stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności 
oraz zdrowia publicznego. Jak wspomniano wynika to przede wszystkim z  faktu, iż 
szkodniki te mogą odgrywać rolę fizycznego, jak również mikrobiologicznego nosiciela 
chorób, patogenów, jak i ewentualnych alergenów, powodując ich wprowadzenie oraz 
rozprzestrzenienie się w populacjach ludzkich i zwierzęcych. 

W  trosce o  bezpieczeństwo żywności, a  przede wszystkim zdrowie i  życie ludzi 
konieczne było opracowanie jednej zasadniczej normy wspólnej dla całej Europy oraz 
przeznaczonej do stosowania przez każdego dostawcę usług DDD. Stworzenie tej nor-
my stanowi dla klientów cenną informację, iż dostawcy świadczący usługi ochrony 

28 EN 16636 – wspólny standard coraz bliżej, [w:] „Echo branży”, 2013, nr 6, s. 5, http://pestcontrol-
news.com/downloads/pl/PCN06.pdf (data dostępu: 20.02.2016).

29 EN 16636 – wspólny standard coraz bliżej… , op. cit., s.5.
30 Polska Federacja Pest Control, http://www.pfpc.pl, (data dostępu: 20.02.2016).
31 Europejski Standard Pest Control EN 16636 http://klaster.sggw.pl/assets/II-Kongres/Europejski-

-standard-PEST-Control.pdf, (data dostępu: 19.02.201).
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przed szkodnikami, przestrzegający wymagań tego standardu, oferują jakość, która 
uznawana jest za w pełni profesjonalną w całej Europie. Wprowadzenie normy gwaran-
tuje, że operatorzy posiadają kompetencje do sprzedaży oraz dostarczania oferowanych 
usług przez spełnianie zatwierdzonych minimalnych standardów wiedzy, umiejętności, 
jak i kompetencji praktycznych. Norma EN 16636:2015 wydaje się być zatem intere-
sującym i  potrzebnym narzędziem przyczyniającym się do poprawy bezpieczeństwa 
żywności.
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Wprowadzenie

Stan środowiska z biegiem lat ulega pogorszeniu. Wynika to m. in. ze wzrostu licz-
by ludności, wysokiego rozwoju przemysłu, co wpływa na zmniejszenie zasobów na-
turalnych i przyczynia się do degradacji naturalnego charakteru środowiska. Problem 
ten coraz bardziej uświadamia ludzi, że bierność wobec obecnego stanu, może dopro-
wadzić do poważnego deficytu tych zasobów oraz ogólnego pogorszenia się jakości 
życia. Wynikiem tego jest szerzenie się postaw proekologicznych ludności, co w ujęciu 
rozwijającego się świata, stało się swego rodzaju trendem.

Jednoznaczne zdefiniowane terminu świadomość środowiskowa jest bardzo trud-
ne, dlatego dla potrzeb niniejszego artykułu zdefiniujemy go jako połączenie definicji 
„świadomość” oraz „środowisko”. Jak podaje słownik języka polskiego PWN świa-
domość to „charakterystyczna dla człowieka zdolność poznawania i oceniania siebie 
i otoczenia”1. Środowisko, według normy ISO 14 001 jest to „otoczenie, w którym dzia-
ła organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, 
fauny ludzi i  ich wzajemnych zależności”2. Można zatem stwierdzić, że świadomość 
środowiskowa jest to charakterystyczna dla człowieka zdolność poznawania i ocenia-
nia siebie i otoczenia z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, 
flory, fauny ludzi i ich wzajemnych zależności.

Celem badań była ocena i  porównanie poziomu świadomości środowiskowej 
mieszkańców województwa dolnośląskiego i  wielkopolskiego oraz deklarowanych 
przez nich postaw wobec różnych aspektów środowiska, co pomoże określić czy istnie-
je potrzeba edukacji ekologicznej w tych regionach. Wybór powyższych województw 
wynika z  występowania na Dolnym Śląsku przemysłu wydobywczego oraz licznych 
fabryk, jest to również nasze miejsce pochodzenia, natomiast Wielkopolskę obecnie 
zamieszkujemy.

1 http://sjp.pwn.pl/sjp/swiadomosc;2528182.html, (data dostępu 26.02.2016).
2 PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
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Metoda badania i struktura próby

Badanie świadomości środowiskowej mieszkańców województwa dolnośląskiego 
zostało zrealizowane w  dniach od 16. do 20.02.2016 roku przy pomocy ankiety in-
ternetowej oraz ankiety w formie papierowej na grupie 100 losowo wybranych osób, 
natomiast w przypadku województwa wielkopolskiego badanie przeprowadzone było 
w dniach od 20. do 24.02.2016 roku w tej samej formie i również na grupie 100 loso-
wych osób. Część pytań było pytaniami wielokrotnego wyboru, dlatego też procentowe 
wartości odpowiedzi w jednym pytaniu nie zawsze sumują się do 100%. 

Zarówno w przypadku województwa dolnośląskiego jaki i wielkopolskiego więk-
szość respondentów stanowiły kobiety, w pierwszym przypadku było to 54%, a w dru-
gim 56%. Zdecydowana większość, bo aż 78%, ankietowanych w przypadku Wielkopol-
ski była w wieku 18-30 lat, natomiast na Dolnym Śląsku w tym przedziale wiekowym 
mieściła się nieco ponad połowa badanych (52%), należy wyróżnić tu jeszcze jeden 
przedział, a mianowicie 31-50, który zawiera wiek 30% osób. W obu województwach 
przodują respondenci pochodzący z miast do 100 tys. mieszkańców oraz wsi, w dolno-
śląskim jest to 78% i 16% , a w wielkopolskim odpowiednio 54% i 25%.

Stan środowiska

Ważnym aspektem naszego badania było sprawdzenie czy respondenci uważa-
ją, że środowisko jest zanieczyszczone oraz jakie są jego problemy i  które z  nich są 
najbardziej znaczące. Na Dolnym Śląsku 87% ankietowanych uważa, że środowisko jest 
zanieczyszczone w dużym oraz bardzo dużym stopniu. Największymi problemami są 
odpady, zanieczyszczenia powietrza oraz efekt cieplarniany. Na ogół ludność dowiaduje 
się o tym z mediów: telewizji, internetu i prasy. W Wielkopolsce liczba respondentów, 
którzy uważają, że środowisko zanieczyszczone jest w dużym i bardzo dużym stopniu 
kształtowałą się na poziomie 73%, a największymi problemami są odpady, zanieczysz-
czenia powietrza oraz wody. Informacje o stanie środowiska ankietowani czerpią poza 
telewizją i internetem, również ze szkoły bądź uczelni. 

Według Dolnoślązaków stan środowiska w największym stopniu zależy od indy-
widualnej aktywności społeczeństwa oraz od odpowiednich przepisów prawnych do-
tyczących ochrony środowiska i  ich egzekwowania, przy czym każdy z osobna może 
w  znacznym lub bardzo dużym stopniu wpłynąć na polepszenie stanu środowiska. 
Wielkopolanie sądzą, że oprócz indywidualnej aktywności, stan środowiska w dużej 
mierze zależy również od uznania tej kwestii za ważny problem, a każdy z osobna może 
w znacznym bądź niewielkim stopniu wpłynąć na jego polepszenie. W sprawie terenów 
zielonych ludzie w obu województwach są zgodni i uważają w większości, że jest wy-
starczająco dużo takich obszarów na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska. 

Według nas ważną kwestią jest rozpoznawalność przez ludzi symboli ekologicz-
nych, które mogą stanwić oznaczenia produktów na co dzień używanych. Dlatego 
postanowiłyśmy sprawdzić czy ludzie znają takie symbole jak: błękitny anioł, polski 
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EKO-znak, pętla Mobiusa, unijna stokrotka, bezpieczny dla ozonu i  produkcja eko-
logiczna. W obu województwach oznaczenia te są dla ludzi znane, jednak najczęściej 
mylonymi są produkcja ekologiczna oraz pętla Mobiusa. 

Podejmowane działania

Z naszej analizy wynika, że ludność na Dolnym Śląsku jest bardziej świadoma pro-
blemu związanego ze złym stanem środowiska i uważa ona, że ma w dużym i bardzo du-
żym stopniu wpływ na jego polepszenie w porównaniu do ludzi z Wielkopolski, którzy 
uznają, że mają duży bądź niewielki wpływ. Ma to dozwierciedlenie w czynnościach, 
które najczęściej podejmują respondenci obu wojwództw. Do czynności tych można 
zaliczyć: wyłączanie światła, które znalazło się na pierwszym miejscu (Dolnoślązacy 
w 91% dokonują tej czynności, natomiast Wielkopolanie w 88%), segregacja odpadów 
(Dolny Śląsk 75 %, Wielkopolska 68 %) oraz oszczędzanie wody (odpowiednio 64% 
i 55 %). Ewidentnie widać, że choć między badanymi obszarami występuje zgodność 
w zakresie rodzaju pełnienia obowiązków, to ludzie zamieszkujący województw dolno-
śląskie są bardziej zmotywowani oraz sumienni w czynnościach dotyczących ogólnej 
ochrony środowiska. 

W  kwestii odpadów Dolnoślązacy w  82% wrzucają je do odpowiednich pojem-
ników (segregacja). Przekłada się to na wysoką rozpoznawalność kolorów pojemni-
ków przeznaczonych do segregacji. Nie jest ona 100%, może to wynikać z faktu brania 
udziału 8% ankietowanych poniżej 18 roku życia. Wielkopolanie segregują odpady 
w 70%, a rozpoznawalność kolorów pojemników jest mniejsza niż na Dolnym Śląsku. 
Różnica, którą obserwujemy wynika najprawdopodobniej z tego, że w województwie 
dolnośląskim jest kładziony większy nacisk na segregacje w najprawdopodobniej więk-
szej liczbie gmin niż w  województwie wielkopolskim, co zdążyłyśmy zaobserwować 
podczas zamieszkiwania obu tych województw. 

Zdecydowana większość respondentów zamieszkujących oba województwa jako 
główne powody zanieczyszczenia powietrza zaznaczyło emisję z  dużych obiektów 
energetycznego spalania oraz emisję z transportu samochodowego. Z badań wynika, 
że na Dolnym Śląsku ludność częściej przemieszcza się samochodem niż w Wielko-
polsce. Można domniemywać, że jest to spowodowane większą liczbą ankietowanych 
na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zamieszkują miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców, gdzie komunikacja miejska jest bardziej rozwinięta niż w  mniejszych 
miejscowościach.

W obu regionach w calu zmniejszenia zużycia wody mieszkańcy w większości za-
kręcają kran podczas mycia zębów i/lub golenia oraz kąpią się pod prysznicem zamiast 
w wannie. Na Dolnym Śląsku ponad połowa respondentów używa spłuczki, posiadają-
cej dwie funkcje ograniczające zużycie wody. Mniej osób myje naczynia w misce bądź 
zmywarce oraz używa eko-programu w pralce. W Wielkopolsce natomiast czynności te 
są podejmowane przez porównywalną liczbę ankietowanych. Ponadto w województwie 
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dolnośląskim 4 % badanych nie podejmuje żadnych działań w celu zmniejszenia zuży-
cia wody, podczas gdy w województwie wielkopolskim jest to zaledwie 1%.

Większość ludności biorąc pod uwagę oba województwa w celu oszczędzania ener-
gii elektrycznej jest skłonna do stosowania żarówek energooszczędnych oraz do wy-
łączania nieużywanych urządzeń z prądu, natomiast mniejszość inwestuje w sprzęty 
energooszczędne oraz włącza je z funkcji STAND/BY. Liczba ankietowanych podejmu-
jących poszczególne działania jest wyższa na terenie Dolnego Śląska niż Wielkopolski. 

Podsumowanie

Z  przeprowadzonych badań wynika, że na Dolnym Śląsku ludność jest bardziej 
świadoma problemu związanego z  zanieczyszczeniem środowiska. Jest ona bardziej 
skłonna do podejmowania działań w celu jego ochrony i ograniczenia zużycia zasobów 
naturalnych. Ludzie zamieszkujący teren województwa wielkopolskiego nie pozostają 
bierni w działaniach.

Ogólnie rzecz biorąc zaangażowanie społeczeństwa oraz jego świadomość w na-
szych badaniach nie wypadły najgorzej, niemniej jednak dochodzimy do wniosku, że 
kwestia ochrony środowiska powinna być bardziej nagłaśniana w mediach, edukacja 
środowiskowa powinna być prowadzona od najmłodszych lat a  stosowane przepisy 
prawne bardziej egzekwowane. Do skutecznej ochrony naturalnego charakteru środo-
wiska potrzebne są chęci, wiedza, a także wsparcie ze strony władz państwa. 

Potrzebne są przede wszystkim działania uświadamiające zagrożenia jakie niosą 
ze sobą lekceważące postawy wobec obecnego stanu. Przyszłe pokolenia mają sporą 
szansę na jego polepszenie w obszarze, który zamieszkują, ponieważ mogą brać przy-
kład z tego co udało się osiągnąć w dzisiejszych czasach. Zmiany będą efektywne jeżeli 
każdy z nas będzie zaangażowany w działania na rzecz środowiska. Ważne jest, abyśmy 
kształtowali i szerzyli postawy proekologiczne, które nie pozwolą na degradacje natu-
ralnego charakteru naszej planety.

Badania na temat świadomości środowiskowej powinny być prowadzone regular-
nie, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić jak daleko zachodzą zmiany oraz 
jak bardzo jesteśmy skuteczni w tym co robimy.

Literatura

[1] PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i  wytyczne 
stosowania.
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OCENA JAKOŚCI TOREB ZAKUPOWYCH 
Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH 

ORAZ EKOLOGICZNYCH 

Wprowadzenie

Zakupy stanowią nieodzowną część życia każdego człowieka. Niektórzy robią je 
codziennie, inni preferują duże zakupy raz w  tygodniu, spędzając jednocześnie czas 
z rodziną. Po udanych zakupach konsument musi w jakiś sposób przenieść swoje za-
kupy do domu. Wielu korzysta wtedy z  dostępnych w  sklepie toreb jednorazowego 
użytku, które post factum są najczęściej wyrzucane do śmieci, bądź wykorzystywane 
do innych celów. Wśród osób robiących zakupy można zauważyć rosnący trend pro-
środowiskowy, charakteryzujący się tym, iż wielu z nich wykorzystuje torby na zakupy 
wielokrotnie, korzysta z toreb biodegradowalnych zabiera z domu torby wielorazowego 
użytku, kosze wiklinowe lub plastikowe. Należałoby się zastanawiać czy to zachowanie 
jest spowodowane rosnącą świadomością ekologiczną czy jak w wielu takich przypad-
kach możemy mówić o krótkotrwałej modzie napędzanej przez massmedia.

Według szacunków, rocznie w Europie wytwarza się 3,4 mln ton reklamówek fo-
liowych, natomiast w Polsce około 23,1 tys. ton, z czego wynika, że statystyczny Polak 
w ciągu roku zużywa aż 300 foliówek! Recyklingowi poddaje się niespełna 10% toreb 
jednorazowego użytku zużywanych na świecie, a rozkład takiej konwencjonalnej torby 
handlowej wynosi od 100 do 400 lat. Średnie życie torby handlowej jednorazowej sza-
cuje się tylko 12 minut1.

Metoda badawcza

Celem artykułu jest przedstawienie preferencji konsumentów podczas wyboru 
toreb zakupowych oraz ocena ich jakości i wpływu na środowisko. Do realizacji ni-
niejszego tematu konieczne było wykorzystanie trzech metod badawczych. Za pomocą 

1 http://docplayer.pl/3211903-Konwencjonalne-i-ekologiczne-torby-handlowe.html (data dostępu 
27.01.2016).
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kwestionariuszy ankietowych przebadano 120 klientów różnych sieci handlowych i za-
pytano o preferencje dotyczące wyboru toreb zakupowych. Kwestionariusz składał się 
z 9 pytań zamkniętych oraz 1 pytania otwartego. Następnie w  laboratorium badaw-
czym zostały przeprowadzone próby wytrzymałościowe poszczególnych rodzajów to-
reb zakupowych, w celu porównania ich jakości. Pomiar polegał na poddaniu próbek 
jednoosiowemu rozciąganiu statycznemu w  maszynie wytrzymałościowej (Instron 
5565) Ostatnim elementem było zbadanie wpływu na środowisko, poprzez wykonanie 
Analizy Cyklu Życia (LCA) czterech rodzajów toreb wielokrotnego użycia, przy użyciu 
programu o nazwie SimaPro 7.1., Z wykorzystaniem zaleceń PN-EN ISO 14040:2006 
Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.

Wyniki badań

Wyniki części kwestionariuszowej stanowią wstęp do rozważań na temat jakości 
toreb zakupowych. Na podstawie odpowiedzi na pytania ankietowe, możliwe było 
wyciągnięcie ogólnych wniosków oraz dokonanie wyboru materiału badawczego ko-
niecznego do przeprowadzenia badań wytrzymałościowych oraz Analizy Cyklu Życia 
toreb opakowaniowych. Pierwsze pytanie dotyczyło częstości zakupów dokonywanych 
przez konsumentów. Najliczniejszą grupę reprezentowali klienci robiący zakupy kilka 
razy w tygodniu (34%), następną grupą byli nabywcy odwiedzający codziennie sklepy 
(27%). Żaden z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi „raz w miesiącu” oraz „rza-
dziej niż raz w miesiącu”. Kolejne pytanie brzmiało: „Czy robiąc zakupy ma Pani/Pan 
przy sobie własną torbę na zakupy?”. 42% respondentów odpowiedziało, że rzadko, 
33%-czasami, 14%-nigdy, natomiast najmniej osób deklaruje, że zawsze bierze torbę na 
zakupy (11%). Klientów którzy nie zabierają ze sobą toreb, zapytano co robią w takiej 
sytuacji. 63% respondentów kupuje reklamówkę w sklepie, 16% stara się przenieś za-
kupy bez użycia torby, 10% podjeżdża wózkiem z zakupami do samochodu, by bezpo-
średnio przełożyć je do bagażnika, natomiast 8% odpowiadających bierze niepotrzebny 
karton po towarach ze sklepu. Jak wynika z badania najpopularniejsze torby używane 
podczas zakupów przez konsumentów to: reklamówka mała (21%), reklamówka biode-
gradowalna (18%) oraz torba materiałowa (14%). Konsumenci najrzadziej korzystają 
w czasie zakupów z koszy plastikowych (4%), koszy wiklinowych (3%) oraz kartonów 
(3%). Szczegółowe wyniki zaprezentowano na wykresie 1. 

Zdaniem respondentów zdecydowanie wygodniej jest zapakować zakupy w dwie 
małe reklamówki (63%) niż w  jedną dużą (37%). Kolejne pytanie dotyczyło ponow-
nego zużycia opakowań przy okazji kolejnych zakupów. Respondenci, którzy zabierają 
torby ponownie na zakupy, robią to przede wszystkim z  troski o środowisko (38%), 
z uwagi na modę na zachowania proekologiczne (33%) oraz z powodu opłat za nowe 
torby (29%). Natomiast osoby niewykorzystujące ponownie toreb zakupowych, najczę-
ściej zapominają wziąć ich z domu (63%), bądź wykorzystują je w innym celu (28%).
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Rys 1. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: 
„Jakiego rodzaju materiału do pakowania zakupów używa Pani/Pan najczęściej?”

Źródło: badania własne

Następnym krokiem było dokonanie Analizy Cyklu Życia poszczególnych toreb 
wielokrotnego użytku: torby papierowej, torby polipropylenowej (PP), torby z folii po-
lietylenowej (PE-LD) oraz torby bawełnianej. Jednostką funkcjonalną, która służyła do 
efektywnego porównania różnych toreb było „przeniesienie 5 kg zakupów na odległość 
500 m”. Cykl życia każdej z toreb podzielono na etapy i uwzględniono elementy z jakich 
były one wykonane. Założono również scenariusze postępowania z torbami po ich zu-
życiu, biorąc pod uwagę źródła pochodzenia surowców do produkcji toreb, oraz realia 
polskich warunków odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych2,3.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny najmniejszy wpływ na środowisko generuje 
torba z  tkaniny polipropylenowej (PP). Ta ocena jest wynikiem wysokiej 66-krotnej 
średniej ilości rotacji, przyjętej na podstawie badań ankietowych zleconych przez Mi-
nisterstwo Środowiska4.

 W  przypadku torby bawełnianej, decydujący wpływ środowiskowy jest deter-
minowany przez składowe elementy (nici, wzmocnienia). Mimo bardzo wysokiego 
wskaźnika rotacji (152), torba wywiera dość duży wpływ na środowisko, począwszy od 
etapu uprawiania bawełny, kończąc na utylizacji składowych elementów torby z two-
rzyw sztucznych. Torba bawełniana w porównaniu do toreb wykonanych z  tworzyw 
sztucznych, generuje większy wpływ środowiskowy w kategorii: ekotoksyczność, czyn-
niki rakotwórcze, emisje związków nieorganicznych, zmiany klimatu, promieniowanie, 
zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, wykorzystanie surowców mineral-
nych i zniszczenia warstwy ozonowej. Z kolei w kategorii zużycie paliw kopalnych dla 

2 Żakowska H., Wykorzystanie metody LCA do oceny ekologicznej opakowań wytypowanych grup to-
warów, COBRO, Warszawa 2008. 

3 PN-EN ISO 14040:2006 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
4 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kAnhpuHvmgUJ:https://www.nfosigw.

gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/11/1/166-2010.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=cln-
k&gl=pl (data dostępu 27.01.2016).
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torby bawełnianej wpływ jest najmniejszy ze wszystkich ocenianych toreb5. Nieznacz-
nie gorzej wypadła torba wykonana z PE, która posiada dość niski wskaźnik rotacji (9), 
ale wywiera negatywny wpływ na jakość ekosystemu, poprzez znaczne zużycie paliw 
kopalnych (które jest znikome w przypadku torby bawełnianej). Dla torby z folii PE-LD 
80 % wpływów wynika z produkcji granulatu, wykonanego z polietylenu w procesach 
przetwórstwa ropy naftowej. Jednocześnie torby polietylenowe są bardziej podatne na 
uszkodzenia, aniżeli torby bawełniane i z PP.

Najbardziej negatywny wpływ na środowisko wywiera torba papierowa, na co 
bezpośrednio wpływa mała ilość rotacji i wycinka obszarów leśnych, potrzebnych do 
uzyskania masy celulozowej. Należało również uwzględnić czas, konieczny do wzrostu 
surowca tj. drzew nadających się do przerobu.

Konfrontując wyniki badań ankietowych z wynikami Analizy Cyklu Życia można 
wysnuć wniosek, że konsumenci błędnie postrzegają torby papierowe jako ekologiczne. 
Dodatkowo producenci toreb papierowych oraz sieci handlowe, które nimi dysponują 
promują ich stosowanie, jako materiału ulegającego 100% degradacji, nie wspominając 
o szkodach środowiskowych. 

W  kolejnej części przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, mających na 
celu porównanie najczęściej stosowanych toreb przez konsumentów pod względem 
jakościowym-wytrzymałościowym. Możliwe będzie wskazanie torby, która jednocze-
śnie spełnia wymagania funkcjonalne oraz generuje relatywnie najmniejszy wpływ 
na środowisko.

Ostatnim etapem badań było wykonanie badań wytrzymałościowych wybranych 
toreb. Ich celem było wyznaczenie naprężenia zrywającego. Pomiar polegał na podda-
niu próbki jednoosiowemu rozciąganiu statycznemu w maszynie wytrzymałościowej 
(Instron 5565). Przedmiotem badań było osiem rodzajów folii oraz tkanina. Przygo-
towano po 10 próbek dla każdego z materiałów w tym 5 wzdłużnych i 5 poprzecznych 
(wzdłużne – siła grawitacji działająca na torbę równolegle, poprzecznie – siła grawitacji 
działająca na torbę prostopadle). Każda z  próbek o  wymiarach 10 mm na 200 mm 
(długość odcinka roboczego 15 mm). Następnie dokonano pomiaru grubość każdej 
z próbki w trzech miejscach. Po zwymiarowaniu grubości przystąpiono do wykonania 
badań. Ustalona prędkość rozciągania 200mm/min. Obliczeń naprężeń zrywających 
dokonana na podstawie wzoru6: 

5 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kAnhpuHvmgUJ:https://www.nfosigw.
gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/11/1/166-2010.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=cln-
k&gl=pl (data dostępu 27.01.2016).

6 http://mech.pg.edu.pl/documents/4555684/4565480/folia.pdf (data dostępu 20.01.2016).
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gdzie: 
Pr to siła zrywająca [N], 
A0 to pole pierwotnego przekroju poprzecznego próbki [mm2].

Tabela 1. Wyniki pomiarów wytrzymałościowych
Wzdłużnie Poprzecznie

Badany materiał Siła zrywająca 
[N]

Średnie 
naprężenie 
zrywające 
[N/mm2]

Siła 
zrywająca 

[N]

Średnie 
naprężenie 
zrywające 
[N/mm2]

To
rb

a 
po

lie
ty

le
no

w
a Sklep osiedlowy 7,01 21,57 5,06 15,57

Biedronka 6,45 18,80 4,39 12,80
Kaufland 6,46 27,20 5,01 21,11

Intermarche 5,05 34,28 2,93 19,87
Tesco „mała” 5,26 15,23 2,63 7,61
Tesco „duża” 6,69 14,87 9,65 21,46

Torba biodegradowalna 
(Real) 6,66 25,57 3,92 15,05

Torba polipropylenowa PP 
(IKEA) 99,68 21,51 221,30 47,76

Torba materiałowa 115,43 11,32 94,99 9,32

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie wyników (tabela 1.) można stwierdzić, że najbardziej wytrzymałą 
torbą jest torba materiałowa. Nieco mniejszą wartość siły zrywającej uzyskała torba 
wykonana z polipropylenu (99,68 N). Zdecydowanie mniejszą wartość osiągają torby 
biodegradowalne (6,66 N) i torby wykonane z polipropylenu (średnia 6,15 N). Naprę-
żenie zrywające należy interpretować w taki sposób, że gdyby każda torba posiadała 
jednakową grubość materiału (np. 1mm) niż zastosowana grubość to wytrzymałość 
toreb klasyfikowała by się w  następujący sposób torba Intermarche (34,28 N/mm2), 
na drugim miejscu torba Kaufland (27,20 N/mm2) a torba biodegradowalna zajmuje 
trzecie miejsce (25,57 N/mm2). Zatem naprężenie zrywające informuje nas o wytrzy-
małości materiału z uwzględnieniem przekroju poprzecznego materiału (jest to iloczyn 
grubości i szerokości próbki), który głównie warunkowany jest jego grubością, ponie-
waż szerokość próbek do badania zawsze jest prawie identyczna – zależnie od metody 
i dokładności wykonującego analizę.
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Podsumowanie

Celem pracy było przedstawienie preferencji konsumentów podczas wyboru toreb 
zakupowych oraz ocena ich jakości i wpływu na środowisko. Wyniki przeprowadzonej 
ankiety wskazują na rosnący trend prośrodowiskowy wśród konsumentów. Dokonując 
analizy profilowej, statystyczny respondent to kobieta, w wieku 25-34 lat, posiadająca 
wykształcenie wyższe. Ponadto w  jej gospodarstwie domowym znajdują się 3 osoby, 
a miesięczne dochody na osobę nie przekraczają 1200 zł. Kobieta dokonuje zakupów 
kilka razy w tygodniu i rzadko zabiera z sobą torbę, ponieważ najczęściej jej zapomina. 
Wówczas zakupuje dwie reklamówki (małe) jednorazowego użytku w sklepie. Jeśli za-
biera reklamówki na następne zakupy, robi to przede wszystkim z troski na środowisko. 

Jak wynika z analizy LCA, torbą którą należałoby brać ze sobą na zakupy jest torba 
wykonana z polipropylenu ze względu na wysoki wskaźnik rotacji (66 razy) oraz niski 
wpływ na środowisko. Niestety, tylko przez 12% ankietowanych została wskazana, jako 
najczęściej wykorzystywana w czasie zakupów. Zdecydowanie bardziej popularne są 
tzw. „foliówki”, które oddziałują bardziej na środowisko, przy jednoczesnym niskim 
wskaźniku rotacji. Również w  badaniach wytrzymałościowych wypadają słabiej niż 
torba materiałowa i torba PP. 

W  Luksemburgu, Danii i  Finlandii, nie ma żadnych przepisów ograniczających 
zużycie toreb jednorazowego użytku, mimo to mieszkańcy zużywają najwyżej po 4 to-
rebki rocznie. Statystyczny Polak zakupuje około 300 takich toreb rocznie, które naj-
częściej są wykorzystywane tylko raz7. Równie często plastikowe torby zamiast do spe-
cjalnych kontenerów do segregacji odpadów, walają się po ulicach, wiszą na drzewach 
a w najlepszym przypadku trafiają do zwykłych pojemników i później setki lat leżą na 
wysypiskach. Jeśli nie podejmie się szybkich i skutecznych działań w zakresie zwięk-
szania świadomości u konsumentów, istnieje możliwość, że niebawem zasypie nas góra 
foliówek.
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TOTAL QUALITY MANAGMENT  
W TEORII I PRAKTYCE

Wprowadzenie 

Zmienność otoczenia i ciągłe podążanie za najnowszymi trendami niejako zmusza 
firmy do szukania sposobów i metod umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz 
sposobów doskonalenia działalności. Ponieważ samo operowanie ceną konsumentom 
już nie wystarcza, dlatego firmy zmuszone są do poprawy jakości swoich usług czy 
produktów, które oferują na rynku.

Jedną z metod wykorzystywanych w praktyce jest koncepcja zarządzania jakością 
totalną TQM. Dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu całego zespołu pracowników we 
wdrażanie TQM przedsiębiorstwo nie tylko wyróżnia się spośród konkurencji, ale tak-
że tworzy warunki do wzrostu rentowności, co drogą dedukcji prowadzi do wzrostu 
zysku.

Zarządzanie jakością totalną/ kompleksową – definicja i cele

Czym w  ogóle jest ta koncepcja i  dzięki czemu zyskała sobie tak duży rozgłos 
w świecie jakości? Total Quality Managment w skrócie TQM to przede wszystkim spo-
sób na zarządzanie przedsiębiorstwem, który swoją podstawę opiera na wymiarze ja-
kości1. Ma ona na celu dążenie do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta poprzez 
nie tylko doskonalenie jakości usług/wyrobów, ale także, a może i przede wszystkim 
zaangażowanie całego personelu organizacji w ten proces2. Koncepcja niesie korzyści 

1 Rogala D., Erbel K., Wpływ wybranych koncepcji oraz systemów zarządzania na działanie organiza-
cji zorientowanych projakościowo, [w:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie w organizacjach zorientowa-
nych projakościowo, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 
2015, s. 158.

2 Woźniak D. Niektóre aspekty zarządzania jakością, [w:] „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii 
i Zarządzania”, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/02/17.pdf (data do-
stępu 22.02.2016).
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nie tylko klientom zewnętrznym, ale i wewnętrznym, w tym wszystkim pracownikom 
organizacji oraz jej zarządcom.

Rozwinięcie TQM oznacza:
Total – filozofia ta obejmuje kompleksowo całą organizację, każdą jej część i wszel-

kie komórki3. Oprócz tego prowadzi do integracji wszystkich współpracowników. 
Dzięki czemu każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość produktu czy usługi, ma 
aktywny udział w rozwiązywaniu problemów dotyczących jakości oraz w pełni wyko-
rzystuje wiedzę organizacyjną oraz angażuje się w pracę zespołu4.

Quality – orientacja jakościowa na klienta5, ciągłe doskonalenie jakości, poprawa 
obsługi klienta, wychodzenie naprzeciw potrzebom konsumentów6.

Managment – dotyczy zasad postępowania, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie 
wcześniej założonych celów7. Oprócz tego odnosi się również do szeroko definiowa-
nych funkcji zarządzania w tej koncepcji – polityki firmy, planowania, kontroli, kiero-
wania personelem, organizacji jako funkcjonalnych podsystemów zarządzania8.

Dzięki tak zdefiniowanemu pojęciu zarządzania jakością totalną można teraz 
przejść do kolejnych aspektów związanych z tą koncepcją. Aby móc lepiej zrozumieć 
istotę TQM należy przedstawić ją za pomocą uproszczonego modelu rzeczywistości 
Oaklanda, który składa się tylko z trzech składników, dzięki którym lepiej można zro-
zumieć nie tylko wcześniej wspomnianą istotę TQM, ale także relacje zachodzące po-
między poszczególnymi elementami organizacji. Modelowe ujęcie Total Quality Ma-
nagment przedstawiono na rys. 1.

 

Zespoły 

Narzędzia  
jakości 

kultura 

zaangażowanie 

komunikacja 

Dostawca 

Odbiorca 

Rys. 1. Modelowe ujęcie TQM
Źródło: Kusio A., Total Quality Managment jako koncepcja budowania przewagi konkurencyjnej 

organizacji poprzez zarządzanie jakością, [w:]  Skrzypek E. (red.), Logistyka i jakość. Aspekty 
teoretyczne i praktyczne, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, 

Lublin 2015, s. 23

3 Kusio A., Total Quality Managment jako koncepcja budowania przewagi konkurencyjnej organizacji 
poprzez zarządzanie jakością, [w:] Skrzypek E. (red.), Logistyka i jakość. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015, s. 22.

4 Woźniak D., Niektóre aspekty…, op. cit, s. 148.
5 Ibidem, s. 148.
6 Kusio A., Total Quality…, op. cit., s. 22.
7 Ibidem, s. 22.
8 Woźniak D., Niektóre aspekty…, op. cit, s. 148.
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Analizując powyższy model należy stwierdzić że na w  skład TQM wchodzi nie 
tylko kapitał ludzki i wewnętrzne relacje pomiędzy nim, ale także wyznawane wartości, 
normy, zasady postępowania. Kapitał ludzki dotyczy także poziomu kwalifikacji oraz 
doświadczenia pracowników, oraz ich fluktuacji powodującej przypływ, jak i odpływ 
wiedzy organizacyjnej. Kolejnym elementem modelu są szeroko rozumiane narzędzia 
oraz metody zarządzania jakością. Są to wszelkie technologie, maszyny oraz proce-
sy, dzięki którym możliwe jest uzyskanie wysokojakościowego wyrobu. Model ten nie 
mógł by istnieć, gdyby nie odpowiednie systemy jakości, które są siłą napędową w całej 
organizacji.

Po co w ogóle firmom potrzebne jest tego typu narzędzie? Czy nie mogłyby by one 
po prostu skupić się na lepszej jakości wytwarzanych wyrobów jednie poprzez zmia-
nę dostawcy oferującego lepsze materiały? Otóż sama zmiana dostawcy nie zapewni 
przedsiębiorstwu przywództwa jakościowego, a  tym bardziej rynkowego, dlatego też 
chcąc zdobyć odpowiednią pozycję na rynku należy zarządzać jakością. 

Firmy, które zastosowały u siebie koncepcję kompleksowego zarządzania jakością, 
kierowały się poniższymi przesłankami9:
•	 ciągłą poprawa jakości, która będzie się skupiała nie tylko na chwili obecnej, w któ-

rej organizacja działa, ale także na szeroko pojętej przyszłości,
•	 zdobycie nowych, jak i utrzymanie dotychczasowych klientów poprzez stworzenie 

zaufania klienta do organizacji dzięki odpowiedniemu systemowi identyfikacji wi-
zualnej, który staje się niejako znakiem dobrej jakości,

•	 stworzenie przejrzystego oraz jednolitego systemu wewnętrznych procedur, obej-
mujących zasięgiem całą organizację,

•	 zapewnienie, że firma będzie funkcjonowała pomimo problemów, które mogą wy-
stąpić,

•	 wzrost rentowności, co przyczyni się do większych korzyści materialnych dla wła-
ścicieli,

•	 wzrost satysfakcji klientów, a także pracowników.

Wybrane zasady TQM na przykładzie Grupy Żywiec

Przykładem firmy, która stosuje w swojej działalności filozofię Total Quality Ma-
nagment jest Grupa Żywiec, zajmująca się produkcją, jak i  sprzedażą piwa na tere-
nie całej Polski. Jest to firma z wieloletnią tradycją, która ma ogromny szacunek do 

9 Osior A., TQM jako szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej dla współczesnych organizacji 
[w:] Skrzypek E., Jakość w procesie integracji systemów zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością 
i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2014, s. 276.
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społeczeństwa, jednostki, a także środowiska10. Oprócz tego jej działania zmierzające 
do osiągnięcia zamierzonego celu realizowane są z ogromną pasją oraz radością11.

Podczas stosowania koncepcji TQM można wyodrębnić jej pięć podstawowych za-
sad12, które zostaną opisane poniżej.

Zasada 1. Zaangażowanie kierownictwa (przywództwo).
Aby cały system przedsiębiorstwa działał sprawnie niezbędny jest do tego odpo-

wiednio kompetentny przywódca – kierownik organizacji, który powinien tak zarzą-
dzać swoim zespołem, aby usprawnić pracę pracowników. W tym celu konieczne jest 
aby określił on podstawowe zasady, cele, politykę, plany jakości, którymi ma się kiero-
wać zespół pracowników.

W Grupie Żywiec wyraźnie nakreślona jest linia przywództwa. Odpowiedzialny kie-
rownik, to taki, który posiada inicjatywę, odpowiednio zachęca pracowników do pracy 
w grupach, ale także sam się angażuje do tej pracy, samodzielnie podejmuje decyzje i tak-
że pozwala na to swoim pracowników, którzy są przez niego odpowiednio motywowa-
ni. Kolejną cechą odnoszącą się do pierwszej zasady jest również stwarzanie możliwości 
awansu pracowników bez względu na poziom hierarchii na jakim się znajdują.

Zasada 2. Koncentracja na kliencie i pracownikach.
Na szczególną uwagę w każdej organizacji zasługują klienci, nie tylko ci zewnętrz-

ni, ale także wewnętrzni. Koncentracja na kliencie nie polega tylko i wyłącznie na od-
powiedniej jego obsłudze. Odnosi się ona do rozpoznania potrzeb klientów i ich zaspo-
kojenia, a także spełniania ich oczekiwań, tak aby konsument był nie tylko zadowolony, 
a wręcz zachwycony. Zasada ta także wskazuje na odpowiednią troskę o pracowników 
– dbanie o ich rozwój osobisty poprzez szkolenia, douczanie i stwarzanie odpowied-
nich warunków pracy tak, by byli oni jak najbardziej usatysfakcjonowani.

Żywiec w  swojej polityce zapewnia odpowiednie kryteria oceny pracowników, 
równe szanse rozwoju, odpowiednie i bezpieczne warunki pracy, podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych, zaspokajanie potrzeb pracowników kulturalnych, jak i socjalnych 
oraz konkurencyjny system wynagradzania.

Zasada 3. Koncentracja na faktach.
Dotyczy stworzenia odpowiednich systemów zbierania i gromadzenia informacji 

płynących nie tylko z otoczenia, ale i z wnętrza firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo 
będzie mogło lepiej zarządzać wszelkimi procesami zachodzącymi w jego wnętrzu.

Zasada ta zastosowana w  Grupie Żywiec dotyczy zespołowego rozwiązywania 
problemów, a więc ciągłego informowania pracowników o bieżącej sytuacji panującej 
w firmie, bez względu na to czy informacje te mają charakter pozytywny czy negatywny. 

10 http://www.grupazywiec.pl/o-nas/informacje-o-firmie/ (data dostępu 22.02.2016).
11 https://prezi.com/hhokdmgzjqxj/copy-of-grupa-zywiec-jako-przykad-tqm/ (data dostępu 

22.02.2016).
12 Kuziel D., Filozofia Total Quality Managment w przedsiębiorstwach, [w:] Salerno-Kochan M. (red.), 

Wybrane aspekty zarządzania jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Kraków 2014, 
s. 247-248.
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Pracownicy cały czas mają dostęp do informacji, dzięki czemu aktywniej włączają się 
w życie firmy.

Zasada 4. Ciągłe doskonalenie (koncepcja Kaizen).
Należy pamiętać, że koncepcja TQM to koncepcja, która wymaga ciągłego do-

skonalenia. Nie da się tu osiągnąć górnej granicy doskonałości. Poprzez zastosowanie 
metody małych kroków (Kaizen) organizacja może stopniowo wprowadzać zmiany 
i zmniejszać opory pracowników wiążące się ze strachem przed czymś nowym. 

Ciągłe doskonalenie w Żywcu można potwierdzić licznymi certyfikatami jakości: 
ISO 9001, ISO 14001. Firma w swojej ofercie wyrobu gwarantuje stosowanie najnow-
szych metod oraz technik warzenia, stałe udoskonalanie receptury i ciągłe podążanie 
za wyższą jakością.

Zasada 5. Powszechne uczestnictwo.
Aby zastosować się do ostatniej zasady TQM należy zaangażować w proces zarzą-

dzania jakością całą organizację tak, aby w większym lub mniejszym stopniu umożliwił 
wzrost wartości samego przedsiębiorstwa, ale także stworzenie wartości dodanej dla 
klienta. Aby osiągnąć taki rezultat niezbędna jest do tego odpowiednia postawa kie-
rownictwa, która za pomocą odpowiednich środków motywacyjnych sprawi, że wszy-
scy chętnie będą brali udział w kompleksowym zarządzaniu jakością.

Powszechne uczestnictwo w  Grupie Żywiec to przede wszystkim odpowiednio 
przemyślany wybór dostawców oraz zewnętrznych firm usługowych, świadczenie naj-
wyższej jakości bez jakichkolwiek ustępstw oraz wyznaczanie standardów przez klien-
tów. Poprzez pomiar satysfakcji swoich klientów przedsiębiorstwo może określić skalę 
i wymiar działań, które realizuje. To właśnie zachwyt i zadowolenie konsumentów jest 
rezultatem pracy całego zespołu pracowniczego.

Podsumowanie

Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością wymaga nie tylko pełnego zaan-
gażowania całego zespołu pracowniczego, ale także jest to filozofia bardzo czasochłon-
na, aczkolwiek pozwalająca osiągnąć bardzo duże efekty w kwestii przewagi rynkowej. 
Jedną z priorytetowych kwestii jest zadowolenie klienta. Odnosi się ona nie tylko do 
klienta zewnętrznego, ale wpływa na zadowolenie klienta wewnętrznego, ponieważ to 
on jest determinantą wystąpienia satysfakcji u konsumentów.

Stosowanie się do zasad TQM nie tylko przyczyni się do podnoszenia jakości wy-
robów czy usług, ale także da podstawę do doskonalenia całej organizacji, ponieważ 
należy pamiętać, iż największy efekt stanowi wprowadzanie zmian kompleksowo w ca-
łej organizacji, a nie tylko w jego wybranych oddziałach czy filiach.
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BUSINESS MODEL CANVAS JAKO NOWA JAKOŚĆ 
W TWORZENIU MODELI BIZNESOWYCH

Wprowadzenie

Firmy, które zaczynają prowadzić działalność, muszą liczyć się z  trudnym zada-
niem, którym jest zmiana pomysłu w  regularny mechanizm generowania wartości, 
czyli biznes plan. Jednak nie jest to tylko i  wyłącznie problem nowych organizacji. 
Również przedsiębiorstwa prosperujące na rynku od dłuższego czasu, decydują się na 
wykorzystanie nowego sposobu tworzenia modeli biznesowych. Wiążę się to z ciągła 
konkurencją, poszukiwaniem nowych ścieżek rozwoju, a przede wszystkim z osiągnię-
cia zysków ze świadczonych dóbr i usług1. Jednak według naukowców z Doliny Krze-
mowej jest tylko jeden powód uzasadniający sporządzanie biznes planu, a mianowicie 
jest on wymagany przez inwestorów2. Po uzyskaniu finansowania dokument ten staje 
się już nieprzydatny, ponieważ w dość szybkim czasie ulega dezaktualizacji ze względu 
na liczne zmiany związane z działalnością firmy. 

Istotnym zagadnieniem dla praktyki gospodarki jest postrzeganie innowacji, jako 
na istotnego elementu budowy strategii oraz związanych z nimi modelami biznesowy-
mi. Model biznesowy jest to przyjęta przez organizację długookresowa metoda na po-
większenie i wykorzystanie zasobów, pokazująca klientom ofertę firmy lepszą od oferty 
konkurencji. Jeżeli model biznesowy jest poprawnie stworzony to w późniejszym eta-
pie prosperowania firmy, pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną. 

Business Model Canvas

Modele biznesowe są sposobem opisu działalności przedsiębiorstwa. Business Mo-
del Canvas to metoda w szczególności wykorzystywana przez nowo powstałe start-upy, 
które starają się pozyskać finansowanie inwestorów. Każdy model biznesowy powinien 
1 Puchar J., Jak przygotować dobry Business Model Canvas, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści, Warszawa 2012, s. 4.
2 Blank S., Dorf B., Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice 2013, 

s. 77-79.
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być prosty do stworzenia, łatwy do zrozumienia i adekwatny do rzeczywistości. Jednak 
obecnie sprawiają one nowym organizacjom dużo trudu. Bardzo popularną koncepcją 
wykorzystywaną w ostatnich czasach w celu w określaniu modeli biznesowych jest bu-
siness model canvas autorstwa Alexandra Oterwaldera. Schemat ten dokładnie opisuje, 
jak organizacje powinny tworzyć i dostarczać wartość swoim klientom, ponadto firma 
jest opisana wyłącznie za pomocą dziewięciu elementów, które są przedstawione na 
rysunku 1. Model ten jest opisany w książce pt. „Business Model Generation”, która 
została wydana w 2010 roku, przez Osterwalder wraz z Yves Pigneure’ m. Książka ta zo-
stała przetłumaczona na język polski i występuje pt. „Tworzenie modeli biznesowych. 
Podręcznik wizjonera”3.

Rys. 1. Business Model Canvas
Źródło: www.manager.money.pl

Business Model Canvas, inaczej szablon modelu biznesowego, jest złożony z ele-
mentów reprezentujących różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po wypeł-
nieniu tych elementów treścią, można uzyskać na pojedynczej kartce papieru opis pro-
duktu lub usługi, którą organizacja chce dostarczać swoim klientom. 

Charakterystyka składowych elementów modelu

Model biznesowy składa się z dwóch najważniejszych elementów czyli charaktery-
styki klienta i propozycji wartości. Te dwa czynniki stają się kluczem dla uporządkowa-
nia zasobów i czynności, które są konieczne, aby wytworzyć i dostarczyć daną wartość 

3 Stępniewicz S., Business Model Canvas – myślenie modelem biznesowym, artykuł na stronie 
www.pi.gov.pl/, data publikacji 2012/08/13 (data dostępu 28.02.2016).

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=18E3222F06A54DAE9987E95D6C24C80E
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=18E3222F06A54DAE9987E95D6C24C80E
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klientowi. Sercem każdego modelu biznesowego są klienci – Coustomer Segment – 
podstawowy składnik modelu biznesowego. Określa on różne grupy konsumentów, 
którym dostarcza się wartość dodaną produkowaną przez organizację. 

Usługi lub produkty, które są dostarczane przez firmę wyróżnionym segmentom 
konsumentów tworzą tzw. propozycję wartości (Value Propostition). Jest to powód, 
dla którego klienci wybierają jedną firmę kosztem drugiej. Wartością dla kontrahen-
ta jest spełnienie jego określonych potrzeb lub rozwiązywanie jego problemów. Moż-
na zatem powiedzieć, iż propozycja wartości jest zbiorem korzyści, jakie organizacja 
może oferować swoim klientom4. Kolejnym elementem business model canvas są ka-
nały (Channel). Opisują one sposób, w jaki firma przekazuje informacje do segmentów 
klientów w celu dostarczenie wartości dodanej. Kanały spełniają kilka funkcji5:
•	 podnoszą świadomość klientów na temat produktów i  usług znajdujących się 

w ofercie firmy,
•	 pomagają klientom sformułować opinię na temat konkretnej propozycji wartości,
•	 umożliwiają klientom nabycie konkretnego produktu bądź usługi,
•	 realizują propozycję wartości dla klienta,
•	 zapewniają klientowi wsparcie już po dokonaniu zakupu.

Następny element nazywany jest relacją z klientami. Formułuje on typ interakcji, 
który jest nawiązywany pomiędzy wyodrębnionymi segmentami klientów. Sposób re-
lacji może być różny, począwszy od osobistego kontaktu kończąc na całkowicie zauto-
matyzowanej styczności. Wszystko zależy od oczekiwań klienta. Firma może budować 
relacje z klientami, mając na względzie osiągnięcie celów tj.: pozyskiwanie klientów, 
zatrzymywanie klientów oraz zwiększanie sprzedaży. 

Natomiast struktura przychodów opisuje, w  jaki sposób organizacja generuje 
przychód z określonych segmentów rynku. W swojej książce Osterwalder pisze o tej 
strukturze „Jeżeli klientów możemy nazwać sercem modelu biznesowego to struktura 
przychodów jest jego arterią”6. Kolejnym elementem są kluczowe zasoby, czyli powin-
ny w  nim być opisane zasoby umożliwiające organizacji tworzenie i  przedstawianie 
klientowi propozycji wartości, docieranie na konkretne rynki, podtrzymywanie relacji 
z  segmentami klientów i  generowanie przychodów. Zasoby można podzielić na ist-
niejące fizycznie, np. maszyny, samochody, punkty sprzedaży, zasoby intelektualne tj. 
marka lub patent. Są one trudne do wytworzenia, lecz już posiadane mogą genero-
wać bardzo silną wartość. Ważnym zasobem są ludzie, nabierają oni dużego znaczenia 
zwłaszcza w firmach z branży kreatywnej czy opartej na dystrybucji wiedzy. Ostatnim, 
ale bardzo ważnym zasobem są pieniądze. Pewne modele biznesowe zakładają duży 
popyt na pieniądze w celu dostarczenia np. nowego produktu na rynek czy zdobycia 
nowych kanałów dystrybucji (Channels). Z kolei na działania kluczowe składają się naj-
ważniejsze czynności, które organizacja musi podejmować, żeby model mógł sprawnie 

4 Stępniewicz S.. Business Model Canvas – myślenie modelem biznesowym, artykuł na stronie 
www.pi.gov.pl/, data publikacji 2012/08/13 (data dostępu 28.02.2016).

5 Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, One Press, s. 30.
6 Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, One Press, s. 35.
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funkcjonować, a przede wszystkim, aby dostarczać wartość dodaną, nawiązywać rela-
cje z konsumentem i generować strukturę przychodów. Kluczowe aktywności można 
podzielić na produkcję, rozwiązywanie problemów oraz prowadzenie platformy. Pro-
dukcja, czyli projektowanie w określonych ilościach, rozwiązywanie problemów, czyli 
aktywność polegająca na wspieraniu klienta. Natomiast prowadzenie platformy doty-
czy firm, których kluczowym zasobem (Key Resources) jest platforma internetowa.

Termin kluczowych partnerów definiuje sieć dostawców i współpracowników, któ-
rzy sprawiają, że organizacja prosperuje prawidłowo. Firmy zawierają sojusze strate-
giczne, żeby zoptymalizować swój model biznesowy, obniżyć koszty lub uzyskać dostęp 
do zasobów. Można wyróżnić cztery rodzaje partnerstwa7.

Ostatnim elementem schematu modelu biznesowego jest struktura kosztów (Cost 
structure) opisująca wszystkie koszty, które są generowane przez model biznesowy. 
Kreowanie i dostarczanie wartości, podtrzymywanie relacji z klientami i generowanie 
przychodów – każde z tych działań powoduje powstawanie kosztów. 

Rys. 2. Model biznesowy firmy Apple — iPod i iTunes
Źródło: Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, 

One Press, s. 50

Na rys. 2 został przedstawiony model biznesowy firmy Apple, dzięki któremu osią-
gnęła bardzo wysoką pozycję na rynku. Wszystkie powyżej przedstawione elementy 
tworzą business model canvas, czyli szablon tworzenia modeli biznesowych. Zaprezen-
towane rozwiązanie cechuje się dużą elastycznością, dzięki której można opisywać mo-
dele biznesowe prosperujące w różnych branżach.

7 Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, One Press, Gliwi-
ce 2012, s. 41.
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Podsumowanie

Temat innowacji w modelach biznesowych w szybkim tempie zdobywa dużą popu-
larność. Duże znaczenie mają w tym względzie zewnętrzne uwarunkowania, w jakich 
muszą funkcjonować współczesne przedsiębiorstwa8. Szablon modelu biznesowego 
zaproponowanego przez Osterwarldera z  pewnością pozwala na spójny sposób my-
ślenia o biznesie. Należy przypomnieć, iż stawia w centrum zainteresowania wartość 
dostarczaną klientowi, co współcześnie w biznesie ma kluczowe znaczenie. Business 
Model Canvas daje możliwość wglądu w całość procesów związanych z funkcjonowa-
niem produktu lub usługi. Dla podsumowania należy wymienić najważniejsze zalety 
opisanego szablonu9:
•	 prostota – koncepcja jest prosta, jasna i przejrzysta,
•	 uniwersalność – jest adekwatna do różnych typów biznesu, sprowadzając je do jed-

nej prostej struktury, w której jest i klient i sposób dotarcia do niego i koszty zaso-
bowo-organizacyjne, które pozwalają na budowę konkretnej wartości dla klienta.
Model zaproponowany przez Osterwaldera buduje wszystkie czynności wokół pro-

pozycji wartości, co pozwala myśleć o niej jako o misji i ułatwia zrozumienie często 
bardzo skomplikowanej struktury. Dzięki Business Model Canvas, można skoncentro-
wać się wyłącznie na rozwijaniu odpowiednich elementów, oszczędzając tym samym 
czas i pieniądze. Można, zatem stwierdzić, iż ten szablon jest wart przepracowanie, ze 
względu na dobrą podstawę do strukturalnego myślenia o biznesie. 
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ROLA AUDYTU W PROCESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
W ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Współczesne organizacje, które działają w dynamicznym oraz zmiennym otocze-
niu, wymagają ciągłego doskonalenia wszystkich realizowanych w nich działań. Ponad-
to znaczny wzrost świadomości konsumentów oraz orientacji na jakość, jest elemen-
tem warunkującym w dużej mierze działania biznesowe. Zatem organizacje, które chcą 
wygrać walkę z konkurencją, muszą oferować swoim klientom jak najwyższą jakość. 

Jednym z istotnych elementów zarządzania organizacją oraz poprawy jakości jest 
audyt. Jest to główny mechanizm, którego zadaniem jest zapewnienie realizacji po-
szczególnych działań zgodnie z przyjętymi planami i założeniami. Z kolei jego celem 
w procesie zarządzania jakością jest m.in. wykrycie nieprawidłowości zachodzących 
w organizacji, wskazanie potrzeby doskonalenia lub podjęcia działań niwelujących wy-
stępujące błędy. 

Pojęcie oraz istota audytu

Po raz pierwszy pojęcie audytu w  odniesieniu do systemu jakości pojawiło się 
w normie ISO 9001:1987 i tłumaczone było na język polski jako rewizja. Samo słowo 
„audire” wywodzi się z języka łacińskiego, co oznacza słuchanie1. 

Audyt jest to określona procedura, która spełnia wymagane warunki oceny syste-
mu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami zespołu norm 90002. 

Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów jest to niezależna, obiek-
tywna działalność o  charakterze zapewniającym i  doradczym, prowadzona w  celu 

1 Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, wyd. Wolters Kluwer, War-
szawa 2010, s. 118.

2 Toruński J., Znaczenie audytu w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, [w:] „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach”, Seria Administracja i Za-
rządzanie, nr 98/2013, s. 51.
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wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt 
wewnętrzny wspiera organizację w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematycz-
ne i konsekwentne działanie służące ocenie i poprawie efektywności zarządzania ryzy-
kiem, systemu kontroli oraz procesów zarządzania organizacją3.

Zgodnie z normą ISO 19011:2012 audyt możemy zdefiniować jako systematyczny, 
niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiek-
tywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu4. 

Zajmując się problemem audytu, należy przedstawić jego podział. Możemy zatem 
wyróżnić następujące rodzaje audytu: finansowy, informatyczny, operacyjny, projektu 
oraz jakości5. 

W literaturze przedmiotu z uwagi na relacje jakie występują pomiędzy audytorem, 
a jednostką audytowaną, znajdujemy podział audytu jakości na:
•	 audyt pierwszej strony, zwany również audytem wewnętrznym,
•	 audyt drugiej strony, będący audytem zewnętrznym,
•	 audyt trzeciej strony (tzw. audyt niezależny), mający również charakter audytu ze-

wnętrznego6.
Osobą odpowiedzialną za realizację i  przebieg audytu jest audytor. Aby być do-

brym audytorem oprócz tego, że trzeba odznaczać się pewnymi cechami charakteru 
i umiejętnościami interpersonalnymi, to należy także postępować zgodnie z Standar-
dami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Standardy te dzielą się na7:
•	 standardy atrybutów – ich zadaniem jest zdefiniowanie wymagań wobec audytu 

jako jednostki organizacyjnej oraz audytora jako reprezentanta grupy zawodowej,
•	 standardy działania – ich zadaniem jest zdefiniowanie wymagań dotyczących spo-

sobu realizacji zadań audytu oraz zakresu zadań,
•	 standardy wdrożenia – przypisują one Standardy Atrybutów oraz Standardy Reali-

zacji określonym typom działań (np. audytowi zgodności, operacyjnemu, finanso-
wemu). 
Audyt nie polega na wyszukiwaniu winnych osób za ewentualne niezgodności, 

lecz na sprawdzeniu, czy przyjęte procedury działania są rzeczywiście przestrzegane 
oraz doskonalone8. Po zakończeniu audytu audytor wspólnie z kierownikami liniowy-
mi powinien przedyskutować, które informacje i wnioski powinny zostać włączone do 
dokumentacji auditu jakości, a które są jedynie wynikiem nieporozumienia. Audyt ja-
kości również dyscyplinuje pracowników. Możemy zatem powiedzieć, że dobrym roz-
wiązaniem jest sytuacja, w której audytor ma doświadczenie zarówno jako pracownik 
liniowy, jak i w zakresie systemu zapewnienia jakości.

3 Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 125.
4 PN-EN ISO 19011:2012, wyd. PKN, Warszawa 2012, s. 7.
5 https://wawak.pl/pl/content/rodzaje-audytu, (data dostępu 28.02.2016).
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Audyt_jako%C5%9Bci, (data dostępu 28.02.2016).
7 Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, wyd. LINK, Szczecin 2003, s. 19.
8 Jedynak P., Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2004, s. 11.
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Cele oraz funkcje audytu

Głównym celem audytu systemu zarządzania jakością jest wykazanie zgodności 
z odpowiednimi normami, przepisami wewnętrznymi oraz wymaganiami prawnymi. 
Audytor dokonuje porównania trzech elementów – wymagań norm i przepisów, do-
kumentacji organizacji oraz stanu istniejącego stwierdzonego w  trakcie badania. Na 
tej podstawie stwierdza zgodność systemu lub wskazuje niezgodności, które wymagają 
poprawy9.

W literaturze przedmiotu możemy znaleźć następujące cele audytu10: 
•	 weryfikacja spełnienia wymagań stawianych przez przepisy i normy systemowi za-

rządzania,
•	 ocena stopnia identyfikacji oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów,
•	 oszacowanie ryzyka dla organizacji wynikającego z  niespełnienia wymagań lub 

niewłaściwej ich realizacji,
•	 badanie skuteczności, a także efektywności organizacji,
•	 wykrywanie marnotrawstwa i zbędnych kosztów,
•	 identyfikacja błędów i przekazywanie informacji o nich właściwym jednostkom,
•	 komunikacja pomiędzy pracownikami liniowymi, a zarządem organizacji,
•	 ocena dostawców,
•	 wykazanie możliwości doskonalenia.

Z punktu widzenia potencjalnych efektów, jakie daje przeprowadzony w organiza-
cji audyt systemu zarządzania, możemy mu przypisać następujące funkcje11:
•	 weryfikującą – podstawowym zadaniem audytorów jest potwierdzenie, czy ustano-

wiony i utrzymywany system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normatyw-
nymi i wewnętrznymi,

•	 wartościującą – dobrze przeprowadzony audyt pozwala ocenić skuteczność bada-
nego systemu zarządzania, a więc stopień w  jakim ten system przyczynia się do 
realizacji przyjętych przez organizację celów,

•	 informującą – dla pracowników organizacji, jej kierownictwa i innych stron zainte-
resowanych audyt dostarcza informacji na temat funkcjonowania badanego syste-
mu. Pełni w tym znaczeniu rolę narzędzia informowania kierownictwa i wspoma-
gania procesów decyzyjnych na różnych szczeblach zarządzania,

•	 korygującą – w  przypadku dostrzeżenia niezgodności podczas audytu, można 
wprowadzić działania korygujące, mające na celu wykrycie i wyeliminowanie przy-
czyn stwierdzonych niezgodności. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo, że 
niepożądane dla organizacji zjawiska nie powtórzą się w przyszłości,

9 Błeszyński T., Audyt wewnętrzny systemu jakości, wyd. WEKA, Warszawa 2001, s. 5. 
10 Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, op.cit., s. 126.
11 Tamże, s. 11.
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•	 zapobiegawczą – w przypadku dostrzeżenia potencjalnych możliwości powstania 
niezgodności w  przyszłości, wskutek spostrzeżeń audytora, można wprowadzić 
działania zapobiegawcze, wyprzedzające wystąpienie niezgodności, 

•	 instruktażową – podczas audytu doświadczony audytor może podpowiedzieć au-
dytowanemu prawidłowe metody postępowania, dobre praktyki, itd.,

•	 doskonalącą – chociaż audyt sam w sobie nie jest działaniem doskonalącym, to 
jednak identyfikuje słabości organizacji i wskazuje obszary, które powinny być do-
skonalone.
Wszystkie powyższe działania audytowe, aby przynosiły pożądane skutki, muszą 

być realizowane z należytą starannością. Dotyczy to zarówno samego przebiegu audy-
tu, ale także jego przygotowania i opracowania wniosków.

Przebieg audytu

Audyt nie powinien być przeprowadzany bez przygotowania, dlatego wskazane 
jest aby organizacje opracowywały roczne programy audytów. Program ten powinien 
być systematycznie przeglądany przez pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. 
Zgodnie z normą ISO 19011:2012 można stwierdzić, że audyt składa się z 7 głównych 
etapów. Zarys przebiegu audytu proponowany przez normę przedstawia rys. 1. 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Inicjowanie audytu 

Przegląd dokumentów 

Przeprowadzenie działań poaudytowych 

Prowadzenie działań audytowych 
 

Przygotowanie raportu z audytu 

Zakończenie audytu 

Przygotowanie działań audytowych 

Rys. 1. Przebieg działań audytowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie normy ISO 19011:2012, s. 17-18

Działania inicjujące audyt wykonywane są przez pełnomocnika ds. SZJ oraz audy-
tora wiodącego. Podczas tego etapu określa się cele, zakres, kryteria oraz prawdopodo-
bieństwo wykonalności audytu. Dokonuje się odpowiedniego doboru zespołu audytu-
jącego. Ważna jest tu także stała relacja na linii audytorowany – audytor. 
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W drugim etapie podczas przeglądu dokumentów zespół audytujący zapoznaje się 
z obowiązującymi procedurami, zarządzeniami oraz instrukcjami, które dotyczą bada-
nego obszaru. Jest to podstawą do stwierdzenia zgodności dokumentacji z wymagania-
mi normy.

W kolejnym etapie punktem wyjścia jest przygotowanie planu audytu, przydziele-
nie zadań do poszczególnych członków zespołu, a także przygotowanie dokumentów 
roboczych.

Początkiem czwartego etapu jest przeprowadzenie spotkania otwierającego, pod-
czas którego przedstawia się cele, zakres, podstawę oraz plan audytu. Kolejno dochodzi 
do zbierania i  weryfikowania informacji, opracowania ustaleń z  audytu, a  następnie 
przygotowania wniosków. Etap ten kończy się spotkaniem zamykającym na którym 
prezentuje się niezgodności, uwagi oraz wyciągnięte wnioski. 

Zadaniem zespołu audytowego jest opracowanie raportu, w którym to przedsta-
wia się wyniki badań, wraz z  nakreśleniem przyczyn występowania niepożądanych 
stanów12. Raport wymaga zatwierdzenia przez pełnomocnika ds. SZJ, a następnie jest 
przekazywany audytowanym i kierownictwu organizacji.

Po realizacji wszystkich działań, jakie zostały umieszczone w Karcie Działań Poau-
dytowych dochodzi do oficjalnego zakończenia audytu.

Audyt jakości może przynieść wiele korzyści w organizacji, jednak wymaga ciągłe-
go pokonywania trudności do których należą m.in.13: 
•	 niechęć przełożonych do zwalniania pracowników na czas prowadzenia audytów,
•	 niewystarczająca staranność podczas przeprowadzania audytu,
•	 koncentracja na zapisanych wymaganiach bez uwzględnienia powiązań z klientami,
•	 brak doskonalenia warsztatu i poszerzania wiedzy audytorów,
•	 niewykorzystanie wyników audytu przez kierownictwo,
•	 pozorowanie doskonalenia. 

Podsumowanie

Zagwarantowanie klientowi jak najwyższej jakości, jest jednym z najważniejszych 
zadań współczesnych organizacji. Audyt jest jednym z najlepszych i sprawdzonych na-
rzędzi umożliwiających nowe spojrzenie na organizację. Z jednej strony prowadzi się 
go w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów opisanych w dokumentacji systemu, 
z drugiej zaś strony służy do oceny zdolności, na ile opracowany system pozwala na 
osiąganie zaplanowanych wyników14. 

12 Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, op.cit., s. 135.
13 Tamże, s. 136.
14 Wyrębek H., Audyt Systemów Zarządzania, [w:] Toruński J. (red.), Zarządzanie jakością w przed-

siębiorstwie. Wybrane problemy, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, 
Siedlce 2012, s. 57.
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Odpowiednie przygotowanie, zaplanowanie oraz realizacja audytu zgodnie z wy-
maganiami z pewnością wpłynie na poprawę jakości w organizacji, dzięki czemu spro-
sta ona wymaganiom klientów i przyniesie wiele korzyści. 
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Anna Powideł

SKN Q Jakości Żywności  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PREFERENCJE KONSUMENTÓW ODNOŚNIE WYBORU 
SOKÓW OWOCOWYCH

Wprowadzenie 

Soki są ważnym elementem diety człowieka. Są to produkty naturalne, nie zawiera-
jące sztucznych dodatków, utrwalane jedynie przez obróbkę termiczną (pasteryzację). 
Są niskokaloryczne, stanowią źródło niezbędnych soli mineralnych i  witamin. Są to 
produkty bogate w składniki biologicznie aktywne, np. przeciwutleniacze (m.in. kwas 
askorbinowy, tokoferole, polifenole, karotenoidy), które chronią organizm przed szko-
dliwym działaniem wolnych rodników, mają działanie antybakteryjne, przeciwzapalne 
oraz przeciwalergiczne. Ponadto związki te są lepiej przyswajalne i skuteczniej działają, 
gdy są pobierane z  żywności niż w  postaci farmaceutycznych suplementów witami-
nowo-mineralnych. Powodem tego jest synergiczne działanie składników obecnych 
w sokach. 

Przetwory owocowo-warzywne, takie jak soki, są dostępne przez cały rok, dzięki 
czemu są dobrym źródłem wyżej wymienionych związków. Spożycie tych produktów 
przez Polaków wzrosło na przestrzeni ostatnich lat, co wynika ze zwiększonej świado-
mości konsumentów dotyczącej wartości odżywczej żywności i wpływu tejże żywności 
na zdrowie człowieka1,2,3,4,5. 

1 Człapka-Matyasik M., Fejfer M., Gramza-Michałowska A., Jeszka J., Kostrzewa-Tarnowska A., 
Właściwości antyrodnikowe wybranych soków owocowych dostępnych na rynku polskim, [w:] „Pro-
blemy Higieny i Epidemiologii”, 2011, 4, s. 991-993.

2 Jamroz J., Mazurek A., Stabilność witaminy C w sokach owocowych i nektarze z czarnej porzeczki 
podczas przechowywania, [w:] „Acta Agrophysica”, 2010, 1, s. 93-100.

3 Michalak-Majewska M., Kalbarczyk J., Żukiewicz-Sobczak W., Ocena składu i właściwości soków 
owocowych preferowanych przez konsumentów, [w:] „Bromatologia i  Chemia Toksykologiczna”, 
2009, 3, s. 836-841.

4 Karpińska P., Pyryt B., Jakość soków warzywnych w opinii konsumentów, [w:] „Bromatologia i Che-
mia Toksykologiczna”, 2013, 3, s. 337-343.

5 Kalbarczyk J., Michalak-Majewska M., Żukiewicz-Sobczak W., Pojemność antyoksydacyjna wybra-
nych napojów owocowych, [w:] „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, 2009, 3, s. 910-915.
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Podział soków 

Wyróżnia się:
•	 soki klarowne – płynna część owoców, po wyciśnięciu z surowca (przy użyciu pras 

lub dekanterów) poddawane są klarowaniu i filtracji, zabiegi te powodują usunię-
cie części przeciwutleniaczy, soki klarowne nie mętnieją nawet podczas długiego 
okresu przechowywania,

•	 soki mętne – nie są poddawane klarowaniu i filtracji, soki te zawierają małe czą-
steczki miąższu tworzące zawiesinę i mętność soku,

•	 soki przecierowe – są otrzymywane przez przetarcie uprzednio rozparzonego su-
rowca na sitach lub przez jego rozdrobnienie, nie stosuje się zabiegów klarowania 
i filtracji, są najbardziej wartościowe, ponieważ zawierają prawie wszystkie skład-
niki surowca (z wyjątkiem części niejadalnych).
Zawartość związków bioaktywnych w sokach mętnych i przecierowych jest o wiele 

wyższa niż w sokach klarownych.
Można także dokonać innego podziału i wyróżnić soki 100% (soki bez żadnych 

dodatków), soki i nektary (do których nie można dodawać konserwantów, barwników, 
środków aromatyzujących; dozwolony jest dodatek witamin i  soli mineralnych; do 
nektarów można ponadto dodawać cukry, miód i/lub substancje słodzące) oraz napoje 
owocowe. Te ostatnie są ubogie w przeciwutleniacze, ale są o wiele tańsze od soków6,7,8,9. 

Metoda badania i wyniki

Preferencje konsumentów zbadano za pomocą ankiety zawierającej 14 pytań. An-
kietę przeprowadzono na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu podczas Dni 
Aktywności Studenckiej. Liczba ankietowanych wyniosła 90 osób. Badaną populację 
stanowili w 84,27% studenci, pozostali to osoby pracujące (7,87%) i uczniowie (7,87%). 
Osoby do 25. roku życia stanowiły 89,89%, osoby w wieku 26-49: 5,62%, w wieku po-
wyżej 50 lat: 4,49%. Kobiety stanowiły 67,78% ankietowanych, a mężczyźni 32,22%. 

Wyniki ankiety przedstawiono dla ogółu ankietowanych w postaci wykresów koło-
wych oraz, w przypadku pytań wielokrotnego wyboru, kolumnowych. Przedstawiono 
odpowiedzi na wybrane pytania, uznane za najistotniejsze.

6 Groele B., Soki klarowne, naturalnie mętne, przecierowe lub z dodatkiem przecieru, [w:] „Przemysł 
Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, 2010, 7-8, 33/3.

7 Kalbarczyk J., Michalak-Majewska M., Żukiewicz-Sobczak W., Pojemność antyoksydacyjna wybra-
nych napojów owocowych, [w:] „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, 2009, 3, s. 910-915.

8 Gasik A., Mitek M., Co nowego na rynku soków, nektarów i napojów?, [w:] „Przemysł Spożywczy”, 
2012, 6, s. 18-24.

9 Oszmiański J., Sożyński J., Przewodnik do ćwiczeń z  technologii przetwórstwa owoców i  warzyw, 
wyd. III, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
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Rys. 1. Odpowiedź na pytanie „Jak 
często spożywa Pan/i soki owocowe?”

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Odpowiedź na pytanie „Jakie 
soki owocowe Pan/i preferuje?”

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Odpowiedź na pytanie 
„Jaki rodzaj asortymentu wybiera 

Pan/i najczęściej?”
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Odpowiedź na pytanie „Czy 
zwraca Pan/i uwagę na zawartość 
składników odżywczych w soku?”

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Odpowiedź na pytanie „Jaki 
rodzaj opakowania Pan/i preferuje?”

Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Odpowiedź na pytanie „Jaką 
pojemność opakowania najchętniej 

Pan/i wybiera?”
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7. Odpowiedź na pytanie „Jakie czynniki wpływają na decyzję zakupu?”
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Odpowiedź na pytanie „Jakie cechy jakości uważa Pan/i za najważniejsze?”
Źródło: opracowanie własne

Omówienie wyników ankiety

Analizując wyniki można stwierdzić, że ankietowani często spożywają soki owo-
cowe, najczęściej wybierając sok jabłkowy i pomarańczowy. Preferują oni soki natural-
nie mętne, najczęściej kupują soki 100% i w większości zwracają uwagę na zawartość 
składników odżywczych w  soku. Może to świadczyć o  świadomości respondentów 
na temat istotnego wpływu związków zawartych w  sokach na zdrowie człowieka, 
ponieważ wybierali oni soki wartościowe pod względem odżywczym mimo tego, że 
zazwyczaj są one dosyć drogie. Na wybór soku w  przypadku większości ankietowa-
nych wpływ miała jakość produktu, ale także jego cena. Czynnik finansowy jest czę-
sto przeszkodą w zakupie droższych, lepszych jakościowo wyrobów. Za najważniejsze 
wyróżniki jakości ankietowani uznali smak, ale także brak konserwantów i sztucznych 
barwników, zawartość witamin czy obecność cukru, co ponownie świadczy o wysokiej 
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świadomości i wybieraniu produktów uznawanych za naturalne, o korzystnym wpły-
wie na zdrowie człowieka. Jeśli chodzi o opakowania, ankietowani preferują głównie 
opakowania kartonowe i szklane. Najważniejsza cecha opakowań to według nich funk-
cjonalność, jednak prawie połowa badanej grupy nie zapłaciłaby więcej za opakowanie 
bardziej funkcjonalne. Dla respondentów ważna okazała się także etykieta z informa-
cjami o produkcie, co jest kolejnym dowodem na zwracanie przez nich uwagi na skład 
kupowanych wyrobów żywnościowych. 

Podsumowanie

Badania ankietowe są bardzo ważne w marketingu, ponieważ badają rynek i za-
chowania konsumentów, przez co mogą zapewnić przewagę konkurencyjną danej 
firmy i przynieść jej zyski. Badania takie ukazują preferencje konsumentów odnośnie 
danego produktu, co pozwala producentom żywności na dostosowanie się do potrzeb 
obecnie panujących na rynku i  produkcję wyrobów odpowiadających wymaganiom 
potencjalnych klientów. Dzięki badaniom marketingowym można również zaplanować 
dystrybucję produktu oraz jego cenę10,11.
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OCENA WIEDZY STUDENTÓW I STOPNIA I ROKU 
ORAZ STUDENTÓW II STOPNIA II ROKU WYDZIAŁU 

TOWAROZNAWSTWA W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI 
ZASAD DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH 

W SPRZEDAŻY TRADYCYJNEJ 

Wprowadzanie

Zobowiązanie przedsiębiorstw do wprowadzenia systemów Dobrej Praktyki Higie-
nicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP ma na celu podwyższenie 
jakości oraz bezpieczeństwa znajdującej się w obrocie żywności. Dla konsumenta ma 
być to znak, że stanowisko sprzedaży, które zaopatruje się w produkty żywnościowe jest 
kontrolowane i audytowane, a ewentualne niezgodności są na bieżąco eliminowane. 

Czym jest HACCP

HACCP – jest to akronim angielskiej nazwy systemu (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) tłumaczony jako Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 
[Witkowska 2004, str.11]. Jest to system zapewniania bezpieczeństwa produktom spo-
żywczym, który umożliwia przewidywanie zagrożeń, ocenę ryzyka oraz pomaga wyeli-
minować produkty nie spełniające norm jakościowych. System HACCP powinien być 
wspierany przez stosowanie zasad tzw. Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP i Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej – GMP. Obie te zasady muszą być zintegrowane z  systemem 
HACCP, aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem żywności. Przygotowanie i  ich 
wdrożenie powinno poprzedzać przystąpienie do prac związanych z opracowywaniem 
i wdrażaniem systemu HACCP.

Celem pracy jest ustalenie stopnia opanowania wiedzy z zakresu Dobrych Prak-
tyk Higienicznych wśród studentów wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów pierwszego 
oraz ostatniego roku studiów, w celu porównania poziomu wiedzy między studentami 
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rozpoczynającymi edukację na uczelni, a studentami kończącymi naukę na wydziale 
Towaroznawstwa.

Dobra Praktyka Higieniczna

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) – jest pojęciem nieco węższym niż GMP, po-
nieważ dotyczy tylko aspektów higienicznych. Ukazuje ona wszelkie informacje o po-
stępowaniu w  sprawie wymagań higieniczno sanitarnych zakładów oraz tych, które 
dotyczą higieny podczas procesu produkcji i  obrotu artykułami. Definicja GHP jest 
zawarta w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. jako: „działania, które muszą być podjęte, 
i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich eta-
pach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności”. Dobra Praktyka 
Higieniczna (GHP) obejmuje szczegółowe wymogi wobec obszarów:

 

GHP 
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i otoczenie  

Maszyny 
i urządzenia  

Proces 
mycia 

i dezynfekcji 

Usuwanie 
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Kontrola 
obecności 

szkodników 

Kontrola 
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personelu 

Szkolenie 
personelu 

Rys. 1. Główne obszary funkcjonowania Dobrej Higieny Produkcyjnej 
Źródło: Turlejska 2003, s. 19

Wyniki badań

Badanie, w  którym sprawdzono wiedzę studentów Wydziału Towaroznawstwa 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pozwoliło określić stopień znajomości za-
sad Dobrej Praktyki Higienicznej. 
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Rys. 2. Ocena wiedzy studentów wydziału Towaroznawstwa z zakresu GHP
Źródło: opracowanie własne

W badaniu wzięło udział 50 studentów I roku oraz 50 studentów V roku kierun-
ków: Towaroznawstwa oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Na rys. 2. przedstawio-
no, które aspekty Dobrych Praktyk Higienicznych sprawiły studentom I roku najwięcej 
trudności. Pytania, w których było najwięcej błędnych odpowiedzi dotyczyły zacho-
wania sprzedawcy na stanowisku pracy. Natomiast dla studentów V roku najbardziej 
problematyczne okazało się pytanie dotyczące mycia i  dezynfekcji rąk sprzedawcy. 
Uzyskało ono najmniejszy procent poprawnych odpowiedzi. 

Rys. 3. Procentowy poziom znajomości zasad GHP studentów 
I i V roku Towaroznawstwa
Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania, można określić procentową 
różnicę znajomości zasad GHP między studentami pierwszego i ostatniego roku wy-
działu Towaroznawstwa. Na wykresie przedstawiono w jakim stopniu studenci posze-
rzyli swoją wiedzę z  zakresu Dobrych Praktyk Higienicznych. Jest to konsekwencją 
wystarczającej ilości godzin przeznaczonych na zdobywanie wiedzy z  zakresu bez-
piecznego obrotu żywnością, a  także odpowiedniego zaangażowania studentów jak 
i prowadzących zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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DOSKONALENIE JAKOŚCI LOGISTYKI WEWNĘTRZNEJ 
WEDŁUG ZASAD LEAN MANAGEMENT. 

STUDIUM PRZYPADKU 

Wprowadzenie

„Pełne i  ciągłe zaspokajanie potrzeb odbiorcy na konkurencyjnym rynku przez 
uzyskiwanie najlepszej pozycji u klienta”1 to jedna z wielu definicji pojęcia jakości. To 
także cel, który stawiają sobie przedsiębiorstwa nastawione na sukces rynkowy. Pojęcie 
jakości pozwala określić, czy dany produkt lub usługa odpowiada wymogom ustalonym 
przez znormalizowane przepisy czy specyfikacje2. Organizacje mając tego świadomość, 
odczuwają potrzebę wdrażania programów doskonalących jakość procesów, również 
i procesów logistycznych. Przyjmuje się, że jakość w logistyce oznacza „spełnienie przez 
przedsiębiorstwo uzgodnionych z klientem jego wymagań w odniesieniu do cech ob-
sługi, do których należą łatwość uzyskania potrzebnych informacji oraz składania 
i pozyskiwania zamówień, terminowość i niezawodność dostaw, realizacja zamówień 
w sposób dokładny i bez uszkodzenia towarów”3. Jakość usług logistycznych można 
poprawić m. in. poprzez dokładniejsze poznanie oczekiwań klientów, monitorowanie 
przebiegu procesów czy wprowadzanie usprawnień w obszarze logistyki wewnętrznej 
organizacji4. Do podstawowych działań realizowanych w  ramach przepływów mate-
riałowych, wyróżnić należy: transport, magazynowanie, kompletowanie, sortowanie, 
znakowanie oraz pakowanie5. 

Jedną z najbardziej skutecznych i efektywnych form zarządzania, pozwalającą na 
doskonalenie jakości jest koncepcja Lean Management6. Jej głównym celem jest elimi-

1 Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009, s.15.
2 Cox J., Goldratt M., Cel – doskonałość w produkcji, Mint Books, Warszawa 2007, s. 23.
3 Łuniarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rze-

szów 2009, s. 25. 
4 Kosieradzka A., Krupa A., Wdrażanie standaryzacji pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] 

„Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 1 1/2009, s. 38-50. 
5 Nowakowski T., Systemy Logistyczne Cz.1, Difin, Warszawa 2010, s. 13-21.
6 Grudowski P., Hamrol A., Zymonik Z., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 227.
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nacja wszelkiego marnotrawstwa, które hamuje przepływ produkcji i nie dodaje warto-
ści do produktu czy usługi dla klienta7. Wdrożenie odpowiednich metod i technik po-
zwala znacznie usprawnić jego działanie przez zredukowanie marnotrawstwa w postaci 
nadmiernych zapasów, oczekiwania na materiał na liniach montażowych czy zbędnego 
transportu8. Wiąże się to z koniecznością podjęcia między innymi działań takich jak: 
zaprojektowanie supermarketu części nabywanych, w którym przechowywane są ma-
teriały dostarczane następnie do stanowisk produkcyjnych oraz implementacji metody 
Kanban.

Analiza stanu obecnego w badanym przedsiębiorstwie w zakresie logistyki 
wewnętrznej

Podjęto próbę przeanalizowania przepływu materiałów i informacji w obszarze lo-
gistyki wewnętrznej w wybranym przedsiębiorstwie X z branży motoryzacyjnej, zloka-
lizowanym w województwie dolnośląskim. Słabymi punktami okazały się:
•	 nadmierne zapasy komponentów oraz nadmiar miejsc składowania materiału – 

magazyn centralny dla całej fabryki, do którego trafiają dostawy od dostawców, 
6 magazynów wysokiego składowania dla każdego z działu przedsiębiorstwa, 155 
regałów przepływowych usytuowanych przy liniach montażowych,

•	 zbędne przemieszczanie materiału między magazynami – towar przewożony jest 
z magazynu centralnego do magazynów działowych, a następnie na regały prze-
pływowe,

•	 oczekiwanie na dostarczenie części na linię montażową, co skutkuje przerywaniem 
pracy operatorów montażu i zatrzymaniem ciągłości produkcji,

•	 brak komunikacji między operatorami montażu a logistami mobilnymi zasilającymi 
linię montażową w komponenty – logista nie wie, co, kiedy i gdzie ma dostarczyć. 

Etapy wdrażanych zmian

Na podstawie zaobserwowanych problemów, określono plan działań, mających na 
celu poprawę jakości logistyki wewnętrznej w oparciu o zasady Szczupłego Zarządza-
nia. Etap pierwszy zakłada wyeliminowanie magazynu centralnego, magazynów dzia-
łowych, regałów przepływowych przy każdej z linii na rzecz stworzenia jednego miej-
sca składowania części w postaci marketu części nabywanych. Ponadto należy określić 
prawidłową ilość każdego rodzaju części składowanych w markecie i wymaganą dla 
nich przestrzeń. Konieczne będzie także wdrożenie odpowiedniego systemu obsłu-
gi marketu części nabywanych. Kolejny etap zmian odnosi się do przeprojektowana 

7 Ahlstrom P. Modig N, This is Lean: Resolving the Efficiency Paradox, Rheologica Publishing, Stock-
holm 2012, s. 81.

8 Logistyka wewnętrzna w fabryce wg zasad Lean, http://lean.org.pl/logistyka-wewnetrzna-w-fabry-
ce-wg-zasad-lean/ (data dostępu: 12.04.2015).
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stanowisk montażowych pod kątem możliwości wprowadzenia regałów przepływo-
wych umożliwiających zasilanie jej „od tyłu” oraz implementacja systemu kanban. 

Przyszłe działania odnoszą się do przygotowania obszaru logistyki wewnętrznej do 
wdrożenia operatora logistyki wewnętrznej realizującego dostawy na trasie linia mon-
tażowa – market części nabywanych oraz określenia standardów jego pracy – rutyny 
działań.

Określenie maksymalnych i  minimalnych poziomów zapasów części w  markecie 
części nabywanych

Poniżej przedstawiono schemat wykonywanych obliczeń minimalnych i  maksy-
malnych poziomów zapasów na przykładzie części używanej w przedsiębiorstwie nu-
mer 4428790010 – Lifting Solenoid, czyli cewki.

Ustalenie minimalnego poziomu zapasów zależy od lokalizacji dostawcy i  stanu 
jego zapasów. Musi on być ustalony na takim poziomie, aby zapewnił pokrycie mate-
riału do produkcji na czas trwania dostawy w trybie przyspieszonym, polegającym na 
szybkiej wymianie informacji z dostawcą w celu zorganizowania transportu specjalne-
go, dostawie wymaganej ilości części do przedsiębiorstwa i natychmiastowym dostar-
czeniu części na linię produkcyjną9.

Minimalny poziom zapasów dla części nr 4428790010 obliczony został w następu-
jący sposób: dostawy odbywają się raz w tygodniu, ale w razie konieczności dostawca 
jest w stanie dostarczyć części w przeciągu 24 godzin, od momentu złożenia zamówie-
nia. Czas 24 godzin uwzględnia transport, czynności załadunkowe i inne.

Mając na uwadze zużycie 1 pojemnika (55 min) minimalny poziom zapasów wy-
nosi 27 pojemniki (iloczyn 24 godzin przez 55 minut). Gdy taki poziom zostanie osią-
gnięty Dział Logistyki Produkcji automatycznie wysyła informację do dostawcy o ko-
nieczności zorganizowania przyspieszonej dostawy.

Maksymalny poziom zapasów obliczono ze wzoru10:
Planowany maksymalny poziom zapasów = (średnie dzienne zużycie x wielkość 

dostawy w dniach) + bufor części nabywanych + zapas bezpieczeństwa.
Wielkość dostawy wynika z częstotliwości dostaw do przedsiębiorstwa i jest wyraża-

na przez liczbę dni produkcyjnych, na jaką starczy dany materiał. 
Bufor części nabywanych stanowi zapas do pokrycia zmienności w poziomie ilo-

ściowym produkcji. Ustalenie wielkości buforu na poziomie dwóch odchyleń standar-
dowych zmienności zapotrzebowania produkcji na materiał zabezpiecza 95% normal-
nej zmienności11.

9 Harris C., Harris R., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing, Lean 
Enterprise Institute, Wrocław 2013.

10 Harris C., Harris R., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing, Lean 
Enterprise Institute, Wrocław 2013.

11 Koch T., Materiały z wykładu: Lean Management, Wrocław 2012.
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Zapas bezpieczeństwa wymagany jest z uwagi na problemy z dostawami: jakościo-
we, terminowość, niezawodność transportu, odległość itp.

Stosując się do powyższego wzoru oraz informacji o części 4428790010: 
Średnie dzienne zużycie = 264 szt.,
Wielkość dostawy w dniach = 5 dni, 
Bufor = 250 szt., 
Zapas bezpieczeństwa = 270 szt. 
można obliczyć maksymalny poziom zapasów, który wynosi = (264 x 5) + 250 + 

270 = 1840 sztuk.

Określenie ilości pojemników w markecie części nabywanych

Kolejnym etapem przeprowadzonych zmian było określenie ilości pustych pojem-
ników w  markecie części nabywanych, co pozwoliłoby na zaplanowanie wymaganej 
przestrzeni. Do wykonania obliczeń wykorzystano poniższy wzór:

Maksymalna liczba pojemników = Planowany maksymalny poziom zapasów / 
Ilość części w pojemniku12.

Opierając się o dane dla części nr 4428790010 maksymalna ilość pojemników wy-
nosi 1840/10=184 sztuk, co oznacza, że market musi być zdolny do pomieszczenia 184 
sztuk pojemników tej części.

Zaplanowanie sposobu magazynowania i adresowania części

Następnym działaniem było zaprojektowanie systemu adresowania części. Przed-
siębiorstwo opracowało system adresów opartych na literach, identyfikujących położe-
nie materiału na odpowiednim regale oraz cyfrach, wskazujących położenie materiału 
w pionie – na odpowiednim piętrze (pierwsza cyfra) i w poziomie – na odpowiednim 
miejscu (druga cyfra) (rys. 1.).

 
OZNACZENIA REGAŁÓW 

                                     A     -     23 

      

Piętro i miejsce Regał 

Rys. 1. Sposób oznaczenia miejsc w magazynie działowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przedsiębiorstwa X

12 Harriss C., Harris R., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing, Lean 
Enterprise Institute, Wroclaw 2013.
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Modernizacja stanowisk montażowych

Kolejnym krokiem była reorganizacja stanowisk na liniach montażowych. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na możliwość wprowadzenia zasilania „od tyłu” (operator 
dostaw nie wchodzi do gniazda produkcyjnego i  nie przeszkadza pracującym tam 
operatorom). Zastosowano regały-podajniki, umożliwiające podawanie materiału na 
pochyłych prowadnicach, pod wpływem siły grawitacji, z  zewnątrz gniazda prosto 
do rąk operatorów, co znacznie ułatwiło im pracę. Wprowadzono również ześlizgi dla 
drobnych części (rys. 2.). Należy dodać, że każdy przypadek przebudowy linii monta-
żowej uwzględniał zasady ergonomii, bezpieczeństwa i praktyk 5S. 

Stanowisko nr 2 przed przebudową Stanowisko nr 2 po przebudowie

Rys. 2. Stanowisko montażowe nr 2 przed i po przebudowie
Źródło: materiały własne przedsiębiorstwa X

Każda z  części została dodatkowo opisana na linii montażowej poprzez etykietę 
z numerem i nazwą części oraz miejscem pobrania.

Wdrożenie sygnałów ssących

System zarządzania materiałami powinien zakładać dostarczanie do obszarów pro-
dukcji tylko takich ilości części, jakie są potrzebne i tylko wtedy, kiedy są potrzebne. 
Wymusza to wprowadzenie odpowiedniego systemu sygnalizacji. W tym celu analizo-
wane przedsiębiorstwo postanowiło wdrożyć system sygnałów ssących w postaci kart 
kanban.

Wprowadzone w przedsiębiorstwie karty kanban (rys. 3.) zawierają dane o nume-
rze identyfikacyjnym, nazwie części, adresie pobrania i dostarczenia na linię oraz ilości, 
wadze i rodzaju stosowanego opakowania. Na karcie widnieje także zdjęcie danej części 
w celu ułatwienia identyfikacji przez operatora. 
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KANBAN 1/3
Nr części 442 879 001 0
Opis części Cewka/ Lifting solenoid
Adres pobrania L3_B42
Adres 
dostawy

Linia Linia nr 3
Stanowisko 1 Miejsce 6

Ilość [szt] Opakowanie Waga [kg]
25 Kuweta 1,8

Znaleziony kanban proszę zwrócić do biura Logistyki Produkcyjnej 

Rys. 3. Przykład karty kanban używanej w przedsiębiorstwie
Źródło: materiały własne przedsiębiorstwa X

Kolor karty dostosowany jest do oznaczonego wcześniej stanowiska montażowego 
(rys. 4.), na które ma być dostarczona dana część, co również ma pomóc w pracy i zmi-
nimalizować błędy spowodowane ewentualnym pomyleniem części.

Rys. 4. Przykład oznaczenia stanowiska na linii montażowej
Źródło: materiały własne przedsiębiorstwa X

Prawidłowe korzystanie z systemu ssącego wymaga obliczenia liczby kanbanów dla 
każdej z części oraz dla każdego ze stanowisk linii montażowej w organizacji. Wymaga 
to posiadania następujących informacji:
•	 częstotliwości dostaw (ustalonej jako jedna godzina13),
•	 maksymalnej ilości części do dostarczenia w każdym cyklu dostaw (która jest pro-

porcjonalna do maksymalnej godzinowej wielkości zużycia części),
•	 standardowej ilości części w pojemniku14.

Podsumowanie

Organizacje nieustannie doskonalą własne procesy. Wpływ na to mają z  jednej 
strony klienci, żądający dobrych jakościowo produktów, a z drugiej strony konkurenci, 
próbujący uzyskać przewagę rynkową. Coraz częściej potencjałem do usprawnień sta-
je się obszar logistyki wewnętrznej, a źródłem rozwiązań filozofia Lean Management. 
Wszystkie propozycje działań, mające na celu poprawę jakości w  tej sferze, dotyczą 

13 Czas ustalony na podstawie standardu określonego w przedsiębiorstwie.
14 Harris C., Hariss R., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing, Lean 

Enterprise Institute, Wrocław 2013.
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eliminacji marnotrawstwa, która przekłada się na zadowolenia klientów zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych. 

Przedstawione w  niniejszej pracy studium przypadku z  branży motoryzacyjnej 
prezentuje zastosowanie szczupłych metod i technik w obszarze logistyki wewnętrznej 
w celu usprawnienia jego działania przez:
•	 określenie maksymalnych i minimalnych poziomów zapasów w przedsiębiorstwie 

oraz sposobu ich magazynowania, 
•	 opracowania systemu dostarczania części do stanowisk montażowych oraz ich re-

organizacja.
Zalecanym, przyszłym działaniem dla przedsiębiorstwa jest wdrożenia operatora 

logistyki wewnętrznej realizującego dostawy na trasie linia montażowa – market części 
nabywanych oraz określenia standardów jego pracy – rutyny działań.

Implementacja działań doskonalących jakość w obszarze logistyki i ustanowienie 
nowych wzorców może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Wymaga to jed-
nak zaangażowania wszystkich pracowników uczestniczących w procesie.
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PRZEGLĄD DEFINICJI KOSZTÓW JAKOŚCI 
– POSTRZEGANIE I ROZUMIENIE KOSZTÓW JAKOŚCI

Wprowadzenie 

Próba jednoznacznego zdefiniowania terminu „jakość” jest w rzeczywistości nie-
możliwa. W literaturze związanej z jakością można zaobserwować brak jednej, jedno-
znacznej definicji. Ma to związek z tym, że „jakość” jest pojęciem interdyscyplinarnym 
i interesują się nią naukowcy z różnych dziedzin nauki takich jak: ekonomia, filozofia, 
prawo, psychologia, pedagogika. Każda z tych grup postrzega jakość na swój sposób, 
dostosowany do własnych potrzeb i wymagań1. Z pojęciem jakości ściśle wiąże się kwe-
stia kosztów jakości.

Definicje jakości

Według Słownika języka polskiego PWN jakość to „wartość czegoś”, a także „istotne 
cechy przedmiotu wyróżniające go spośród innych”2. W języku potocznym termin ten 
określa, że dany produkt został wykonany zgodnie z wymogami, parametrami, wła-
ściwościami ustalonymi w normach lub specyfikacjach. Podmiotem, który weryfikuje 
jakość wytworzonego produktu jest konsument, którego potrzeby i oczekiwania muszą 
być uwzględniane3. 

Pierwsze wzmianki o  pojęciu „jakości” odnalezione zostały w  literaturze przed-
miotu nauk filozoficznych już w starożytności (V-IV w. p.n.e.). Platon powiązał jakość 
z przedmiotami oraz zjawiskami zachodzącymi w życiu. Twierdził też, że jakość jest 
pewnym stopniem doskonałości, którego nie da się zdefiniować, ale można ją zrozu-
mieć tylko przez doświadczenie. 

1 Karmańska A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a ra-
chunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007, s. 31.

2 http://sjp.pwn.pl/szukaj/jako%C5%9B%C4%87.html, dostęp 2.02.2016.
3 Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 13.

http://sjp.pwn.pl/szukaj/jako%C5%9B%C4%87.html
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Również inni wielcy filozofowie, wśród których byli Descartes, Locke, Kant, Hegl 
zajmowali się pojęciem jakości. Descartes i  Locke pojmowali jakość dualistycznie – 
jako jakość pierwotną – będącą obiektywnie w  przedmiocie np. kształt oraz jakość 
wtórną, która jest emitowana przez dany przedmiot np. zapach, barwa. Ich podejście 
podważał Kant, który uznawał, że jakości pierwotne są także subiektywne. Również 
Hegl nie uznawał dualistycznego charakteru jakości, traktując ją jako kategorię logicz-
ną równoznaczną z bytem4.

Wraz z rozwojem gospodarczym na znaczeniu zyskiwał problem jakości. Momen-
tem przełomowym w podejściu do jakości było wdrożenie w roku 1920 przez firmę 
Western Electric nowego sposobu oceny procesów wytwórczych, z których wydzielono 
kontrolę jakości, przyporządkowując ją kierownictwu5. 

Znaczący wkład we współczesną teorię i praktykę jakości wniósł swoim opraco-
waniem dotyczącym ekonomicznej kontroli jakości wyrobów w 1931 roku W.A. She-
whart. Przemyślenia tego naukowca stały się podstawą prac tzw. Wielkich Nauczycie-
li Jakości, nazywanych też Guru Jakości – W.E. Deminga, J. Jurana, P.B. Crosby’ego, 
K. Ishikawy, którzy byli praktykami z zakresu zarządzania jakością. Jakość produktu 
według W.E. Deminga, J. Jurana i P.B. Crosby’ego oznaczała „stopień uwolnienia od 
wad i  błędów, przewidywany stopień jednorodności, zgodność z  wymaganiami lub 
przydatność użytkową”6.

Koszty jakości w XX wieku

Lata czterdzieste ubiegłego stulecia były okresem, w którym stworzyło się pojęcie 
wewnętrznych i zewnętrznych kosztów jakości. Wewnętrzne koszty jakości dotyczyły 
naprawy lub sprzedaży po niższej cenie produktu, którego wadliwość została wykryta 
podczas procesu produkcyjnego. Natomiast zewnętrznymi kosztami jakości były wady 
wykryte przez użytkowników7.

Zainteresowanie kosztami jakości w  latach 50. XX wieku przeszło najśmielsze 
oczekiwania, a głównym ośrodkiem badań stała się Japonia, gdzie swoje pomysły prze-
nieśli J.M. Juran i W.E. Deming, zapoczątkowując wielką japońską rewolucję jakościo-
wą. Pierwsze książki autorstwa Feigenbauma – Total Quality Control i Jurana – Quality 
Control Handbook skupiały się na współpracy pracowników poszczególnych działów 
przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu kosztów jakości – kosztów oceny, zapobiegania 
i braków8.

Kolejną ważną częścią historii jakości jest publikacja wydana przez Amerykańskie 
Stowarzyszenie Sterowania Jakością w 1967 roku, która podzieliła koszty jakości na: 

4 Karmańska A.(red.), op.cit., s. 32. 
5 Ciechan-Kujawa M., op.cit., s. 14.
6 Karmańska A.(red.), op.cit., s. 32-33. 
7 Tamże, s. 40.
8 Tamże, s. 40-41.
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koszty działalności zapobiegawczej, koszty oceny jakości, straty na brakach wewnętrz-
nych oraz straty na brakach zewnętrznych9.

Koszty jakości nie są pojęciem dokładnie i jednoznacznie określonym. Jak zazna-
cza Marlena Ciechan-Kujawa, „wynika to z  (…) różnic w  podejściu do jakości oraz 
z tego, że w przedsiębiorstwach przenikają się nawzajem obszary działań związanych 
z  jakością i  z  innymi procesami”10. Słownik rachunkowości definiuje koszty jakości 
jako koszty poniesione, gdy wyprodukowane towary lub świadczone usługi nie speł-
niają norm jakościowych11. 

Do literatury przedmiotu pojęcie kosztów jakości (quality costs) wprowadzili w la-
tach 50. XX wieku J.M. Juran i A.V. Feingenbaum. Pierwszy z nich, przy wprowadzaniu 
tego terminu nawiązał do zasady gold in mine („kopalni złota”), którą miały być ko-
rzyści przynoszone dzięki wysokiej jakości produktów. Zdobycie wiedzy jak sterować 
jakością, możliwe będzie tylko wtedy, gdy nią zmierzymy. Instrumentem służącym do 
pomiaru stały się koszty jakości12. 

Zofia Zymonik definiuje koszty jakości jako „wyrażone w jednostkach pieniężnych 
zużycie zasobów na wytworzenie wartości dla klienta, którą on zaakceptuje, oraz jako 
wartościowa utrata tych zasobów”13, tak więc są one sumą kosztów i strat w obszarze 
jakości. 

Dla specjalistów z zakresu zarządzania jakością koszty jakości są elementem, wy-
odrębnioną częścią kosztów własnych wytworzenia, która może stanowić zasobne źró-
dło stosowane do obniżenia łącznych kosztów produkcji. Natomiast dla ekonomistów, 
koszty jakości mogą oznaczać „sumę kosztów poniesionych na wytworzenie określo-
nego produktu o określonej jakości, spełniającej wymagania i oczekiwania klienta”14. 
Koszty jakości można też zdefiniować jako „wszystkie wydatki służące utrzymaniu, za-
pewnieniu i poprawie poziomu jakości produktów i usług, jaki jest przez klienta ocze-
kiwany lub został z nim wiążąco ustalony”15. 

Pojęcie kosztów jakości wiąże się z ich strukturą, dlatego też w teorii zarządzania 
jakością, jak i praktyce gospodarczej definiuje się je poprzez ich strukturę. 

Strukturalne ujęcie kosztów jakości prezentuje J.M. Juran. Definiuje je jako „pewne 
wydatki związane z zapewnieniem produktowi przydatności do użytku”16. Procesy pro-
dukcyjne są jednak zakłócane przez wiele czynników i nie każdy wytworzony produkt 
nadaje się do użytkowania. Dlatego pojawiają się odchylenia do wymagań jakościowych 

9 Szymula M., Rola kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] „Problemy Jakości”, nr 10/2005, 
s. 41.

10 Ciechan-Kujawa M., op.cit., s. 56.
11 Collin S.M.H., Dictionary of accounting, A&C Black Publishers Ltd 2007.
12 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 131.
13 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., op.cit., s. 131.
14 Balon U., Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości, [w:] „Problemy Jakości”, 

nr 06/2006, s. 15.
15 Fajczak-Kowalska A., Koszty jakości oraz ich rachunek, [w:] „Problemy Jakości”, nr 08/2004, s. 33.
16 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., op.cit., s. 133.
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w toku produkcji – błędy (sporadyczne i chroniczne17), które są jego częścią i trzeba je 
zaakceptować. 

Feigenbaum polemizuje z J.M. Juranem, w kwestii akceptowalnego poziomu wa-
dliwości Uznaje on koszty jakości „jako te, które dotyczą działań projakościowych 
uwzględniających: prewencję, ocenę badania i kontrolę, skutki błędów, związane z ca-
łym cyklem życia produktu”18. 

Natomiast Ph.B. Crosby podkreśla w swoich rozważaniach na temat kosztów ja-
kości o odniesieniu ich do procesu. Zbiorem procesów jest organizacja, tak więc jej 
podstawowym celem powinno być bezbłędne działanie. Jakość dla Crosby’ego nic nie 
kosztuje (quality is free)19. Kosztowny staje się za to brak jakości, czyli niewłaściwe wy-
konanie pracy za pierwszym razem20. Koszty jakości wkomponowane zostały przez 
niego do tzw. macierzy dojrzałości zarządzania jakością przedsiębiorstwa21.

G. Taguchi zaprezentował koncepcję społecznych strat jakości, w której podkreśla, 
że klienci i społeczeństwo akceptują wadliwość produktów tylko w pewnym przedziale. 
Badacz ten kładzie nacisk na wytwarzanie produktów pozbawionych strat22.

Normy ISO 9000 również definiują pojęcie kosztów jakości, traktując je jako 
czynnik ekonomiczny, który wpływa na jakość. Określane są jako „koszty ponoszone 
w związku z  zagwarantowaniem i  zapewnieniem zadowalającej jakości, a  także jako 
straty ponoszone z powodu nieosiągnięcia zadowalającej jakości”23. Najwięcej miejsca 
zagadnieniu kosztów jakości poświęcono w normach ISO 9004 dotyczących zarządza-
nia jakością, gdzie wskazano na wpływ jakości na bilans zysków i strat przedsiębior-
stwa, szczególnie w dłużej perspektywie czasu.

J. Campanella określa koszty jakości jako różnicę pomiędzy rzeczywistym kosztem 
produktu lub usługi, a kosztem, który powstałby w idealnej sytuacji, w której nie wy-
stępują żadne braki (tzn. nie pojawiają się: usługi poniżej norm konsumentów, wadliwe 
produkty czy defekty w procesie produkcyjnym)24. Odmienną opinię na ten temat pre-
zentuje D.C. Wood, który uważa, że koszty jakości są związane zarówno z osiągnięciem 
jak i brakiem pożądanego poziomu jakości usług/produktów25. 

Podobnie jak Campanella, Chiadamrong twierdzi, że całkowite koszty jakości są 
różnicą między rzeczywistymi kosztami produktu/usługi a kosztem, gdy jakość byłaby 

17 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., op.cit., s. 133.
18 Tamże, s. 134.
19 Sower V. E., Quarles R., Broussard E., Cost of quality usage and its relationship to quality system ma-

turity, [w:] „International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 24, No.2, 2007, s.123.
20 Gryc J., Koszty jakości i ich liczenie w przedsiębiorstwie, [w:] „Problemy Jakości”, nr 03/2004, s. 22.
21 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., op.cit., s. 134.
22 Tamże, s. 135.
23 Ciechan-Kujawa M., op.cit., s. 70-71.
24 Wood D.C., The executive guide to understanding and implementing quality cost programs: reduce 

operating expenses and increase revenue, [w:] „ASQ Quality Press”, July 2007, s. 3.
25 Tamże, s. 3.
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doskonała. Natomiast dla Mukhopadhyaya, koszt jakości jest związany z  zapobiega-
niem, stwierdzeniem i korygowaniem wadliwej pracy26. 

W terminologii naukowej obok ‘quality costs’ stosowany jest też alternatywny ter-
min ‘cost of poor quality’ – koszty złej jakości, który jest w zasadzie jego synonimem27. 
Chen & Tang wskazują, że są to koszty inspekcji i zapobiegania, a także koszty ponie-
sionych działań naprawczych i niedoskonałej jakości. 

Różne źródła dostarczają nam różne definicje badanego terminu ‘quality costs’. 
Odmienny pogląd przedstawia V. Kajdan, który uważa, że są one różnicą pomiędzy 
kosztem idealnym a realnym kosztem28. Dla L. Weinsteina, R.J. Vokurki i G.A. Grama-
na koszty jakości to finansowa miara, która wyraża istotne informacje w języku zarzą-
dzania29. 

Z kolei K. Lisiecka uznaje koszty jakości jako „koszty ponoszone w związku z uzy-
skaniem pewności, że do klienta trafią tylko te produkty, które zostały wykonane zgod-
nie ze specyfikacją wymagań”30.

Podsumowanie

Przedstawione rozważania różnych badaczy – praktyków i  teoretyków z zakresu 
zarządzania jakością, ekonomii dotyczące terminu kosztów jakości potwierdzają brak 
jednej, precyzyjnej definicji. Można wyróżnić wiele cech charakterystycznych tych róż-
nych określeń pojęcia ‘quality costs’:
•	 pojawienie się aspektu niedoskonałości, wadliwości produktów oraz usług,
•	 koszty jako nakłady na osiągnięcie zakładanego poziomu jakości,
•	 przenikanie się obszarów działań jakościowych z innymi procesami realizowanymi 

w przedsiębiorstwie,
•	 koszty jako instrument służący do pomiaru jakości produktów/usług,
•	 możliwość sterowania jakością, tylko gdy zostanie ona zmierzona za pomocą kosz-

tów jakości,
•	 koszty jakości jako zasobne źródło do obniżenia całkowitych kosztów produkcji,
•	 straty wynikające z nieosiągnięcia zadowalającej jakości,
•	 związane ze strukturą i definiowane przez nią,

26 Yang Ch.-Ch., Improving the definition and quantification of quality costs, [w:] „Total Quality Man-
agement”, Vol. 19, No. 3, March 2008, s. 177.

27 Tamże, s. 177.
28 Kajdan V., Why Quality, Cost and Business Excellence are Inseparable, [w:] „Total Quality Manage-

ment”, Vol. 18, No. 1-2, January-March 2007, s. 149.
29 Weinstein L., Vokurka R.J., Graman G.A., Costs of quality and maintenance: Improvement approach-

es, [w:] „Total Quality Management”, Vol. 20, No. 5, May 2009, s. 499.
30 Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2010, s. 290.
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•	 koszty jakości ukierunkowane na wszystkie sfery realizacji produktu i w nich ge-
nerowane,

•	 odniesienie ich do procesu,
•	 związane z zapobieganiem, stwierdzeniem i korygowaniem wadliwej pracy,
•	 obecność w literaturze dwóch terminów określających koszty jakości: ‘quality costs’ 

oraz ‘cost of poor quality’.
W oparciu o zaprezentowany przegląd autor stworzył własną definicję kosztów ja-

kości: „są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo na wszystkich etapach procesu 
produkcyjnego bądź świadczenia usług. Przyczyniają się one do uzyskania produktu/
usługi o jak najwyższej jakości, czyli satysfakcjonującej i zadowalającej konsumenta”. 
Narzędziem wykorzystywanym do efektywnego zarządzania kosztami jakości jest ra-
chunek kosztów jakości.
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NORMA ISO 37120. 
PRÓBA OCENY JAKOŚCI ŻYCIA W MIASTACH

Wprowadzenie

W maju 2014 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała 
normę ISO 37120 Sustainable development of communities – Indicators for city services 
and quality of life, którą w marcu 2015 roku Polski Komitet Normalizacyjny przyjął 
jako ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich 
i jakości życia.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie celów ustanowienia normy 
ISO 37120, korzyści wynikających z jej stosowania oraz zawartości.

Cele ustanowienia normy ISO 37120

Obecnie obszar miast zajmuje zaledwie 2 proc. powierzchni Ziemi, a zamieszkuje 
w nich aż 50 proc. światowej populacji. Oczekuje się, że do 2050 roku w miastach bę-
dzie żyć 70 proc. ludzi. W chwili obecnej są one odpowiedzialne za 75 proc. całkowite-
go zużycia energii. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce ponad 
60 proc. ludności mieszka w miastach1. Poziom jakości życia w poszczególnych ośrod-
kach miejskich jest bardzo różny i  aby go porównać należy stosować odpowiednie 
miary, wskaźniki. Ponieważ można wyróżnić wiele składowych obszarów jakości życia 
wskaźniki te powinny ich dotyczyć. W normie ISO 37120 przedstawiono te wskaźniki.

Określono w niej i ustanowiono metodykę ustalania zestawu wskaźników dotyczą-
cych sterowania i mierzenia efektów usług miejskich i jakości życia. Jest ona opraco-
wana według ustalonych zasad i może być stosowana w połączeniu z ISO 37101: Susta-
inable development in communities – Management system for sustainable development 

1 Czy Warszawa może być Smart City?, [w:] „Gazeta Prawna.pl”, 18.10.2014.
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– Requirements with guidance for use2, po jej opublikowaniu, oraz z innymi strategicz-
nymi ramowymi zasadami3.

Norma to dokument, w którym zawarto 100 wskaźników dotyczących 17 obszarów 
tematycznych związanych z różnymi aspektami funkcjonowania miasta, np. edukacji, 
bezpieczeństwa, finansów, rekreacji, zdrowia itp. Wskaźniki dzielą się na podstawowe 
(46), które miasto musi uwzględnić, aby otrzymać certyfikat i pomocnicze (54) (oprócz 
tego w normie objaśniono znaczenie 11 terminów, w niej stosowanych).

Wskaźniki te mogą być wykorzystywane do śledzenia i monitorowania postępów 
miasta w zakresie działania usług miejskich oraz jakości życia, a także do wspomagania 
miast w ustalaniu celów i monitorowaniu wyników. Aby osiągnąć zrównoważony roz-
wój, powinien być wzięty pod uwagę cały system miejski4.

Norma ma zastosowanie do każdego miasta, gminy lub lokalnego samorządu nie-
zależnie od wielkości i lokalizacji, które podejmują się mierzenia swoich efektów dzia-
łalności w sposób porównywalny i weryfikowalny5.

Korzyści wynikające ze stosowania standardu

Według przedmiotowej normy wskaźniki i związane z nimi metody badań zostały 
opracowane, aby pomóc miastom6:
•	 mierzyć zarządzanie usługami miejskimi i jakością życia na przestrzeni czasu;
•	 uczyć się od siebie, umożliwiając porównanie w szerokim zakresie pomiaru dzia-

łań; 
•	 wymieniać się najlepszymi praktykami.

Oprócz tego, do korzyści wynikających ze stosowania normy ISO 37120 można 
zaliczyć:
•	 uporządkowanie terminologii związanej z funkcjonowaniem miast,
•	 wprowadzenie jednolitego podejścia do oceny usług miejskich i jakości życia,
•	 dla społeczeństwa – możliwość porównania poszczególnych miast w wielu aspek-

tach,

2 Zrównoważony rozwój w społecznościach – System zarządzania dla zrównoważonego rozwoju – Wy-
magania i wytyczne stosowania (tłum. autora).

3 PN-ISO 37120:2015-03 – wersja angielska, Polski Komitet Normalizacyjny, System Cyfrowej Sprze-
daży Towarów i Usług, http://sklep.pkn.pl/pn-iso-37120-2015-03e.html?options=cart (data dostę-
pu 01.04.2016 r.).

4 ISO 37120: 2014; Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of 
life.

5 ISO 37120: 2014; Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality 
of life, ISO, Standards catalogue, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62436 (data 
dostępu).

6 ISO 37120: 2014; Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality 
of life.
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•	 dla potencjalnych nowych mieszkańców – możliwość oceny lokalizacji miejsca za-
mieszkania poprzez zawarte w normie, a stosowane przez miasta wskaźniki,

•	 dla potencjalnych inwestorów – możliwość oceny lokalizacji inwestycji poprzez 
wskaźniki,

•	 dla miast stosujących wskaźniki zawarte w normie:
– stanowią oręż marketingowy na wielu płaszczyznach,
– są źródłem oszczędności (racjonalne planowanie działań)7,
– zwiększają wiarygodność na rynkach finansowych8,
– stanowią narzędzie ujednoliconego raportowania stanu rozwoju i zarządzania 

miastem,
– dają możliwość porównania się innymi miastami m.in. w celu doskonalenia.

Wskaźniki dotyczące usług miejskich i jakości życia

W tabeli 1. przedstawiono wskaźniki związane z usługami miejskimi i jakością ży-
cia zawarte w nomie ISO 37120.

Tabela 1. Wskaźniki dotyczące usług miejskich i jakości życia
Obszar Wskaźnik podstawowy Wskaźnik pomocniczy
Gospodarka Stopa bezrobocia

Szacowana wartość 
nieruchomości handlowych 
i przemysłowych, jako odsetek 
całkowitej oszacowanej wartości 
wszystkich nieruchomości
Odsetek ludności miasta żyjącej 
w biedzie

Odsetek osób zatrudnionych na pełny 
etat
Stopa bezrobocia wśród młodzieży
Liczba firm na 100 000 mieszkańców
Liczba nowych patentów na 
100 000 mieszkańców

Edukacja Odsetek dziewcząt 
uczęszczających do szkół
Odsetek uczniów, którzy ukończyli 
szkołę podstawową
Odsetek uczniów, którzy ukończyli 
szkołę średnią
Stosunek liczby nauczycieli 
do liczby uczniów szkół 
podstawowych

Odsetek chłopców uczęszczających 
do szkół
Odsetek młodzieży uczęszczającej 
do szkół
Liczba uzyskanych tytułów 
w szkolnictwie wyższym 
na 100 000 mieszkańców

7 Benefits of international standards, ISO, http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstan-
dards.htm, (data dostępu 01.04.2016 r.).

8 Żurek K., Ogorkiewicz A., 7 korzyści z nowej normy ISO dla inteligentnych miast, http://innpoland.
pl/116349,7-korzysci-z-nowej-normy-iso-dla-inteligentnych-miast (odczyt: 01.04.2016 r.).
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Obszar Wskaźnik podstawowy Wskaźnik pomocniczy
Energia Całkowite zużycie energii 

elektrycznej przez mieszkań na 
1 mieszkańca (kWh/rok)
Odsetek ludności miejskiej 
korzystających z usług 
energetycznych
Zużycie energii przez budynki 
publiczne na rok (kWh/m2)
Odsetek całkowitej energii 
uzyskanej ze źródeł odnawialnych, 
jako część całkowitego miejskiego 
zużycia energii

Całkowite zużycie energii na 
1 mieszkańca (kWh/m2)
Średnia liczba przerw w dostawie 
energii (na odbiorcę na rok)
Średnia długość przerw w dostawie 
energii

Środowisko Stężenie cząstek pyłu 
zawieszonego (PM 2,5)
Stężenie pyłu zawieszonego  
(PM 10)
Emisja gazów cieplarnianych 
mierzona w tonach na mieszkańca

Stężenie NO2 (dwutlenku azotu)
Stężenie SO2 (dwutlenku siarki)
Stężenie O3 (ozonu)
Hałas
Zmiany procentowe w zakresie liczby 
gatunków rodzimych

Finanse Stopa obsługi zadłużenia (wydatki 
związane z obsługą zadłużenia 
jako odsetek dochodów własnych)

Nakłady inwestycyjne jako odsetek 
wszystkich wydatków
Dochody własne jako odsetek 
przychodów ogółem
Podatki pobrane jako odsetek 
podatków naliczonych 

Straż pożarna 
i pogotowie 
ratunkowe

Liczba strażaków na 
100 000 mieszkańców
Liczba zgonów wskutek pożarów 
na 100 000 mieszkańców
Liczba zgonów wskutek 
klęsk żywiołowych na 
100 000 mieszkańców

Liczba strażaków ochotników 
i strażaków zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze godzin na 
100 000 mieszkańców
Czas reakcji pogotowia ratunkowego 
od otrzymania zgłoszenia 
telefonicznego
Czas reakcji straży pożarnej od 
otrzymania zgłoszenia telefonicznego

Administracja Frekwencja głosujących 
w ostatnich wyborach lokalnych 
(odsetek osób uprawnionych do 
głosowania)
Odsetek kobiet wybranych do 
sprawowania urzędu na poziomie 
publicznej administracji miejskiej 
wśród wszystkich osób wybranych

Odsetek kobiet zatrudnionych 
w administracji miejskiej
Liczba wyroków skazujących 
za korupcję i/lub przekupstwo 
urzędników miejskich na 
100 000 mieszkańców
Reprezentacja mieszkańców: liczba 
lokalnych użytkowników wybranych 
na urząd na 100 000 mieszkańców
Liczba zarejestrowanych głosujących 
jako odsetek całkowitej liczby 
mieszkańców uprawnionych do 
głosowania
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Obszar Wskaźnik podstawowy Wskaźnik pomocniczy
Zdrowie Średnia długość życia

Liczba łóżek szpitalnych na 100 
000 mieszkańców
Liczba lekarzy na 100 000 
mieszkańców
Śmiertelność poniżej 5 roku życia 
na 100 000 żywych urodzeń

Liczba pielęgniarek i położnych na 
100 000 mieszkańców
Liczba lekarzy praktykujących 
w zakresie zdrowia psychicznego na 
100 000 mieszkańców
Odsetek samobójstw na 
100 000 mieszkańców

Rekreacja Liczba metrów kwadratowych 
publicznej wewnętrznej przestrzeni 
rekreacyjnej na 1 mieszkańca
Liczba metrów kwadratowych 
publicznej zewnętrznej przestrzeni 
rekreacyjnej na 1 mieszkańca

Bezpieczeństwo Liczba policjantów na 
100 000 mieszkańców
Liczba zabójstw na 
100 000 mieszkańców

Przestępstwa przeciwko mieniu na 
100 000 mieszkańców
Czas reakcji policji od otrzymania 
zgłoszenia telefonicznego
Wskaźnik brutalnej przestępczości na 
100 000 mieszkańców

Schronienie Odsetek populacji miasta żyjący 
w slumsach

Liczba bezdomnych na 
100 000 mieszkańców
Odsetek gospodarstw domowych bez 
zarejestrowanego tytułu prawnego 

Odpady stałe Odsetek mieszkańców miasta 
objętych usługą regularnego 
odbioru odpadów stałych 
(gospodarstwa domowe) 
Całkowita ilość odebranych 
odpadów stałych w mieście na 
1 mieszkańca 
Odsetek miejskich odpadów 
stałych, które są przetwarzane

Odsetek miejskich odpadów stałych 
utylizowanych na składowiskach 
odpadów 
Odsetek miejskich odpadów stałych 
utylizowanych w spalarni
Odsetek miejskich odpadów stałych 
spalanych na powietrzu 
Odsetek miejskich odpadów stałych 
utylizowanych na nielegalnych 
wysypiskach śmieci 
Odsetek miejskich odpadów stałych 
utylizowanych innymi metodami 
Ilość odpadów niebezpiecznych na 
1 osobę (tony) 
Odsetek miejskich odpadów 
niebezpiecznych poddawanych 
recyklingowi

Telekomunikacja 
i innowacje 

Liczba połączeń z Internetem na 
100 000 mieszkańców 
Liczba telefonów komórkowych na 
100 000 mieszkańców

Liczba telefonów stacjonarnych na 
100 000 mieszkańców
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Obszar Wskaźnik podstawowy Wskaźnik pomocniczy
Transport Liczba kilometrów systemu 

transportu publicznego o wysokiej 
zdolności przewozowej na 
100 000 mieszkańców 
Liczba kilometrów systemu 
komunikacji miejskiej na 
100 000 mieszkańców 
Roczna liczba podróży 
transportem publicznym na 
1 mieszkańca 
Liczba samochodów osobowych 
na 1 mieszkańca

Odsetek osób dojeżdżających do 
pracy z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż własny samochód 
Liczba dwukołowych pojazdów 
silnikowych na mieszkańca 
Kilometry ścieżek i dróg dla 
rowerzystów na 100 000 mieszkańców 
Infrastruktura transportowa na 
100 000 mieszkańców 
Lotnicze połączenia komercyjne 
(liczba komercyjnych lotów 
bezprzesiadkowych)

Planowanie 
przestrzenne 

Obszary zieleni (hektary) na 
100 000 mieszkańców

Roczna liczba zasadzonych drzew na 
100 000 mieszkańców 
Obszar nieformalnych osiedli jako 
odsetek obszaru miasta 
Stosunek miejsc pracy do mieszkań

Ścieki Odsetek mieszkańców z dostępem 
do odbioru ścieków 
Odsetek ścieków miejskich, które 
nie zostały oczyszczone 
Odsetek ścieków miejskich, 
które zostały poddane 
oczyszczaniu pierwszego stopnia 
Odsetek ścieków miejskich, 
które zostały poddane 
oczyszczaniu drugiego stopnia 
Odsetek ścieków miejskich, 
które zostały poddane 
oczyszczaniu trzeciego stopnia 

Woda i usługi 
sanitarne 

Odsetek ludności miasta 
z dostępem do wody pitnej 
Odsetek ludności miasta ze stałym 
dostępem do wody uzdatnionej 
Odsetek ludności z dostępem do 
infrastruktury sanitarnej 
Całkowite zużycie wody użytkowej 
na mieszkańca (litry/dzień)

Całkowite zużycie wody na 
mieszkańca (litry/dzień)
Średnia liczba godzin przerw 
w dostawie wody na gospodarstwo 
domowe 
Odsetek strat wody

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ISO 37120: 2014; Sustainable development of 
communities – Indicators for city services and quality of life

Podsumowanie

Podejście zawarte w normie ISO 37120 jest innowacyjne. W chwili obecnej brak 
jest jeszcze wiarygodnych doniesień o liczbie certyfikatów wydanych poszczególnym 
miastom.
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Można mieć nadzieję, że po opublikowaniu polskiej edycji normy stanie się ona 
w naszym kraju popularna i będzie stosowana z pożytkiem dla społeczeństw, miast, ich 
mieszkańców i wszystkich zainteresowanych.
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innpoland.pl/116349,7-korzysci-z-nowej-normy-iso-dla-inteligentnych-miast (data dostępu 
01.04.2016 r.).
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BADANIE SATYSFAKCJI TURYSTÓW 
UCZESTNICZĄCYCH W SPŁYWIE 

PRZEŁOMEM DUNAJCA

Wprowadzenie 

Badanie satysfakcji klientów w czasach silnej konkurencji staje się skutecznym na-
rzędziem w budowaniu stabilnej pozycji na rynku. Poznanie potrzeb klienta jest nie-
zbędne do ciągłego udoskonalania funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i świadczenia 
usług. Zgodnie z normą ISO 9001:2008 przedsiębiorstwa, które wdrażają system zarzą-
dzania jakością są zobligowane do przeprowadzania badań satysfakcji klientów1,2.

W literaturze z zakresu zarządzania jakością pojawia się wiele dyskusji nt.: podo-
bieństw i różnic pojęć jakość i satysfakcja. Satysfakcja (z łac. satis – dostatecznie; facere 
– robić, działać) według normy ISO 9000:2005 określana jest jako percepcja klienta 
dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione. Według Słownika Socjo-
logicznego satysfakcja definiowana jest jako silne uczucie zadowolenia i przyjemności 
wynikające z  zaspokojenia potrzeb lub pragnień3,4. Satysfakcja jest odczuciem pozy-
tywnym i subiektywnym. Pojawienie się jej u konsumenta zależy od wielu czynników, 
m.in. są to: poprzednie doświadczenia, wiedza, świadomość oraz oczekiwania w sto-
sunku do danej usługi czy też produktu3.

Zgodnie z normą ISO 9000:2005 jakość jest definiowana jako stopień, w jakim zbiór 
inherentnych właściwości spełnia wymagania5. Połączenie tych właściwości wpływa na 
wartość spostrzeganego obiektu, z kolei satysfakcja jest odpowiedzią emocjonalną, jak 
i odczuciem na dostrzeganą wartość. W powyższej kwestii jakość i satysfakcja wykazu-
ją silną zależność3. Istnieje wiele modeli, które badają i przedstawiają satysfakcję klienta 

1 Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A. Badania satysfakcji klienta w systemie zarządzania jako-
ścią, [w:] „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe”, 2005, t. VII, 
z. 3, s. 131.

2 PN-EN ISO 9001:2008. Wymagania.
3 Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wyd. Q&R Polska, Lublin, 2012.
4 Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny, Wydawnictwo GRAFFITI BC, Toruń, 2004, s. 184.
5 PN ISO 9000:2005. Podstawy i terminologia.
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oraz procesy, które kształtują zadowolenie konsumentów produktu, czy też usługi. 
W tabeli nr 1 zestawiono niektóre metody stosowane do pomiaru satysfakcji klienta6. 

Tabela 1. Niektóre metody stosowane do pomiaru satysfakcji klienta
Metoda pomiaru Zastosowana 

technika 
Cechy wyróżniające metodę

Obserwacja Bezpośrednia, 
pośrednia
Jawna, ukryta

Poznanie nieświadomych zachowań 
klientów, poznanie zachowania 
konsumentów wobec działań 
promocyjnych

Wywiad Indywidualny, 
telefoniczny

Poznanie zachowań, emocji i reakcji 
klienta 

Ankieta Internetowa, 
bezpośrednia, 
pośrednia

Poznanie zależności pomiędzy kolejnymi 
odpowiedziami klienta 

Eksperyment Losowy i statystyczny Poznanie reakcji klientów na określone 
zmienne

Servqual Kwestionariusz 
Servqual

Uzyskanie informacji nt. stopnia 
spełnienia oczekiwań konsumenta

Customer Satisfaction 
Index, CSI

Kwestionariusz CSI Uzyskanie informacji nt. stopnia 
satysfakcji klienta

Żródło: Gajewska P., CSI w ocenie satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranych sieci 
handlowych, [w:] „Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie”, 2015, 1, s. 101-119

Pomiar satysfakcji daje wiele korzyści, m.in.: ostrzega przed pojawieniem się nieza-
dowolenia wśród klientów, daje możliwość poznania słabych stron oferty jednocześnie 
ulepszając je zgodnie z preferencjami nabywców7. 

Cel i metodyka badań

Badanie przeprowadzono w celu określenia poziomu satysfakcji klientów uczest-
niczących w spływie przełomem Dunajca oraz określenia czynników, których poprawa 
może przyczynić się do podniesienia jakości usług flisackich. W tym celu wykorzysta-
no metodę CSI (Indeks Satysfakcji Klienta, ang. Customer Satisfaction Index), która 
jest najczęściej wybierana spośród metod ilościowych pomiaru satysfakcji klienta. Pro-
cedura metody CSI polega na określeniu wyróżników jakościowych usługi, wykonaniu 
formularza ankiety, przeprowadzeniu badania wśród turystów, opracowaniu danych, 

6 Gajewska P., CSI w ocenie satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranych sieci handlowych, 
[w:] „Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie”, 2015, 1, 101-119.

7 Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A. Badania satysfakcji klienta w systemie zarządzania jako-
ścią, [w:] „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe”, 2005, t. VII, 
z. 3, s. 131.
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wyliczeniu wskaźnika satysfakcji klienta, wyznaczeniu mapy jakości oraz analizie wy-
ników6,8.

Badanie miało miejsce we wrześniu 2015 roku w Szczawnicy i Krościenku nad Du-
najcem podczas obozu naukowego SKN Analiz Rynkowych. Tematem badania była 
ocena satysfakcji klientów. Narzędziem badawczym był kwestionariusz CSI. W bada-
niu wzięło udział 55 osób. Respondenci oceniali stopień zadowolenia z 9 wskazanych 
czynników oraz ich znaczenie (ważność cech), co miało umożliwić określenie, które 
są najbardziej znaczące dla zapytanych klientów oraz które mogą mieć wpływ na wy-
bór usługi oferowanej podczas spływu. Wśród czynników (wyróżników jakościowych 
usługi) wymieniono:
•	 czytelność oferty przed spływem;
•	 atrakcyjność oferty;
•	 obsługa przy zakupie biletu;
•	 cena;
•	 bezpieczeństwo w trakcie spływu;
•	 profesjonalizm flisaka;
•	 poczucie humoru flisaka;
•	 wygląd zewnętrzny obsługi;
•	 poziom wygody na tratwie.

Stopień zadowolenia każdego z wymienionych czynników określany był za pomo-
cą 5-stopniowej skali Likerta, gdzie kolejne wartości oznaczały: 1-zdecydowanie nieza-
dowolony, 2-raczej niezadowolony, 3-trudno powiedzieć, 4-raczej zadowolony, 5-bar-
dzo zadowolony. Ważność cech określono również w skali 5-stopniowej, gdzie kolejne 
cyfry ważności oznaczały: 1-bardzo mała, 2-mała, 3-obojętna, 4-duża, 5-bardzo duża. 

Wyniki badań 

W  badaniu przewagę stanowiły kobiety (56,36%). W  badaniu przeważały osoby 
w przedziale wiekowym 46-55 lat – grupa ta stanowiła 25% badanych. Najczęściej an-
kietowani mieli wykształcenie średnie (54% wskazań). Wśród ankietowanych najwię-
cej osób deklarowało odległość miejsca zamieszkania od spływu Dunajcem powyżej 
300 km (rys. 1).

8 Gajewska P., CSI w ocenie satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranych sieci handlowych, [w:] 
„Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie”, 2015, 1, 101-119.
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Rys. 1. Podział badanej grupy respondentów ze względu na odległości ich miejsca 
zamieszkania od spływu Dunajcem

Źródło: opracowanie własne

Na początku ankietowani określali z jakiego typu oferty skorzystali podczas spły-
wu przełomem Dunajca: spływ tylko do Szczawnicy lub Krościenka, spływ w obie 
strony, kupno biletu przez Internet, kupno w kasie przy przystani flisackiej, korzysta-
nie z oferty grupowej, korzystanie z oferty indywidualnej, pierwszy raz na spływie, 
kolejny raz na spływie. Wśród przedstawionych ofert turyści najczęściej wybierali 
spływ w jedną stronę, taki wybór określiło 78% badanych. Ankietowani w 96% kupo-
wali bilet w kasie przy przystani flisackiej. Zapytani turyści częściej korzystali z ofert 
indywidualnych niż z ofert grupowych spływu. Większość turystów, tj. 71% korzy-
stało ze spływu po raz pierwszy. Badani turyści w 98 % deklarowali chęć polecenia 
innym oferty spływu. 

Zasadnicza część badania dotyczyła określenia poziomu zadowolenia i ważności 
dla zapytanych klientów z 9 zaproponowanych czynników opisujących usługę spływu 
przełomem Dunajca. Na podstawie zebranych danych wyznaczono następnie wskaźnik 
satysfakcji klienta CSI (rys. 2).
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Rys. 2. Zadowolenie i ważność cech oraz poziom wskaźnika CSI z uczestnictwa 
badanych klientów w spływie przełomem Dunajca

Źródło: opracowanie własne

Z analizy poziomu zadowolenia klientów wobec wybranych cech usługi uzyskano 
wskaźnik CSI. Wyniki prezentowane są w postaci mapy jakości, którą przedstawia rys. 3. 

Rys. 3. Mapa jakości wyznaczona na podstawie odpowiedzi respondentów odnośnie 
oceny uczestnictwa w spływie przełomem Dunajca

Źródło: opracowanie własne 
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Wyznaczenie wskaźnika CSI daje możliwość identyfikowania czynników, które na-
leży rozwijać lub też utrzymywać na stałym poziomie. Dwuosiowy wykres w postaci 
mapy jakości dla celów interpretacyjnych dzieli się na 4 obszary9: obszar, na którym 
znajdują się czynniki nieistotne (A), następnie obszar z czynnikami, których wartości 
należy utrzymywać na stałym poziomie (B), obszar, którego czynniki wymagają popra-
wy w pierwszej kolejności (C) i obszar, którego czynniki należy poprawić w ostatniej 
kolejności (D). 

Podsumowanie

Dokonanie pomiaru satysfakcji klientów umożliwia rozpoznanie potrzeb klientów 
oraz poprawę jakości usług flisackich. Przeprowadzone badanie dało możliwość wy-
znaczenia cech, które były wysoko oceniane przez klientów. Cechy te należy utrzy-
mywać na dotychczasowym poziomie. Wśród bardzo ważnych aspektów wymieniono: 
atrakcyjność oferty, poczucie humoru flisaka, profesjonalizm flisaka oraz bezpieczeń-
stwo w trakcie spływu. Wyznaczono również cechy wysoko ocenione przez turystów, 
ale mające niewielką ważność, wśród nich są: obsługa przy zakupie biletu, czytelność 
oferty przed spływem oraz wygląd zewnętrzny obsługi. Cechy takie jak cena oraz po-
ziom wygody na tratwie uznano za bardzo ważne dla klientów, jednak cechy te były 
nisko oceniane i należy je w pierwszej kolejności poprawić.

Literatura 

[1] Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A. Badania satysfakcji klienta w systemie zarządzania 
jakością, [w:] „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe”, 
2005, t. VII, z. 3.

[2] ISO 9001:2008. Wymagania.
[3] Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wyd. Q&R Polska, Lublin, 2012.
[4] Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny, Wydawnictwo GRAFFITI BC, Toruń, 2004.
[5] PN ISO 9000:2006. Podstawy i terminologia.
[6] Gajewska P., CSI w  ocenie satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranych sieci 

handlowych, [w:] „Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie”, 2015, 1, 101-119.

Netografia 

[7] https://bip.lodzkie.pl/files/system_zarzadzania/77-13.pdf (data dostępu 02.02.2016).

9  https://bip.lodzkie.pl/files/system_zarzadzania/77-13.pdf (data dostępu 02.02.2016).



266

Ewelina Senczyszyn

Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NARZĘDZI LEAN 
MANUFACTURING W CELU ELIMINACJI STRAT 

W PODEJŚCIU PROCESOWYM

Wprowadzenie 

Proces jest to zbór działań wspólnie ze sobą powiązanych lub na siebie oddziały-
wujących, które przekształcają elementy wejścia w elementy wyjścia.

Aby proces był kompletny i efektywny, należy uwzględnić szereg właściwości ta-
kich jak: cel procesu, zakres procesu, mierniki efektywności procesu, technologię, oso-
by odpowiedzialne za przeprowadzenie i  kontrolę procesu, mapowanie procesu, ry-
zyko związane z przeprowadzeniem procesu, wszelkie powiązane dokumenty i zapisy, 
wymagania klienta.

Istotą planowania i  przeprowadzania procesu nie jest jedynie powstały w  wyni-
ku obróbki produkt. Ważne jest uwzględnienie wielu sfer zaangażowanych w proces 
produkcyjny. Należą do nich: sfera ekonomiczna, społeczna, biologiczna i ekologiczna. 
Z przeprowadzeniem procesu powiązane są aspekty ekonomiczne (popyt, podaż, cena, 
koszt wyprodukowania, zużycie materiałów i urządzeń, itp.); społeczne (zasoby ludz-
kie, hierarchia pracy, przywództwo, wzajemna współpraca); biologiczne (stan zdrowia 
fizyczny i psychiczny) oraz ekologiczne (produkcja odpadów, emisje do atmosfery, ha-
łas, oddziaływanie na bliższe i dalsze środowisko)1.

Ideą podejścia procesowego jest ciągłe doskonalenie organizacji poprzez planowa-
nie i definiowanie prostych i jasno sformułowanych zadań, których analiza i wykona-
nie przynosi organizacji sukces2 .

Procesy w praktycznym zastosowaniu posiadają charakter przepływowy, tzn. wyj-
ście w jednym z procesów jest wejściem do procesu następującego po poprzednim. 

1 Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, wyd. Oficyna a Wol-
ters Kluwer business, Kraków, 2007, s. 15-17.

2 Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją systemy produkcyjne, wyd. Oficyna wydawnicza 
Humanitas, Sosnowiec, 2008.
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Organizacje dążą do przejścia z podejścia funkcjonalnego, opierającego się na za-
rządzaniu ukierunkowanym na pełnione funkcje czy stanowiska, do podejścia proce-
sowego skoncentrowanego na realizowanym procesie. Głównym parametrem pomiaru 
procesu jest czas. Może on znacznie wpływać na inne mierniki takie, jak: jakość, koszt, 
terminowość procesu, zadowolenie klienta, a przede wszystkim efektywność3.

Metodą, która pozwala w prosty i poprawny sposób wyznaczyć cele procesu jest 
metoda SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time – linked). We-
dług powyższej metody cel powinien być szczegółowy, czyli powinien odpowiadać na 
pytanie: ,,Co należy osiągnąć?”. Pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za poszczegól-
ne zadania powinny w  jasny sposób rozumieć wszystkie zagadnienia związane z ce-
lem. Cel powinien być mierzalny, oznacza to określanie go wartościami liczbowymi, 
dającymi możliwości porównywania danych. Ważne również jest, aby cel był osiągal-
ny, realistyczny, czyli opierający się o zdefiniowany plan, możliwy do zrealizowania. 
Osadzenie w czasie oznacza wyznaczenie kamieni milowych, a co za tym idzie okre-
śleniem czasowego planu4.

Odpowiednie wyznaczenie celów procesu prowadzi do wystąpienie wielu korzyści 
idących z podejścia procesowego. Należą do nich: szansa szybkiej reakcji na pojawiają-
ce się problemy, polepszenie pracy zespołowej, eliminacja wąskich gardeł, wyznaczanie 
kamieni milowych, widoczne efekty procesów, zwiększenie efektywności dzięki skró-
ceniu czasu cyklu produkcyjnego, zmniejszenie kosztów, ciągłe doskonalenie.

Jednym z kierunków rozwoju podejścia procesowego jest koncepcja Lean Manu-
facturing.

Lean Manufacturing

Koncepcja Lean Manufacturing (ang. odchudzone wytwarzanie) została opraco-
wana w celu realizacji zasad stosowanych przez japońskich producentów samochodo-
wych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku5.

Koncepcja ma na celu ograniczanie lub eliminację wszelkich strat występujących 
w procesach wytwarzania. Do jej zastosowania wykorzystywane są narzędzia i meto-
dy opracowane przez wielu działaczy oraz producentów przemysłu motoryzacyjnego. 
Rozwój Lean Managementu zaprezentowany został na rys. 1. 

3 http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/rudnicki/Materialy.htm, (data dostępu 13.03.2016).
4 Nawrat R., Doskonalenie procesów podejście praktyczne, wyd. Elamed, Katowice, 2012, s. 33-34.
5 Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją systemy produkcyjne, wyd. Oficyna Wydawnicza 

Humanitas, Sosnowiec, 2008.

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/rudnicki/Materialy.htm
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Rys. 1 Korzenie Lean Manufacturing
Źródło: Lean Manufacturing, A simulation, Materiały szkoleniowe University of Kentucky

Koncepcja odchudzonego wytwarzania wykorzystuje szereg zasad, do których na-
leżą m.in.6:
•	 koncentracja na potrzebach klienta,
•	 zastosowanie systemu ssącego (produkowanie wyrobu w  reakcji na zapotrzebo-

wania przez klienta lub/ oraz jako uzupełnienie do magazynu wyrobów gotowych, 
nazywane supermarketem),

•	 skrócenie czasu realizacji zamówienia,
•	 zmniejszanie i eliminacja zapasów,
•	 wyznaczenie strumieni wartości,
•	 eliminacja strat i zmian,
•	 zwiększenie roli czynnika ludzkiego,
•	 praca zespołowa,
•	 optymalizacja przepływu informacji,
•	 ciągłe doskonalenie.

Doskonalenie procesów w Lean Manufacturing odbywa się przez eliminację mar-
notrawstwa.

Marnotrawstwo, czyli strata to wszystkie działania, które nie przynoszą wartości 
dodanej produktu. Stanowi ono znaczny problem, ponieważ może negatywnie wpły-
wać na jakość produktu. 

W nomenklaturze istnieje siedem rodzajów marnotrawstwa zdefiniowanych przez 
Taiichi Ohno, twórcę systemu produkcyjnego Toyoty, są nimi: nadprodukcja, nadmier-
ne zapasy, niepotrzebny transport, oczekiwanie, zbędne ruchy, braki, zbędne przetwa-
rzanie, nieodpowiednie metody wytwarzania7,8.

6 Zimon D., Zarządzanie jakością w logistyce, wyd. CeDeWu.pl, Warszawa, 2013.
7 Nawrat R., Doskonalenie procesów…, op. cit. s. 93-98.
8 Bożek R., Handzlewicz A., Determinanty efektywnego wdrożenia filozofii Lean Manufacturing, [w:] 

„Problemy Jakości”, 2012, 1, s. 13-20.
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Różne typy marnotrawstwa występują w przedsiębiorstwach w odmiennym nasi-
leniu. Identyfikacja strat w przedsiębiorstwie jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala 
na wyeliminowanie przyczyn tych strat. Intensywność eliminacji strat jest uzależniona 
od poziomu wdrożenia Lean Manufacturing. Wykluczenie jednych strat, determinuje 
możliwość wykluczenia kolejnych, z racji tego, że pewne straty są ze sobą powiązane, 
sytuacja ta zwiększa efektywność procesów. 

Umiejętne pozyskanie danych i parametrów przebiegu produkcji, redukcja kosz-
tów, skrócenie cyklu produkcyjnego oraz poszczególnych procesów jest kluczowym za-
daniem szczupłego wytwarzania, które dysponuje odpowiednimi narzędziami umożli-
wiającymi polepszenie warunków produkcji. 

Wybrane procesy zachodzące w  przedsiębiorstwie produkcyjnym i  możliwości 
zastosowania narzędzi odchudzonego wytwarzania

Istnieje możliwość dostosowania odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing do 
poszczególnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym, stosują-
cym podejście procesowe. W tym opracowaniu dobór narzędzi został dostosowany do 
klasyfikacji procesów ze względu na ich strukturę oraz ukierunkowanie na cel przed-
siębiorstwa. Nie jest to stały i niezmienny podział, ponieważ każda organizacja hierar-
chizuje cele w zależności od indywidualnych potrzeb.

Narzędzia Lean Manufacturing znajdują zastosowanie w  poszczególnych proce-
sach począwszy od:
•	 zaopatrzenia i zakupu materiałów produkcyjnych u dostawców,
•	 magazynowania zakupionych materiałów produkcyjnych w  magazynie kompo-

nentów,
•	 procesu produkcyjnego, a skończywszy na:
•	 zmagazynowaniu wyprodukowanego wyrobu w magazynie wyrobów gotowych.

Zaopatrzenie i  zakup materiałów produkcyjnych u  dostawców i  magazynowanie 
zakupionych materiałów produkcyjnych w magazynie surowców wejściowych

Etapem wejściowym procesu jest złożenie zamówienie przez klienta, następnie 
materiał produkcyjny może być zakupiony u dostawcy. Kolejnym elementem jest prze-
kazanie materiału do magazynu materiałów wejściowych. Narzędziem, które służy 
optymalizacji tego procesu jest koncepcja Just in Time (dokładnie na czas). Ma ona za 
zadanie eliminację strat w postaci redukcji kosztów utrzymania zapasów. JiT optyma-
lizuje procesy logistyczne poprzez zmniejszanie składowanych zapasów, wykonywanie 
częstszych dostaw z przewozem mniejszych partii materiału. Koncepcja JiT budowana 
jest na następujących zasadach:
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•	uzależnienie wielkości zamówień od wielkości popytu,
•	 minimalizacja zapasów,
•	 ilość zakupionych komponentów powinna być dokładnie taka, na jaką wskazuje 

aktualne zapotrzebowanie,
•	 budowanie długoterminowej i lojalnej współpracy z dostawcami,
•	 wybór dostawców na postawie kryterium jakościowego, nie cenowego.

Praktycznym zastosowaniem JiT może być wydzielenie stref w magazynie (zielo-
nej, pomarańczowej, czerwonej). Gdy utrzymanie zapasów występuje w strefie zielonej, 
to wykorzystywane są one dowolnie, tzn. bez natychmiastowej konieczności zamawia-
nia nowych zapasów; gdy poziom zapasów kształtuje się w strefie pomarańczowej, jest 
to sygnał, że należy złożyć zamówienie u dostawcy. Strefa czerwona jest marginesem 
bezpieczeństwa, który zabezpiecza przed całkowitym zużyciem zapasów.

Just in Time znajduje zastosowanie nie tylko w  procesach zaopatrzenia, ale także 
produkcji. Innym, również znaczącym narzędziem odchudzonej produkcji jest sygnał 
wizualny, określany, jako Andon. Metoda ta polega na sygnalizowaniu pracownikom 
pojawiającego się problemu. Innym zastosowaniem jest umieszczanie tablic wizualnych 
w magazynach lub innych miejscach roboczych. Tablice te wyświetlają bieżące dane do-
tyczące efektywności utrzymania zapasów lub efektywności procesu produkcyjnego 9.

Produkcja

Elementem wejścia do procesu jest pobranie materiałów produkcyjnych z magazy-
nu surowców wejściowych, następnie wykonanie odpowiednich procesów przetworze-
nia i przekazanie do magazynu wyrobów gotowych.

Lean Manufacturing dysponuje wieloma narzędziami pomocnymi w  eliminacji 
strat. Pierwszym z nich, które należy wykorzystać jest mapowanie strumienia war-
tości. Celem mapowania jest wyznaczenie celów, które skupiają się na eliminacji strat 
i dostosowaniu współzależności między procesami, tak, aby były one zrozumiałe dla 
klienta procesu10.

Kolejnym narzędziem jest metoda SMED. SMED (ang. Single Minute Exchange 
of Die) zawiera techniki opisujące możliwości skrócenia czasu przezbrojenia maszyn, 
urządzeń, linii produkcyjnych, itp.11.

Narzędziem wykorzystywanym do synchronizacji i optymalizacji procesów pro-
dukcyjnych jest Kanban (jap. Karta, etykieta). Metoda służy organizacji stanowisk ro-
boczych tak, aby produkcja była rozpoczynana tylko w momentach zapotrzebowania 
wynikającego ze złożenia zamówienia przez klienta. Kanban często występuje w formie 
kart. Rozróżnia się kanbany produkcyjne i kanbany transportowe. Karty te są nośnika-
mi informacji na temat współpracy poszczególnych stanowisk roboczych oraz zużycia 

9 http://lean-management.pl/lean-manufacturing.html (data dostępu 13.03.2016).
10 Ibidem (data dostępu 13.03.2016).
11 Nawrat R., Doskonalenie procesów… op. cit. s. 87-88.

http://lean-management.pl/lean-manufacturing.html
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materiałów w procesie znajdujących się na dole strumienia. Kanban jest narzędziem 
sterującym procesami przemieszczania materiałów i  informacji. Wdrożenie funkcjo-
nowania kart przynosi korzyści w postaci zwiększenia płynności pracy, utrzymania cią-
głości procesu produkcyjnego, ograniczenia lub eliminacji nadprodukcji materiałów 
podczas procesu oraz zmniejszenia kosztów utrzymania zapasów12.
Postępowaniem eliminującym niepotrzebne elementy w miejscu pracy jest metodologia 
5S. Składa się ona z pięciu etapów13: 
•	 selekcja (jap. seiri) jest to wstępny etap organizacji stanowiska pracy, polegające na 

eliminacji ze stanowiska wszystkich niepotrzebnych przedmiotów i narzędzi. 
•	 systematyka (jap. seito), czyli odpowiednie zorganizowanie stanowiska (opisanie 

narzędzi, rozmieszczenie w wyznaczonych strefach.
•	 sprzątanie (jap. seiso), czyli systematyczne odkładanie używanych uprzednio na-

rzędzi w przeznaczone im miejsca.
•	 standaryzacja (jap. seiketsu), czyli połączenie poprzednich trzech etapów. Służy 

ukształtowaniu świadomości pracownika, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad no-
wej metodyki.

•	 samodyscyplina (jap. shitsuke) polega na utrzymaniu wdrożonej metody oraz zbu-
dowaniu świadomości utrzymania porządku wśród pracowników.
Praktycznymi przykładami zastosowania 5S mogą być: tablica cieni, etykiety, kolo-

rowe linie oddzielające strefy i gniazda, mapy urządzeń, itd.14 
Poka-Yoke to narzędzie eliminujące błędy wynikające z powtarzalności i monoto-

nii procesu produkcyjnego. Rozwiązaniami stosowanymi w praktyce produkcyjnej są: 
lampki, diody, klaksony, liczniki, czujniki oraz listy kontrolne.

One Piece Flow to inaczej przepływ jednej sztuki w gnieździe. Polega on na prze-
kazywaniu obrobionego półproduktu w pojedynczych sztukach z jednego stanowiska 
na następne, dzięki temu proces jest ciągłu i nieprzerwany. 

Heijunka opiera się na zasadzie poziomowania produkcji. Umożliwia balansowa-
nie obciążenia linii produkcyjnej.

Jidoka jest to działanie polegające na zatrzymaniu linii produkcyjnej przez pra-
cownika w momencie pojawienia się błędu15.

Wszystkie wyżej wymienione narzędzia Lean Manufacturing dają możliwości eli-
minowania strat w procesie produkcyjnym.

12 Borkowski S., Ulewicz R. Systemy produkcyjne, Instytut Organizacji i  Zarządzania ORGMASZ, 
Warszawa 2009, s. 136.

13 Giemza M., Wspomagające narzędzia jakości, [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków 2011, 
s. 190.

14 Nawrat R., Doskonalenie procesów… op. cit. s. 47-49.
15 http://lean-management.pl/lean-manufacturing.html (data dostępu 13.03.2016).

http://lean-management.pl/lean-manufacturing.html
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Magazynowanie wyprodukowanego wyrobu w magazynie wyrobów gotowych

Po wyprodukowaniu wyrobu, składowany zostaje on w magazynie wyrobów goto-
wych. Elementem wyjścia będzie przekazanie go klientowi. W celu optymalizacji pro-
cesów magazynowania wykorzystać można metody: Just in Time, Kanban czy Andon.

Podsumowanie

Narzędzia Lean Manufacturing pełnią istotną rolę w przedsiębiorstwie produkcyj-
nym, ponieważ ich zastosowanie pozwala eliminować wszelkie marnotrawstwa w pro-
cesie, a w efekcie dążyć do ciągłego doskonalenia. Rozwój przedsiębiorstwa jest moż-
liwy do osiągnięcia w efektywny sposób, jeśli zastosowane jest podejście procesowe. 

Czynnikiem determinującym sukces organizacji w XXI wieku jest konkurencyj-
ność, czyli pojęcie ściśle związane z pozyskaniem i obsługą klienta – narzędzia Lean 
Manufacturing znacznie wspomagają powyższy proces.
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LEAN MANUFACTURING JAKO NARZĘDZIE  
I TECHNIKA DOSKONALENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzenie

Wzrost konkurencyjności na rynku oraz dynamika zmian otoczenia, powodują 
wiele pozytywnych i  negatywnych skutków. Przedsiębiorstwa są poddawane próbie 
przetrwania na rynku, wiele nowych przedsiębiorstw upada w ciągu 2 lat od ich założe-
nia. Aby podołać wyzwaniom i utrzymać się na rynku przedsiębiorstwo musi ciągle się 
doskonalić. Bez względu na charakter, przedsiębiorstwa muszą korzystać z najlepszych 
światowych wzorców, a przy tym wdrażać innowacje między innymi z zakresu zarzą-
dzania. Lean Manufacturing jest systemem, który jest definiowany na wiele sposobów. 
Lean tłumaczony wprost oznacza „wyszczuplanie” lub „odchudzanie”, natomiast Ma-
nufacturing tłumaczone jest jako „produkcja”. Lean Manufacturing to filozofia, która 
wywodzi się z  systemu produkcyjnego Toyoty. Jest to system zarządzania produkcją 
w  przedsiębiorstwie, którego celem jest minimalizowanie marnotrawstwa, skracanie 
czasu dostaw, podnoszenie poziomu jakości, obniżenie kosztów i  ciągłe doskonale-
nie. W dzisiejszych czasach Lean Manufacturing nie jest już dobrowolnym wyborem, 
jest koniecznością. Wdrażany jest w praktycznie wszystkich, niezależnie od wielkości 
przedsiębiorstwa i branżach1. 

Filozofia 

Zdaniem wielu wybitnych naukowców i specjalistów biznesowych Lean Manufac-
turing jest filozofią, która przynosi największe dla przedsiębiorstw korzyści. Wdrożenie 
systemu niesie za sobą wiele pozytywnych i korzystnych dla przedsiębiorstw skutków. 
„Odchudzanie” pozwala na minimalizowanie kosztów i maksymalizacje zysków. Filo-
zofia systemu produkcyjnego funkcjonującego w  koncernie samochodowym Toyota 

1 Borkowski S., Szklarzyk P.: Ocena funkcjonowania procesu wytwórczego w przemyśle metalowym 
z wykorzystaniem zasad zarządzania Toyoty. Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-go-
spodarczego Świat – Polska – Region świętokrzyski, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 
Kielce, 2014, s. 437-449.
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składa się z dwóch głównych filarów: z ciągłego doskonalenie oraz z szacunku dla lu-
dzi. Tylko ciągłe doskonalenie pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad 
przeciwnikiem, niezależnie od branży i wielkości firmy, ciągłe doskonalenie powinno 
być priorytetem. Szacunek dla pracowników może zagwarantować sukces. Docenienie 
oraz angażowanie pracowników w spełnienie misji oraz celów, bez względu na zajmo-
wany szczebel w firmie, pozwoli na ich 100% zaangażowanie się w sukces firmy, bo to 
właśnie pracownicy stanowią podstawę funkcjonowania działalności2. Zastosowanie 
tej koncepcji w praktyce pozwala osiągnąć zdecydowanie niższe koszty, przy osiągnie-
ciu wyższej jakości i krótszego czasu realizacji produkcji. 

Cele wprowadzenia koncepcji Lean Manufacturing w firmie

Celem stosowania koncepcji Lean Manufacturing jest dostosowanie przedsiębior-
stwa do zmieniających się warunków otoczenia. Przedsiębiorstwo powinno reagować 
w  sposób elastyczny i  sprężysty, by na skutek ciągłych zmian mogło się dostosować 
do otoczenia. Lean jest powolnym, kompleksowym i ciągłym procesem radykalnych 
zmian wszystkich struktur, procesów i ról. Do podstawowych celów zaliczamy3:
•	 dbałość o ciągłą innowacyjność,
•	 nieustanna troska o najwyższą jakość,
•	 minimalizacja zapasów i kosztów,
•	 dążenie do ciągłego doskonalenia,
•	 motywacja i angażowanie pracowników w sukces firmy,
•	 ciągłe pozyskiwanie nowych klientów.

Zasady w Lean Production

Jednym z narzędzi wykorzystywanych w Lean Manufacturing jest Lean Produc-
tion, czyli szczupła produkcja, która polega na wyeliminowaniu z produkcji wszystkich 
zbędnych kroków/procesów, które tak naprawdę wydłużają tylko czas który prowadzi 
do otrzymania produktu. Produkcja jest „wyszczuplona”, ponieważ używa znacznie 
mniej zasobów w  porównaniu z  masową produkcją. Wykorzystuje mniejszy nakład 
siły roboczej, mniej materiałów, mniej energii oraz wykorzystuje połowę powierzchni 
produkcyjnej i prowadzi do tego, aby ciągle się doskonalić i ciągle eliminować wszystko 
co wydłuża czas i marnuje środki produkcyjne oraz finansowe. Lean Production jest 
produkcją, która wykorzystuję kilka podstawowych zasad takich jak4,5: 

2 http://www.toyotapl.com/walbrzych/kat_Toyota-Way_172.htm (data aktualizacji: 03.01.2015).
3 Jones D.T., Womack J.P., Lean thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworze-

nie wartości w przedsiębiorstwie, ProdPress.com, Wrocław, 2008, s. 17-44.
4 Liker J., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, War-

szawa, 2005, s. 53-71.
5 http://docplayer.pl/722763-Metody-i-narzedzia-lean-manufacturing.html (data dostępu 29.02.2016).
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•	 zasada określenia wartości (Specify the Value),
•	 zasada ssania (Pull),
•	 zasada identyfikacji strumienia wartości (Identify the Value Stream),
•	 zasada doskonałości (Perfection),
•	 zasada przypływu (Flow).

Wg pierwszej zasady producent powinien przeanalizować to, czego klient wymaga 
od produktów, które oferuje na rynku. Określenie wymagań klienta może oznaczać 
radykalną zmianę produktu w stosunku do produktu oferowanego przez producenta. 
Określenie kosztu produkcji jest kolejnym niezbędnym krokiem w procesie rozwoju 
produktu. Koszt produktu powinien być niższy od kosztów produktów oferowanych 
przez konkurentów, dlatego powinny zostać wyeliminowane zbędne elementy. Przez 
takie działania przedsiębiorstwo ma możliwość obniżenia kosztów przy jednoczesnym 
zwiększeniu sprzedaży, ma również możliwość dodania do fizycznego produktu usług 
tworzących wartość dodatkową lub rozszerzenia działalności.

Kolejna zasada wymusza produkcję wyrobów tylko w takiej ilości, która jest nie-
zbędna i  tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Zasada ta prowadzi do zminimalizowania 
zapasów i skrócenia cyklu produkcyjnego, przez wykorzystanie metody Just in Time. 
Metoda ta polega na produkcji wyrobów tylko wtedy gdy pojawi się na nie zapotrze-
bowanie, czyli tylko wtedy gdy klient złoży zamówienie na dany produkt. Produkcja 
odbywa się w małych ilościach, a przepływ sterowany jest za pomocą techniki Kanban.

Zasada identyfikacji strumienia wartości obejmuje wszystkie czynności zaczynając 
od pozyskania surowca a kończąc na uzyskaniu konkretnego produktu. Czynności te 
są dzielone na trzy kategorie, pierwszą kategorie stanowią te które tworzą wartość taką 
jak rozumie klient, drugą kategorią są czynności które nie tworzą wartości, ale chwilo-
wą są niezbędne, a ostatnią kategorie stanowią czynności które nie mogą być w danym 
momencie wyeliminowane i nie tworzą wartości.

W myśl kolejnej zasady doskonałości wprowadzanie radykalnych zmian, przybliża 
do doskonałości, koncentruje się ona na doskonaleniu całego łańcucha wartości. Na-
tomiast doskonalenie poszczególnych wartości jest to ciągłe doskonalenie. Zasada ta 
polega na ustaleniu, które z form marnotrawstwa powinny zostać usunięte w pierwszej 
kolejności, dlatego wymaga to określenia dystansu pomiędzy stanem obecnym i do-
skonałością.

Realizacja ostatniej z  zasad polega na wyeliminowaniu barier organizacyjnych, 
które zakłócają przepływ lub też mogą go całkowicie zatrzymać, należy dostosować 
układ maszyn tak, aby ich rozmieszczenie skróciło czas przepływu, należy określić 
zdolność produkcyjną maszyn oraz zastosować metody i taktyki które przyczynią się 
do odchudzenia produkcji. Dążenie do uzyskania przepływu strumienia wartości bez 
zatrzymania, bez produktów wadliwych i bez oczekiwań na kolejne czynności jest prio-
rytetem tej zasady.
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Narzędzia Lean Manufacturing

Lean Manufacturing zawszę dąży do minimalizacja strat, czyli eliminacji z procesu 
produkcji wszystkiego co zajmuje pracowników i materiały w zbędny sposób i jedno-
cześnie nie przynosi wartości produktowi. Niezawodność wyposażenia na tym etapie 
jest niezbędna i konieczna do ograniczenia marnotrawstwa czasu, energii, pieniędzy 
oraz materiałów. Na drodze produkcji nie powinny występować żadne niepotrzebne 
zatrzymania, a maszyny wykorzystywane w proces produkcji tylko wtedy, gdy jest to 
potrzebne. Materiały powinny przepływać po jednej sztuce zamiast partiami. Wyelimi-
nowanie zapasów w toku pozwala zminimalizować koszty w utrzymywaniu magazy-
nów, przez co wyprodukowany produkt przeznaczany jest bezpośrednio do sprzedaży 
lub do dalszego wykorzystania. Przedsiębiorstwo stosujące Lean Manufacturing nie 
powinno dopuścić do braków i błędów. Wszystko to można usprawnić za pomocą kil-
ku narzędzi Lean Manufacturing6,7,8:
•	 VSM (Value Stream Mapping) – Mapowanie Strumienia Wartości,
•	 5S – czyli dobrze zorganizowane i uporządkowane miejsce pracy,
•	 TPM (Total Productive Maintenance) – Kompleksowe Utrzymanie Produktywności,
•	 SMED (Single Minute Exchange of Die) – szybkie przezbrojenie,
•	 Kaizen – polepszenie i poprawa procesu zarządzania i produkcji,
•	 Just in Time – redukcji pracy w toku i poziomu zapasów w całym procesie produk-

cyjno-magazynowym i związanych z tym kosztów,
•	 Kanban – metoda sterowania produkcją.

Wszystkie te narzędzia powinny być wdrażane jako kompleksowy system współza-
leżnych i wzajemnie się wspierających praktyk. Można się jednak spotkać z niezależny-
mi wdrożeniami narzędzi wspierających lub pozbawionymi elementów Lean w przy-
padku tych rodzajów produkcji, gdzie typowe rozwiązania Lean nie mają zastosowania.

Zalety Lean Manufacturing

Jednorazowy wydatek ponoszony podczas wdrażania systemu zwraca się w okre-
ślonym czasie, a  świadomość korzyści które osiągnie przedsiębiorstwo przynosi wy-
mierne korzyści na wielu płaszczyznach9:

6 Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza „Hu-
manitas”, Sosnowiec 2008, s. 150-183.

7 Giemza M., Wspomagające narzędzia jakości, [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zarządzania jakością,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, 
s. 183-200.

8 Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S., Metody i narzędzia Lean Manufacturing, Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 313-323.

9 Ohno T., System Produkcyjny Toyoty: więcej niż produkcja na dużą skalę, ProdPress.com, Wrocław, 
2008, s. 123-138.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapasy_(ekonomia)
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•	 wysoka kultura organizacyjna – zwiększenie zadowolenia pracowników dzięki lep-
szej komunikacji miedzy kierownikami a podwładnymi,

•	 zwiększenie zdolności konkurencyjnej – dzięki redukcji kosztów, zmniejszeniu 
rozrzutności i wyższej jakości,

•	 zorientowanie na klienta – zwrócenie uwagi na potrzeby i życzenia klientów,
•	 satysfakcja i zaufanie pracowników – silniejsza motywacja pracowników i ich utoż-

samianie się z sukcesami firmy,
•	 zwiększenie wydajności pracy, spłaszczenie hierarchii, skrócenie czasu podejmo-

wania decyzji.

Zakończenie

Wprowadzanie Lean Manufacturing wymaga zdobycia przez pracowników 
wszystkich szczebli nowej wiedzy i  nowych praktycznych umiejętności. Inwestowa-
nie w pracowników wyzwala w nich zaangażowanie w działania wdrożeniowe, które 
mogą w przyszłości wypłynąć na sukces przedsiębiorstwa10. Stosowanie Lean Manu-
facturing pozwala na uzyskanie konkurencyjności na rynku, przez obniżenie kosztów 
produkcji przy jednoczesnym wzroście jakości, każde podjęte działanie w procesie pro-
dukcji może wpłynąć na sukces lub porażkę. Problemami współczesnej produkcji są 
zamrożenie kapitału, wydłużenie cyklu produkcyjnego oraz nie terminowa realizacja 
zamówień, a stosowanie narzędzi Lean Production pozwala na wyeliminowanie tych 
błędów. W obecnych czasach nie wystarczy produkować, należy produkować w odpo-
wiedni sposób. Do podstawowych źródeł marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, za-
pasy, poprawianie błędów oraz braków, zbędne przetwarzanie, zbędne przemieszczanie 
materiału, nadmierny ruch, oczekiwanie oraz niewykorzystany potencjał kreatywności 
pracowników. Eliminacja działań będących marnotrawstwem, to olbrzymie potencjal-
ne źródło poprawy wyników przedsiębiorstwa oraz poprawy obsługi klienta11.

Literatura

[1] Borkowski S., Szklarzyk P., Ocena funkcjonowania procesu wytwórczego w  przemyśle 
metalowym z  wykorzystaniem zasad zarządzania Toyoty. Współczesne uwarunkowania 
rozwoju społeczno – gospodarczego Świat – Polska – Region świętokrzyski, Wydawnictwo 
Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2014, s. 437 –449.

[2] Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza 
„Humanitas”, Sosnowiec 2008, s. 150-183.

[3] Giemza M., Wspomagające narzędzia jakości, [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie 
i  doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, Kraków 2011, s. 183-200.

10 http://lean.org.pl/lean-w-produkcji (data aktualizacji 02.01.2015).
11 Jones D.T, Roos D., Womack J.P., Maszyna która zmieniła świat, ProdPress.com, Wrocław, 2007, 

s. 23-48.



278

[4] Liker J., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, 
Warszawa, 2005, s. 53-71.

[5] Ohno T., System Produkcyjny Toyoty: więcej niż produkcja na dużą skalę, ProdPress.com, 
Wrocław, 2008.

[6] Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S., Metody i  narzędzia Lean Manufacturing, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.

[7] Jones D.T, Roos D., Womack J.P., Maszyna która zmieniła świat, ProdPress.com, Wrocław, 
2007.

[8] Jones D.T., Womack J.P., Lean thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa 
i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, ProdPress.com, Wrocław, 2008.

Netografia

[9] http://lean.org.pl/lean-w-produkcji (data aktualizacji 02.01.2015).
[10] http://www.toyotapl.com/walbrzych/kat_Toyota-Way_172.htm 

(data aktualizacji: 03.01.2015).
[11] http://docplayer.pl/722763-Metody-i-narzedzia-lean-manufacturing.html 

(data dostępu 29.02.2016).

http://docplayer.pl/722763-Metody-i-narzedzia-lean-manufacturing.html


279

Adam Skrzypek

Zakład Zarządzania 
UMCS Lublin

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI 
OPARTEJ NA WIEDZY 

Wprowadzenie

Stara gospodarka opierała się na kondensowaniu zasobów, 
tj. zespalaniu dużej ilości surowców i materiałów za pomocą 
odrobiny wiedzy, a nowa opiera się na kondensowaniu wiedzy 
tj. umieszczeniu potężnego ładunku myśli w niepozornym 
opakowaniu

T. Stewart
Termin gospodarka oparta na wiedzy bywa używany zamiennie z nową gospodar-

ką, gdzie ma miejsce kształtowanie struktur gospodarki pod wpływem rozwoju wiedzy. 
Ponadto GOW utożsamiany bywa z gospodarką napędzaną wiedzą, w tym ujęciu na-
cisk położony jest na kształtowanie nowych struktur gospodarki pod wpływem rozwo-
ju wiedzy. 

GOW to porządek ekonomiczny, w którym wiedza a nie praca, surowce lub kapitał 
jest kluczowym zasobem1.

Powołanie GOW to ważne zjawisko sceny globalnej. Przejście w kierunku GOW to 
z pewnością znacząca zmiana w ewolucji ludzkości. GOW oznacza integrację i znaczą-
cy rozwój kapitału intelektualnego, który obejmuje kapitał strukturalny, ludzki i relacji. 
Procesy rozwoju GOW można analizować w sferze myśli, działania i faktu. GOW to 
nowa gospodarka, którą cechuje dominujący udział sektora usług w wytwarzaniu PKB 
i zatrudnieniu, oparta jest na wszechstronnym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Jest 
to doktryna gospodarcza ukierunkowana na zdynamizowanie gospodarki rynkowej. 
By GOW mogła się rozwijać konieczne jest współdziałanie trzech obszarów rządowe-
go, akademickiego i biznesowego. Wyzwania stojące przed GOW mają charakter biz-
nesowy, administracyjny i społeczny. Mają one strategiczny charakter, ponieważ spo-
łeczeństwo jest coraz bardziej wykształcone i dostęp do informacji i wiedzy nie może 
być ograniczony. 

1 Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
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Na podkreślenie zasługuje pogląd, że teorię gospodarki opartej na wiedzy wpro-
wadzono do nauk ekonomicznych po to, aby wskazać nowy powstający paradygmat 
trwałego rozwoju, którego podstawami są innowacje i wiedza2. Gospodarka oparta na 
wiedzy jest identyfikowana z upowszechnianiem nowoczesnych technologii komuni-
kacyjno – informacyjnych. W warunkach nowej ekonomii organizacje stają się orga-
nizacjami uczącymi się. Rozwiązania wprowadzone w ramach funkcjonowania gospo-
darki opartej na wiedzy tworzą warunki dla rozwoju podmiotów gospodarujących, 
w  których dominującą rolę pełnią zasoby niematerialne. Wymagania cywilizacyjne 
oraz rosnąca złożoność powiązań procesów gospodarczych wymagają od organizacji 
poszukiwania metod dostosowawczych, a miarą ich dostosowania jest możliwość bu-
dowania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem wiedzy i kapitału intelektualne-
go. W  kreatywnym funkcjonowaniu organizacji decydującą rolę pełni wiedza będą-
ca niematerialnym zasobem związanym z  ludzkim działaniem3. Celem artykułu jest 
wskazanie na istotę, cechy charakterystyczne GOW, powody powstania, miejsce wiedzy 
w GOW oraz przedstawienie wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem 
gospodarki opartej na wiedzy w warunkach nowej gospodarki. Metodą badawczą jest 
analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie. 

Istota i wybrane cechy GOW

Przegląd literatury dowodzi, że wskazuje się na dwuznaczny charakter gospodarki 
opartej na wiedzy, z jednej strony GOW jest nazwą zjawiska pochodzącego ze świata 
realnego, w którym wiedzy przypisuje się pierwszoplanową rolę w rozwoju gospodar-
czym. Z drugiej strony, gospodarka oparta na wiedzy jest określeniem ze świata myśli 
i oznacza zespół idei, które są związane z promowaniem innowacyjności i rozwoju wie-
dzy we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności4.

GOW to podstawa globalizacji i nowej cywilizacji poprzemysłowej. Jest to także 
odpowiedź na globalizację i  forma dostosowania się do niej. GOW to gospodarka, 
w której dominują produkty i usługi, których wartość rynkowa w znacznym stopniu 
jest konsekwencją zastosowanej wiedzy a nie zużytych materiałów czy pracy o charak-
terze fizycznym. Jest to także system, którego siła napędową są wiedza i innowacje, zaś 
kapitał ludzki ma przewagę nad kapitałem ekonomicznym. Stwarza on nowe wyzwania 
o charakterze społecznym i biznesowym5. 

2 Kukliński A. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, [w:] 
Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.

3 Grosser S.N., R. Zeier (eds.), Systematic Management for Intelligent Organizations, [w:] „Springer-
-Verlag”, Berlin Heidelberg 2012.

4 Madej Z. , Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w  świat paradygmatów, [w:] Freitag-Mika E. 
(red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006, s. 15-
16.

5 Kotowicz-Jawor J., GOW-wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009, s. 13-22.
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Lundvall i Foray definiują gospodarkę opartą na wiedzy, jako taką, w której najważ-
niejszym zasobem jest wiedza, a najważniejszym procesem jest uczenie się6. W rapor-
cie OECD „The Knowledge Based Economy” z 1996 roku, gospodarka oparta na wiedzy 
jest postrzegana jako taka, która opiera się na produkcji, dystrybucji, praktycznym wy-
korzystaniu wiedzy i informacji7. 

Drucker używał sformułowania społeczeństwo prokapitalistyczne8, Naisbitt spo-
łeczeństwo wiedzy9, Toffler społeczeństwo trzeciej fali10, D. Bell społeczeństwo postin-
dustrialne11. W literaturze spotykamy także określenie GOW jako gospodarka cyfrowa 
czy gospodarka sieciowa. Terminu gospodarka oparta na wiedzy używa się w literatu-
rze z takimi wyrażeniami jak gospodarka wiedzy, gospodarka informacyjna, gospodar-
ka cyfrowa, gospodarka napędzana wiedzą czy nowa gospodarka12.

W warunkach GOW zachodzi proces przesunięcia z ekonomii zorientowanej na 
produkcję dóbr na ekonomię zorientowaną na usługi, następuje zwiększenie liczby 
i wpływu klasy pracowników profesjonalnych i technicznych, społeczeństwo informa-
cyjne jest zorganizowane wokół wiedzy i  informacji, badania naukowe oraz rozwój, 
a także połączenie nauki i technologii oraz ekonomii stanowią klucz do społeczeństwa 
informacyjnego13. Na temat GOW wypowiedziały się takie instytucje jak: OECD i Bank 
Światowy w 2002 roku stwierdziły, że jest to gospodarka, gdzie „wiedza jest tworzona, 
przyswajana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organiza-
cje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybszemu rozwojowi gospodarczemu”14. 
Bank Światowy wskazał następujące warunki rozwoju GOW:
•	 środowisko instytucjonalne i  gospodarcze umożliwiające swobodny przepływ 

wiedzy, 
•	 inwestycje w  technologie informatyczne i  komunikacyjne (ITC), zachęcające do 

rozwijania przedsiębiorczości,
•	 wykształconą ludność i posiadającą umiejętności w zakresie tworzenia i wykorzy-

stywania wiedzy,
•	 dynamiczną strukturę informacyjną od radia do Internetu ułatwiającą efektywne 

komunikowanie się, rozpowszechnianie i przetwarzanie informacji, 

6 Lundvall B. A., National Systems of Innovation, Towards a Theory of Innovation and Interactive Le-
arning, Printer Publisher, London 1992

7 The Knowledge – Based Economy, OECD, Paris 1996, s. 7
8 Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 45. 
9 Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, 1997, s. 105. 
10 Toffler A., Trzecia fala, PWN, Warszawa 1999, s. 27. 
11 Bell D., The Doming of Post – Industrial Society, Basic Books, New York 1973, s. 57
12 Woroniecki J., Nowa gospodarka: Miraż czy rzeczywistość? Doktryna – praktyka – optyka OECD, 

[w:] Welfe W. (red.), Społeczeństwo oparte na wiedzy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2009, s. 9.

13 Zaliwski A., Korporacyjne bazy danych, PWE, Warszawa 2000.
14 Dahlman C., Anderson T., (eds.), Korea and the Knowledge-Based Economy, Making the Transmis-

sion. Information Society, OECD, World Bank Institute 2000.
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•	 sieć ośrodków badawczych, uniwersytetów, zespołów doradców, przedsiębiorstw 
prywatnych i adaptacji do lokalnych potrzeb oraz tworzenia nowej wiedzy.
GOW to gospodarka, w której wiedza traktowana jest jako czynnik kształtujący 

strukturę produkcji i postęp gospodarczy na etapie zaawansowanego rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Kleer określił warunki wejściowe dla GOW15:
•	 gospodarka musi osiągnąć wysoki poziom rozwoju, współcześnie oscyluje on wo-

kół 20 tys. dolarów na mieszkańca, a struktura PKB charakteryzuje się 70% udzia-
łem usług w jego tworzeniu,

•	 społeczeństwo charakteryzuje się wysokim poziomem edukacyjnym, w którym za 
miarę powszechną uznawane jest wykształcenie średnie, a wyższe obejmuje co naj-
mniej połowę ludności zawodowo czynnej,

•	 GOW jest gospodarką innowacyjną, udział nakładów na B+R wynosi około 3% 
PKB,

•	 innowacyjność jest funkcją przynajmniej trzech zmiennych: kreatywności ludzi, 
popytu na innowacje oraz odpowiedniego klimatu proinnowacyjnego, jaki musi 
tworzyć państwo,

•	 gospodarka i społeczeństwo ma charakter otwarty,
•	 GOW tworzy nową strukturę ekonomiczną i społeczną oraz wymusza istotne mo-

dyfikacje w funkcjach sektora publicznego. 
Poszukując sposobów, które umożliwiłyby osiągnięcie poziomu rozwoju charakte-

rystycznego dla GOW należy uwzględnić:
•	 postępującą zmienność bliższego i dalszego otoczenia,
•	 konieczność zdobywania i wykorzystywania wiedzy,
•	 potrzebę przemiany społeczeństwa przemysłowego w informacyjne,
•	 uzależnienie zdolności przeżycia organizacji od dostępu do informacji, umiejętne-

go ich przetwarzania i adaptacji do zmian,
•	 konieczność globalnego spojrzenia na gospodarkę, rynek, ochronę środowiska,
•	 dostrzeżenie rosnącej roli zasobów niematerialnych tj. wiedzy, kapitału intelektu-

alnego i informacji.
Odnosząc się do GOW, należy zwrócić uwagę znaczącą rolę technologii informa-

cyjno – komunikacyjnych w jej rozwoju. Według M. Piątkowskiego gospodarka oparta 
na wiedzy jest nadrzędną strukturą ekonomiczną, napędzaną przez innowacje w zakre-
sie technologii informatyczno – komunikacyjnych, które wpływając na wszystkie gałę-
zie gospodarki, przyspieszają wzrost wydajności oraz tempo wzrostu gospodarczego16. 
Podobne stanowisko zajmują Cairncross oraz Thurow uważając, że gospodarka oparta 

15 Kleer J., Co to jest GOW, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy,  KBN, Warszawa 
2003.

16 Piątkowski M., Infrastruktura instytucjonalna „nowej gospodarki” a rozwój krajów postsocjalistycz-
nych, [w:] Kołodko G.W., Piątkowski M. (red), Nowa gospodarka i stare problemy. Perspektywy szyb-
kiego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002, s. 158.
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na wiedzy to taka, w której wszystkie sektory: usługi, przemysł, rolnictwo korzystają 
z technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Gospodarce opartej na wiedzy przypisać można następujące cechy17:
•	 wiedza to najważniejszy czynnik wytwórczy,
•	 w tworzeniu konkurencyjnej przewagi większe znaczenie mają czynniki niemate-

rialne,
•	 nasila się międzynarodowa konkurencja, która wynika z globalizacji działań go-

spodarczych i rozwoju technologii,
•	 masowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych przyczynia 

się do zwiększenia efektywności działalności ekonomicznej, tworzenia nowych 
produktów i usług, zmiany charakteru przedsiębiorstw oraz podejścia do intere-
sariuszy.
W GOW podstawową rolę w społeczeństwie i gospodarce pełni wiedza, która:

•	 staje się jedynym zasobem ekonomicznym, podczas, gdy pozostałe sprowadzone są 
do roli uzupełniających czynników wytwórczych 

•	 stanowi płynne połączenie doświadczenia, ocen wartości i informacji,
•	 jest sprawdzonym kluczem prowadzącym do zmian, wyboru wartości oraz szans 

życiowych,
•	 przesądza o władzy, 
•	 stanowi odwzorowanie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej 

pracy oraz kreowania nowych rozwiązań i procesów,
•	 stanowi ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości i umiejętność ich wyko-

rzystania,
•	 jest źródłem kompetencji, poprawy efektywności i skuteczności,
•	 jest ważnym wyznacznikiem sukcesu organizacji funkcjonującej w warunkach po-

stępującej zmienności otoczenia.
W  gospodarce opartej na wiedzy rośnie rola zasobów niematerialnych, w  tym 

wiedzy jawnej i ukrytej. W warunkach zmian, ryzyka i niepewności ważną rolę peł-
ni szybkość zmian zachodzących w  obszarze wiedzy, czyli intensywność stosowania 
w praktyce innowacji. Zdaniem Welfego, idea gospodarki opartej na wiedzy przedsta-
wia potrzebę wysunięcia na pierwszy plan charakterystycznych cech dzisiejszej gospo-
darki, która w znacznym stopniu czerpie z kapitału wiedzy. Podkreśla on zasadnicze 
różnice w stosunku do dominującej w poprzednich stuleciach gospodarki industrial-
nej, która korzystała z wiedzy determinującej postęp techniczny, lecz rozwój jej był uza-
leżniony od wzrostu kapitału rzeczowego oraz wzrostu kwalifikowanej siły roboczej18.

W rozważaniach na temat gospodarki opartej na wiedzy pojawia się również po-
jęcie kapitału wiedzy, który rozumiany jest jako nagromadzona wiedza naukowa, czy-
li skumulowane wyniki badań naukowych (B+R) oraz poziom wiedzy społeczeństwa 

17 Woroniecki J, Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość?, op.cit. s. 33.
18 Kołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S – ka, Warszawa 2004, s. 134.
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wyrażony przez osiągnięty poziom wykształcenia. Poziom wiedzy społeczeństwa to 
formalnie osiągnięty poziom wykształcenia. Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy wią-
że się z teorią wzrostu endogenicznego. Teoria ta zakłada, że pewne czynniki produkcji 
powstają w wyniku procesów nagromadzenia (akumulacji) np. kapitału wiedzy. Kapitał 
wiedzy to wartość ekonomiczna potencjału i poziomu intelektualnego człowieka, zdol-
ności twórczych oraz umiejętności praktycznych, jakimi może dysponować kierow-
nictwo i  interesariusze przedsiębiorstwa. Kapitał wiedzy jest traktowany w przekroju 
zasobów ludzkich, jako zbiorowości przedsiębiorstwa i stanowi podstawę do określenia 
wiedzy organizacyjnej oraz zarządzania nią w odniesieniu do struktury organizacyjnej 
oraz w  szerszym kontekście organizacji sieciowej. Ponadto kapitał wiedzy może być 
traktowany jako wiedza, które została zawarta w  kapitale innowacyjnym i  obejmuje 
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, know-how, prace roz-
wojowe zakończone pozytywnym rezultatem19.

Współczesną gospodarkę opartą na wiedzy charakteryzuje fakt, że wiedza i infor-
macja stosowane są do tworzenia wiedzy i urządzeń przetwarzających informację oraz 
służących do komunikacji, w procesie kumulatywnego sprzężenia zwrotnego między 
innowacją i jej wykorzystaniem. W najprostszym ujęciu budowanie gospodarki opartej 
na wiedzy sprowadza się do tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu i funk-
cjonowaniu przedsiębiorstw opierających swą przewagę konkurencyjną na wiedzy. 
Podmiotami, które tworzą te warunki są: państwo, władze lokalne i regionalne, przed-
siębiorstwa, środowiska intelektualne i akademickie. Przewaga konkurencyjna oparta 
na wiedzy ma dwa ujęcia: szersze i węższe. W szerszym ujęciu przewaga konkurencyj-
na oparta na wiedzy wynika z uznania za wiedzę wszelkiej użytecznej informacji (na 
przykład o specyficznym, niezaspokojonym popycie), którą firma posiada na zasadzie 
wyłączności lub ograniczonej dostępności i  jest w stanie ją wykorzystać w celu osią-
gnięcia lub umocnienia przewagi konkurencyjnej. W węższym ujęciu chodzi o unikal-
ną wiedzę naukową i techniczną, którą przedsiębiorstwo się posługuje, ale samo jej nie 
stworzyło20.

Państwo posiada możliwości wspierania gospodarki opartej na wiedzy następują-
cymi działaniami21:
•	 właściwą polityką makroekonomiczną i strukturalną dążącą do obniżenia pozio-

mu opodatkowania przedsiębiorstw, wzrostu otwartości gospodarki, efektywnej 
prywatyzacji i restrukturyzacji, 

•	 racjonalizacją wydatków na badania i rozwój, 

19 Stabryła A., Koncepcja zarządzania wiedzą i  rozwojem przedsiębiorstwa, [w:] „Zeszyty Naukowe 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2015, t. 26, nr 1. s. 171.

20 Koźmiński A., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Kołodko G. (red.), Rozwój polskiej 
gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Za-
rządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 155.

21 Orłowski. W., Knowledge Economy and Knowledge-Based Growth: Some Issues in a Transition Econ-
omy, [w:] Kukliński A. (red.), “The Knowledge-Based Economy: The European Challenges of the 
21Century, State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland”, Warszawa, s. 96. 



285

•	 właściwą polityką edukacyjną i  reformą systemu edukacji poprawiająca jakość 
kształcenia i lepsze dostosowanie systemu do potrzeb. 
W odniesieniu do skali krajowej można wyróżnić gospodarkę opartą na wiedzy 

w  skali makroekonomicznej, cechującą się szybkim rozwojem dziedzin związanych 
z  przetwarzaniem informacji i  rozwojem nauki, głównie gałęzi zaliczanych do tzw. 
wysokiej techniki. W skali mikroekonomicznej gospodarka oparta na wiedzy opiera 
przewagi konkurencyjne na przedsiębiorstwach wiedzo chłonnych. Tempo przemian 
w  gospodarce sprawia, że istniejąca wiedza i  umiejętności zmieniają się w  krótkim 
czasie. Wymusza to konieczność podnoszenia kwalifikacji i  ciągłego uczenia się, co 
sprzyja procesowi powstawania i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Proces uczenia 
się rozumiany jest dwojako jako zdobywanie kompetencji i umiejętności, które pozwa-
lają jednostce odnosić sukcesy w osiągnięciu celów osobistych lub celów organizacji 
oraz jako przetwarzanie już znanej informacji22.

Instytut Banku Światowego zdefiniował warunki jakie powinien spełniać kraj 
uczestniczący w gospodarce opartej na wiedzy: 
•	 warunki gospodarcze i instytucjonalne powinny umożliwiać swobodny przepływ 

wiedzy, rozbudowywanie inwestycji bogatych w technologię informatyczną i ko-
munikacyjną, 

•	 społeczeństwo powinno tworzyć lub posiadać umiejętności w zakresie tworzenia 
i wykorzystywania wiedzy, 

•	 kraj powinien dysponować dynamiczną strukturą informacyjną umożliwiającą 
efektywne rozpowszechnianie i przetwarzanie wiadomości, 

•	 ważne jest istnienie sieci ośrodków badawczych, uniwersytetów, zespołów dorad-
ców, przedsiębiorców prywatnych oraz grup społecznych zdolnych do wykorzysta-
nia, asymilacji i tworzenia nowej wiedzy. 
Postęp techniczny i organizacyjny uzależniony jest od szeroko rozumianej polityki 

społeczno-gospodarczej oraz zmian mentalności społeczeństwa. Efektywne wykorzy-
stanie czynników produkcji następuje wówczas, gdy istnieją silne ramy prawne regu-
lujące działalność gospodarczą i zabezpieczające prawa własności. Wiedza traktowana 
jest jako główny endogeniczny czynnik kształtujący strukturę produkcji oraz postęp 
gospodarczy i społeczny. W myśl tak ujętej teorii można powiedzieć, że wiedza w for-
mie nakładu i  stanu staje się ważnym czynnikiem determinującym tempo i  poziom 
rozwoju gospodarczego wraz z nakładami i stanem środków trwałych23.

22 Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OCED, Ministerstwo Gospodarki, Departament 
Strategii Gospodarczej, 2000, s. 26. 

23 L. Zienkowski, Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość?, [w:] Zienkowski L. (red.), 
Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 16. 
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Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem GOW

Kraje Unii Europejskiej podjęły ważną decyzję w 2001 roku, w wyniku której za-
mierzały do 2010 roku prześcignąć w rozwoju Stany Zjednoczone. W Białej Księdze 
można było znaleźć przedsięwzięcia, które wskazywały na rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego, badań, innowacji i  edukacji obywateli, liberalizację i  integrację ryn-
ków, rozwój przedsiębiorczości, wzrost zatrudnienia i  modelu społecznego poprzez 
wzrost aktywności zawodowej, ograniczenie biedy i wykluczenia społecznego, a także 
stałą dbałość o trwałe fundamenty rozwoju i środowisko naturalne24. GOW wyróżnia 
znacząca zmiana struktury gospodarki, która przejawia się we wzroście zatrudnienia 
w  branżach, które intensywnie wykorzystują wiedzę. Badania potwierdzają, że wa-
runkach GOW pracownicy wiedzy stanowią najbardziej rosnący segment w sektorze 
usług, które w sposób intensywny wykorzystują wiedzę. Ponadto należy podkreślić, że 
w warunkach GOW powstało i intensywnie rozwija się przedsiębiorstwo oparte na wie-
dzy, które stanowi płaszczyznę, na której daje się zauważyć szybkość działania, rosnącą 
rolę zasobów niematerialnych i  daleko idącą współpracę w  sieci. Charakterystyczne 
dla GOW jest przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, które cechuje relatywnie krótki cykl 
życia wyrobów i usług, zdolność do doskonalenia wyrobów i usług, zdolność do stałego 
edukowania klienta, który staje się prosumentem, umiejętność dostosowywania wyro-
bów i usług do rosnących potrzeb klientów. 

GOW to gospodarka bazująca na produkcji i dystrybucji oraz użyciu wiedzy oraz 
informacji, które są najcenniejszymi czynnikami prowadzącymi do rozwoju gospodar-
czego. Podstawą GOW są zaawansowane technologie (informatyka i telekomunikacja) 
i branże zatrudniające wykwalifikowanych pracowników (finanse i edukacja). Wyróż-
niono cztery zasadnicze filary GOW, w tym otoczenie instytucjonalno-prawne, inno-
wacyjność, infrastrukturę i informacje oraz edukację i szkolenia. Akronim GOW trze-
ba zgłębiać. Potwierdza to wypowiedź R. Feynmana – fizyka, teoretyka na temat uwag 
ojca odnoszących się do znajomości nazwy pewnego ptaka25 „Możesz poznać nazwy 
tego ptaka we wszystkich językach świata, ale kiedy się ich nauczysz, nie będziesz miał 
o nim bladego pojęcia. Będziesz tylko wiedział, że ludzie w  tych różnych miejscach 
świata tak go nazywają. Więc popatrzmy sobie na ptaszka i zobaczymy, co robi, bo to 
się właśnie liczy”. 

GOW określana jest także często jako gospodarka „świadczeń”, w której większość 
pracowników zatrudniona jest w  sektorze usług. Charakteryzuje się też tym, że jej 
głównym potencjałem jest wiedza, w przeciwieństwie do gospodarki przemysłowej, dla 
której głównym potencjałem jest kapitał, czy gospodarki typu agrarnego, której głów-
ny potencjał stanowiły ziemia i praca. GOW to gospodarka, która nie jest gospodarką 
niedoboru, ale gospodarką nadmiaru, czy raczej „nad-możliwości”. Jest gospodarką 
bezpośrednio opartą na generowaniu, dystrybucji i  zastosowaniu wiedzy i  informa-
cji. W warunkach GOW działa wiele przedsiębiorstw, które o wiedzę opierają swoją 
24 Szomburg J., Biała Księga 2003, Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Polskie Forum Strategii Lizboń-

skiej, cz. I Gdańsk-Warszawa 2003, s. 8.
25 Feynman E. P., What do you care what other people think? Norton 1988, s. 13-14, za: Fazlagić A. J., 

Zarządzanie wiedzą, Wyd. Millenium Gniezno, 2006, s. 25.
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przewagę konkurencyjną26. GOW oparta jest na zasobach i wykorzystaniu potencjału 
wiedzy, która staje się strategicznym czynnikiem rozwoju27. Ważnymi czynnikami suk-
cesu staje się jakość wiedzy i informacji oraz kapitału intelektualnego. GOW wyróżniają 
charakterystyczne cechy, do których należą między innymi zmienność bliższego i dal-
szego otoczenia, konieczność zdobywania i wykorzystywania wiedzy, potrzeba prze-
miany społeczeństwa przemysłowego w informacyjne, uzależnienie zdolności przeży-
cia organizacji od dostępu do informacji oraz umiejętnego ich przetwarzania i adaptacji 
do zmian, ponadto konieczność globalnego spojrzenia na gospodarkę, rynek, ochronę 
środowiska oraz dostrzeganie rosnącej roli zasobów niematerialnych tj. wiedzy, kapita-
łu intelektualnego i informacji28. 

GOW to gospodarka, w której wiedza traktowana jest jako czynnik, który kształ-
tuje strukturę produkcji oraz postęp gospodarczy na etapie zaawansowanego rozwoju 
społeczno-gospodarczego29. Podstawowym problemem GOW jest poznanie oraz okre-
ślenie mechanizmów oddziaływania na przemiany i rozwój gospodarki. Do znaczących 
składników GOW należy zaliczyć zarządzanie procesami gospodarczymi oraz umie-
jętne kierowanie ludźmi na wszystkich szczeblach, wymuszające wzrost efektywności 
oraz stale stymulujące innowacyjność i rozwój. Należy podkreślić, że dla rozwoju GOW 
konieczny jest wzrost poziomu edukacji społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych, 
postępujący proces internalizacji gospodarek poprzez wzrost handlu usługami w skali 
międzynarodowej, a  także rozwój i  szeroka dystrybucja technologii informacyjnych 
i  telekomunikacyjnych. GOW to gospodarka, w  której wiedza traktowana jest jako 
czynnik kształtujący strukturę produkcji i postęp gospodarczy na etapie zaawansowa-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego30. Poszukując sposobów, które umożliwiłyby 
osiągnięcie poziomu rozwoju charakterystycznego dla GOW należy uwzględnić:
•	 postępującą zmienność bliższego i dalszego otoczenia,
•	 konieczność zdobywania i wykorzystywania wiedzy,
•	 potrzebę przemiany społeczeństwa przemysłowego w informacyjne,
•	 uzależnienie zdolności przeżycia organizacji od dostępu do informacji, umiejętne-

go ich przetwarzania i adaptacji do zmian,
•	 konieczność globalnego spojrzenia na gospodarkę, rynek, ochronę środowiska,
•	 dostrzeżenie rosnącej roli zasobów niematerialnych tj. wiedzy, kapitału intelektu-

alnego i informacji.

26 Skrzypek A., Zarządzanie wiedzą w obsłudze klienta – wyniki badań, [w:] „Problemy Jakości”, 2015, 
nr 2, s. 9-14.

27 Skrzypek A., Zarządzanie wiedzą w organizacji w opinii laureatów Polskiej Nagrody Jakości, [w:] 
„ABC Jakości”, 2015, nr 1, s. 33-44.

28 Skrzypek E., (red.) Kapitał intelektualny w organizacji, Wyd. UMCS Lublin 2009, s. 34-46.
29 Skrzypek E., Miejsce i znaczenie wiedzy w zrównoważonym rozwoju, [w:] Żuchowski J. (red.), Fi-

lozofia TQM, w  zrównoważonym rozwoju, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2008, 
s. 158-165.

30 Skrzypek A., Knowledge as a strategic asset in conditions of Knowledge – based economy-theoreti-
cal and practical perspective, [w:] Świrska A. (red.), Successful Management in Crunch Time, UPH 
Siedlce, 2014, s. 180-190. 
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W  Polsce rośnie świadomość roli, jaką wiedza odgrywa lub powinna odgrywać 
w rozwoju gospodarczym31. Konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury, zmiany w pro-
gramach nauczania, poprawa jakości oraz etyczne zachowania w biznesie.

Podsumowanie

W warunkach nasilających się zmian i procesów globalizacji rośnie rola zasobów 
niematerialnych, w tym w sposób szczególny wiedzy. Wiedza stała się podstawowym 
zasobem umożliwiającym doskonalenie zarządzania w warunkach Gospodarki Opar-
tej na Wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Zarządzanie wiedzą jest coraz częściej 
wpisywane w strategię zarządzania polskich przedsiębiorstw32. Przedsiębiorstwa, któ-
re realizują strategię zarządzania wiedzą, są przedsiębiorstwami opartymi na wiedzy 
i  odnotowują wzrost efektywności działania. Zatem GOW tworzy szanse na sukces 
organizacji. W warunkach GOW bardzo ważnym problemem jest intensywność wy-
korzystania wiedzy czyli wiedzochłoność (knowledge intensity). GOW to gospodarka 
połączeń albo gospodarka sieciowa, dlatego rośnie znaczenie sieci powiązań międzyor-
ganizacyjnych. Według Druckera sukces w warunkach GOW osiągają ci, którzy dobrze 
znają siebie, swoje mocne strony, system wartości i styl pracy oraz potrafią zarządzać 
sobą.33 Z doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych wynika, że największą szansę na 
przetrwanie oraz powodzenie na rynku mają te organizacje, które wdrożyły model 
GOW, potrafią uelastyczniać swoje struktury, zmieniają sposób zarządzania, stawiają 
na kapitał ludzki, w tym na wiedzę, motywację i kreatywność. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
JAKO CZYNNIK SUKCESU 

W WARUNKACH NOWEJ GOSPODARKI

Wprowadzenie

Wiedza w nowej gospodarce to podstawowy zasobów decydujący o sukcesie organi-
zacji. Podstawowym problemem wielu organizacji jest stosunek do wiedzy i jej wykorzy-
stywania w procesach decyzyjnych, optymalizacyjnych, rozwojowych i twórczych. Wie-
dza powinna być tworzona, zdobywana, transmitowana i efektywnie wykorzystywana na 
rzecz realizacji celów organizacji i jej interesariuszy. Wiedzę tworzy się poprzez płynną 
kompozycję ukierunkowanego doświadczenia, wartości, użytecznych informacji i facho-
wego spojrzenia, stwarzającego podstawy do oceny, i przyswajania nowych doświadczeń 
i umiejętności. W firmach konieczne jest zarządzanie oparte na wiedzy1. Należy wdrażać 
i  rozwijać uczenie się organizacji. Koncepcja zarządzania wiedzą powstała na gruncie 
nauki organizacji i zarządzania2. Jest ona uniwersalnym sposobem zarządzania przedsię-
biorstwem, bo dotyczy zasobu jaki jest w posiadaniu każdej organizacji. Zarządzanie wie-
dzą powinno mieć miejsce w każdej organizacji, która chce być konkurencyjna na rynku, 
wszak wiedza oraz informacja stały się głównymi czynnikami innowacyjności i konku-
rencyjności. Obejmuje ono lokalizowanie wiedzy, pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie 
się wiedzą i rozpowszechnianie jej, wykorzystywanie i zachowanie wiedzy. W artykule 
przedstawiono istotę i cel zarządzania wiedzą w organizacji. Wskazano uwarunkowania 
sukcesu organizacji, w której zarządza się wiedzą. 

1 Skrzypek A., Możliwości i potrzeba pomiaru zasobów niematerialnych w organizacji – aspekty teore-
tyczne i praktyczne, [w:] „Problemy Jakości”, 2014, nr 5, s. 9-13.

2 Skrzypek A., Zarzadzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych projakościowo – w świetle wy-
ników badań, [w:] Nowakowska – Krystman A. (red.), Zarządzanie relacjami. Wybrane problemy, 
Horzela I.,  Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 19-30
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Zarządzanie wiedzą w organizacji – wybrane aspekty

Zarządzanie wiedzą to metoda zarządzania organizacją, która funkcjonuje w spo-
łeczeństwie post przemysłowym (wiedzy) i  polega na gromadzeniu, przetwarzaniu, 
upowszechnianiu i wykorzystywaniu wiedzy do osiągania celów przedsiębiorstwa. Bio-
rąc pod uwagę realizowane strategie zarządzania wiedzą traktuje się je jako3 kluczowy 
zasób uwarunkowany zdolnościami intelektualnymi pracowników, będących źródłem 
przewagi konkurencyjnej, metody doskonalenia produktów/usług, podstawę działal-
ności organizacyjnej oraz sposoby doskonalenia procesów/procedur. Takie potrakto-
wanie zarządzania wiedzą wymaga wspierania pracy opartej na wiedzy czyli kreatyw-
ności i tworzenia wartości dodanej do informacji4.

Zarządzanie wiedzą można potraktować jako:
•	 zestaw procedur i środków technicznych, który zapewnia przeniesienie osobistego 

doświadczenia i wiedzy członka organizacji do bazy danych organizacji oraz prze-
chowywania praz dystrybucji niezbędnych informacji wśród członków organizacji,

•	 zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy for-
malnej oraz cichej pracowników firmy,

•	 koncepcja jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, to 
także tworzenie nowej wiedzy oraz tworzenie warunków dla jej lepszego rozumienia, 

•	 ogół działań umożliwiających identyfikację, zachowanie, upowszechnianie, wy-
korzystanie wiedzy jawnej i ukrytej personelu przedsiębiorstwa dla podniesienia 
sprawności i efektywności działania zatrudnionych pracowników.

Tabela 1. Struktura zarządzania wiedzą w organizacji

Autorzy K. Wiig 1993 T.H. Davenport, 
L. Prusak 1998

W. Bukowitz, 
R. Williams 2000

G. Probst, S. Raub, 
K. Romhardt 2000

K. Dalkir 2005

Elementy * budowanie * tworzenie * zdobywanie * lokalizowanie * zdobywanie i/
lub tworzenie

* utrzymywanie * kodyfikacja * wykorzystywanie * pozyskiwanie * przyłączanie 
i stosowanie

* kompilacja * koordynacja * uczenie się * rozwijanie * dzielenie się 
wiedzą i jej 
szerzenie

* używanie * transfer * wnoszenie 
własnego wkładu

* dzielenie 
i rozpowszechnianie

* ocenianie * wykorzystywanie
* utrzymywanie * zachowanie
* pozbywanie się

Źródło: Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni 
organizacyjnej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 149

3 Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
4 Gladstome B., Gospodarka oparta na wiedzy. Knowledge Management, Petit, Warszawa 2004, s. 5.
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Współczesną gospodarkę charakteryzują zmiany, które wiążą się z otoczeniem ze-
wnętrznym i wewnętrznym5. W obszarze uwarunkowań zewnętrznych należy wskazać 
na:
•	 wzrost konkurencji na rynku dóbr i usług,
•	 wzrost znaczenia wiedzy jako siły napędowej gospodarki,
•	 postępujące procesy globalizacji,
•	 zmiany na rynku pracy,
•	 wzrost znaczenia informacji,
•	 zmiany w obszarze potrzeb społeczeństwa,
•	  – kształtowanie się różnych grup interesów, które wymuszają na przedsiębior-

stwach określone zachowania,
•	 przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw,
•	 uwarunkowania demograficzne, ekologiczne, społeczno – kulturowe.

W ramach uwarunkowań wewnętrznych należy wskazać na;
•	 bieżącą sytuację firmy,
•	 przyjęte cele i strategię firmy,
•	 przedmiot działalności przedsiębiorstwa i zakres oraz częstotliwość zmian,
•	 zmiany w sferze techniki i technologii,
•	 podejście do kwestii wiedzy,
•	 kulturę i strukturę organizacyjną.

Każde działające na rynku przedsiębiorstwo wymaga należytego zarządzania wie-
dzą6. Dzięki temu można uniknąć niechcianego chaosu, a także ryzyka poniesienia nie-
pożądanych strat. Dla usprawnienia pracy jednostek gospodarczych stworzone zostały 
systemy zarządzania wiedzą. Należą do nich7:
•	 zarządzanie jakością, 
•	 zarządzanie dokumentami,
•	 wspomaganie procesów decyzyjnych,
•	 wspomaganie pracy zespołowej,
•	 systemy informacji menadżerskiej,
•	 systemy zarządzania przepływem pracy,
•	 zarządzanie relacjami z klientem.

Zarządzanie wiedzą w organizacji rozumiane jest w zależności od potrzeb w różny 
sposób, jest to bardzo ważny podsystem zarządzania każdą organizacja, funkcjonującą 
w warunkach zmienności, ryzyka i niepewności. 

5 Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 2003, s. 54.
6 Skrzypek A., Paradygmat społeczeństwa opartego na wiedzy w warunkach nowej ekonomii, [w:] „Ze-

szyty Naukowe UPH”, Siedlce 2013, nr 25, s. 125-135.
7 Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006, s. 161-170.
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Wybrane charakterystyczne cechy stylów zarządzania wiedzą w kulturze amery-
kańskiej, japońskiej, europejskiej i chińskiej zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Style zarządzania wiedzą w różnych kulturach
Elementy 
charakterystyki

Typ kultury

amerykańska japońska europejska chińska

Motto Jestem, bo odnoszę 
sukces

Jestem, 
bo kocham

Jestem, bo ćwiczę Jestem, bo się uczę

Mentalność pracomania grupowość konstruktywizm pragmatyzm

Typ ideału Wiedza jako zasób Wiedza 
jako relacje 
międzyludzkie

Wiedza jako władza Wiedza jako zaleta 
(cnota)

Ucieleśnienie Zgromadzona baza 
wiedzy

Wiedza to cała 
firma

Agenci wiedzy Wiedza to życie

Mechanizm Gospodarka oparta 
na wiedzy

Kultura wiedzy Dyskurs wiedzy Nadzór nad wiedzą

Cel Zyski 
krótkoterminowe

Praca w długim 
okresie

Legitymacja (logiczne 
usankcjonowanie)

Wzmacnianie 
rodzinnych sag, 
społeczeństwa, 
kraju

Centrum 
zainteresowa-
nia

Wiedza dostępna 
i zobiektywizowana

Wiedza ukryta 
i subiektywna

Wiedza konstruowana 
sytuacyjnie

Wiedza użyteczna 
i nadająca się do 
zastosowania

Strategia Zastosowanie 
dźwigni

Tworzenie Polityzacja Integracja

Proces Ponowne 
wykorzystanie

Konwertowanie Tworzenie 
postanowień

Kontekstualiza-cja

Środki Racjonalność, 
technologia, rynki

Wizje/emocje, 
zaufanie/ 
troska, 
socjalizacja

Tożsamość/znacze-
nie, partycypacja, 
negocjacje

Materialno-
techniczne, 
psycho-
poznawcze, 
socjopolityczne

Metafora Zrywanie nisko 
wiszących owoców 
(kodyfikacja 
dostępnej wiedzy, 
ważniejsze jest jak 
niż co

Karmienie 
rozwijającego się 
ba, tj. wspólnego 
kontekstu 
społecznego, 
którego 
jednostka jest 
cząstką

Stałe tworzenie 
fabuły (uwzględnianie 
nowych, ciągle 
pojawiających się 
wątków)

Mistrz jest wolny 
od wszelkich 
przeciwności 
(komplementarny 
efekt przeciwności, 
holistyczny sposób 
ujmowania

Źródło: Zhu Z., Knowledge management: towards a universal or cross-cultural context?, [w:] 
„Knowledge Management Research & Practice 2002”, Vol. 2, s. 73
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Zarządzanie wiedzą jako szansa na sukces organizacji

Sukces organizacji to najlepszy z możliwych w istniejącym stanie wiedzy ocenia-
jącego, osiągnięty stan spraw w danej dziedzinie, zaistniałyby w określonym czasie, na 
skutek wysiłku osoby działającej8. 

Sukces to zwiększenie udziałów rynkowych, wyeliminowanie konkurentów, wzrost 
wartości przedsiębiorstwa, wzrost zysków z tytułu innowacji i zachowanie miejsc pra-
cy. Są to elementy sukcesu postrzeganego w szerszym wymiarze, jako zachowanie eg-
zystencji, rozwój, wzrost przedsiębiorstwa, odpowiedni wizerunek, tożsamość przed-
siębiorstwa9.

Sukces organizacji powinien być związany ze sprawnością zarządzania, które oce-
nia się w oparciu o realizacje celów, wyników i kosztów10.

Proces zarządzania wiedzą wspierany jest przez takie czynniki jak: przywództwo, 
kultura organizacyjna, technologia i system pomiarowy. Zarządzanie wiedzą jest sys-
temem zaprojektowanym w taki sposób, by podejmować szybkie, mądrzejsze i lepsze 
decyzje, umożliwiające uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także sukcesu rynkowe-
go. Zarządzanie wiedzą traktowane jest jako zarządzanie kluczowym aktywem przed-
siębiorstwa, sposób na doskonalenie produktów i usług, podstawowa działalność fir-
my oraz sposób na doskonalenie procesów11. Wymaga ono ciągłego organizacyjnego 
uczenia się12. Zarządzanie wiedzą to także ważne narzędzie zarządzania przyszłością 
przedsiębiorstwa, szansa na radykalną reorientację w sposobie myślenia. Jest to spraw-
dzone narzędzie skutecznego i efektywnego doskonalenia jakości, zbiór doświadczenia 
i intuicji, które tworzą płaszczyznę do kreowania i wchłaniania nowych doświadczeń 
i  informacji. Stanowi ono szansę na ujawnienie obszarów niewiedzy, to także zespół 
specyficznych działań i inicjatyw, które firmy podejmują w celu zwiększenia ilości i ja-
kości wiedzy organizacyjnej.

Zarządzanie wiedzą zmusza do nadzorowania zasobów wiedzy w celu ułatwienia 
dostępu do niej i korzystania z niej. Dużą rolę mają do spełnienia w  tym względzie 
technologie informatyczne. Sprawny system informatyczny wspiera procesy związane 
z zarządzaniem wiedzą. Zarządzanie wiedzą można rozpatrywać w następujących zna-
czeniach funkcjonalnym, procesowym, instrumentalnym i instytucjonalnym.

Wśród uwarunkowań, które są konieczne do spełnienia, by przedsiębiorstwo mo-
gło wdrożyć zarządzanie wiedzą wskazuje się na konieczność celowego, świadomego, 

8 Falencikowski T., Nogalski B., Sukces w grupie kapitałowej – uwarunkowania podatkowe i decyzyjne, 
[w:] „Sukces organizacji. Strategie i innowacje”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, nr 4, s. 157-171.

9 Olszewska B., Istota, miary i czynniki sukcesów i porażek przedsiębiorstw, [w:] Źródła sukcesów i po-
rażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Olszewska B. (red.), Wyd. AE Wrocław, 2000, s. 16.

10 Cieśliński W., Kowalewski M., Sukces w organizacji i możliwości jego pomiaru z wykorzystaniem 
koncepcji Performance Prism, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, ukierunkowanie, Rutka R., 
Wróbel P. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2009, s. 27.

11 Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w  przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, 
usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 11 – 40.

12 Skrzypek A., Teoretyczne i praktyczne aspekty organizacyjnego uczenia się – doświadczenia laurea-
tów PNJ, [w:] „ABC Jakości”, 2014, nr 1-2 (77-78), s. 64-72.



295

kompleksowego i uporządkowanego zarządzania zasobami wiedzy w aspekcie strategii, 
struktury, kultury organizacyjnej, procesów, technologii i ludzi, którzy są dysponenta-
mi wiedzy. Ponadto zalicza się do nich strukturę organizacyjną, rodzaj prowadzonej 
działalności, możliwości finansowe, strategię, rodzaj stosowanych koncepcji zarządza-
nia, kulturę organizacyjną oraz styl kierowania. Wskazane czynniki mają wpływ na 
kształt strategii zarządzania wiedzą.

W wyniku badań przeprowadzonych w 423 organizacjach przez firmę konsultin-
gową KPMG ustalono, że przedsiębiorstwa, które zarządzają wiedzą mogą znaleźć się 
na pięciu różnych etapach implementacji tej koncepcji tj. etapie chaosu, świadomo-
ści, ukierunkowania, zarządzania i  systemowego zintegrowania. Zarządzanie wiedzą 
w przedsiębiorstwie powinno polegać na tym, że wszystkie procesy postrzegane po-
winny być jako związane z wiedzą, co oznacza, że zawierają w sobie elementy twórczo-
ści i praktycznego stosowania wiedzy, by organizacja mogła przetrwać na zmiennym 
i konkurencyjnym rynku. Wdrażanie zarządzania wiedzą oznacza konieczność prowa-
dzenia działań w trzech kluczowych wymiarach: integracji procesów zarządzania wie-
dzą z procesami biznesowymi, kulturowymi i technologicznymi. 

System zarządzania wiedzą obejmuje technologię informatyczną, kulturę organi-
zacyjną i czynniki strukturalne. Jest to kompleks zasad, metod i środków, zbiór infor-
macji, ludzi i sieci ich wzajemnych powiązań, który pozwala przyjąć i realizować stra-
tegie zarządzania wiedzą dla osiągnięcia celów organizacji. System zarządzania wiedzą 
obejmuje:
•	 wymiar strategiczny, w tym strategię organizacji, strategię zarządzania wiedzą, ka-

pitał ludzki, kulturę organizacyjną, technologie,
•	 wymiar operacyjny, który uwzględnia aspekt podmiotowy, aspekt procesowy (two-

rzenie, kodyfikacja, transfer wiedzy) oraz aspekt strukturalny (organizacja ucząca 
się, wirtualna),

•	 system pomiarowy.
Do zarządzania wiedzą należy podejść od strony zadań strategicznych i operacyj-

nych. Do podstawowych zadań z  zakresu strategicznego zarządzania wiedzą należy 
zaliczyć: kształtowanie świadomości wagi i znaczenia wiedzy oraz wyrażenie rangi pro-
blemu poprzez zapis w  misji i  wizji przedsiębiorstwa, analizę strategiczną otoczenia 
wewnętrznego i zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa, tworzenie wizji i strategii 
wiedzy, ustalanie luk wiedzy i relacji, luki ludzkiej oraz sposobów ich likwidacji, okre-
ślenie zasobów, metod i narzędzi umożliwiających realizację strategii zarządzania wie-
dzą oraz wybór sposobu podejścia do tworzenia systemu zarządzania wiedzą, poprzez 
określenie wagi i relacji pomiędzy podejściem społecznym i technicznym w procesie 
tworzenia systemu, tworzenie modelu klimatu i kultury organizacyjnej, które zoriento-
wane są na wiedzę, wszak trudno mówić o przyroście wiedzy oraz rozwoju społecznym 
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bez kontekstu kulturowego, ocena poziomu realizacji celów oraz ekonomiczna ocena 
działań podejmowanych w obszarze zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie13.

Zadania operacyjne w  obszarze zarządzania wiedzą obejmują: identyfikowanie 
wiedzy, transfer wiedzy, gromadzenie wiedzy, selekcjonowanie wiedzy, kreowanie wie-
dzy, łączenie wiedzy, przechowywanie wiedzy, ocenianie wiedzy oraz stosowanie wie-
dzy. Zarządzanie wiedzą na poziomie strategicznym i operacyjnym umożliwia poszu-
kiwanie możliwości rozwoju organizacji, wzrost innowacyjności, stwarza możliwość 
oceny i poprawy efektywności procesów oraz umożliwia osiągnięcie stabilności, która 
wiąże się z umiejętnością unikania ryzyka, podniesieniem efektywności, poprawą sku-
teczności działań, poszerzeniem umiejętności i kompetencji zatrudnionych oraz po-
prawą systemu komunikacji. Ponadto wśród efektów zarządzania wiedzą w organizacji 
można wskazać na: wzrost kreatywności, poprawę relacji z klientami i dostawcami, po-
prawę wizerunku przedsiębiorstwa, wzrost efektywności i konkurencyjności przedsię-
biorstwa a w konsekwencji jego rozwój. Zarządzanie wiedzą przekłada się na poprawę 
wyniku finansowego przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie wiedzą jest to zaprojektowany system po to, by pomóc w zdobywa-
niu, analizowaniu i wykorzystywaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych i mą-
drzejszych decyzji, które umożliwią wzrost wartości oraz konkurencyjności organiza-
cji. Jest to także zespół specyficznych działań i inicjatyw, które organizacje podejmują 
w celu zwiększenia ilości i jakości wiedzy organizacyjnej. Zarządzać wiedzą to znaczy 
tak działać, aby luka w wiedzy, rozumiana jako różnica między posiadanymi zasobami 
wiedzy a wiedzą potrzebną do podejmowania decyzji, była jak najmniejsza. Zarządza-
nie wiedzą jest silnie powiązane z zarządzaniem kapitałem intelektualnym, jednak by 
spełniły one swoje zadanie konieczne jest dalsze poszukiwanie metod wyceny i pomia-
ru tych zasobów niematerialnych14.

Pozyskiwanie wiedzy uwzględnia dwa źródła: wewnętrzne i zewnętrzne. Pojawia 
się wobec tego potrzeba uczenia się, a organizacje powinny stać się organizacjami opar-
tymi na wiedzy, posiadającymi strukturę podporządkowaną i nakierowaną na tworze-
nie wartości dodanej w oparciu o efektywne wykorzystanie wiedzy. Taka organizacja 
potrafi rozwiązywać problemy, doskonalić metody podnoszenia jakości, eksperymen-
tować, uczyć się w oparciu o doświadczenie, uczyć się od innych oraz efektywnie prze-
kazywać wiedzę. 

We współczesnym świecie rośnie znaczenie zasobów niematerialnych, na które 
składają się między innymi informacja, wiedza oraz kapitał intelektualny. Przedsię-
biorstwa funkcjonujące w XXI wieku muszą być organizacjami uczącymi się, opartymi 
na wiedzy, czyli takimi, których struktura podporządkowana jest i ukierunkowana na 
tworzenie wartości dodanej w oparciu o efektywne wykorzystanie wiedzy15.

13 Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, [w:] Skrzypek E., Sokół A. (red.), 
Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, 
Warszawa 2009, s. 139-153.

14 Skrzypek E., Nowe podejście do wiedzy w organizacji, [w:] Sitko-Lutek A., Skrzypek E. (red.), Organi-
zacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw,  CH-Beck, Warszawa 2009, s. 58-71.

15 Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin Warszawa 2004, s. 135.
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Należy pamiętać, że właściwe myślenie, mówienie i działanie to właściwa sekwen-
cja aktywności człowieka. We współczesnym świecie dużą rolę odgrywa kreatywność, 
która służy ograniczaniu błędów pojawiających się w przedsiębiorstwie. To ludzie i ich 
wiedza, zdolności, umiejętności, doświadczenie i kreatywność przesądzają w dużym 
zakresie o wartości firmy, ponieważ przekłada się to na skuteczność i efektywność or-
ganizacji16.

Penc wskazuje, że w organizacjach nowocześnie zarządzanych wzrasta znaczenie 
umiejętności kierowania zespołami pracowników, stymulowania ich zaangażowania, 
tworzenia warunków, dzięki którym można uwolnić drzemiące w nich pokłady ener-
gii i kreatywności, które ułatwiają kierownictwu osiąganie wyznaczonych celów i mi-
sji. Pobudzanie kreatywności pracowników zależy od umiejętności menedżera, pracy 
z ludźmi i umiejętności, uczciwości w postępowaniu i szanowaniu pracowników17.

„Zarządzanie wiedzą jest pojawiającym się modelem działań przedsiębiorstw ze 
wszystkimi aspektami wiedzy w kontekście, włącznie z tworzeniem wiedzy, kodyfiko-
waniem, dzieleniem się wiedzą i wykorzystywaniem tych działań do promowania ucze-
nia się oraz innowacji. Obejmuje ona zarówno narzędzia technologiczne, jak i rutynę 
organizacyjną składająca się z wielu komponentów. Obejmuje ona generowanie nowej 
wiedzy, pozyskiwanie wartościowej wiedzy z zewnętrznych źródeł, wykorzystywanie 
tej wiedzy w procesach produkcyjnych produktów i/lub usług, kodowanie informacji 
w postaci dokumentów, baz danych, oprogramowania, sprzyjanie rozwojowi wiedzy, 
transferowanie wiedzy do innych części organizacji oraz pomiar wartości zasobów wie-
dzy i wyników zarządzania wiedzą”18.

Podejmowanie przez kadrę kierowniczą działań mających na celu między inny-
mi stymulowanie pracowników do rozwijania wiedzy i  rozwiązywania problemów, 
wspieranie ich kreatywności poprzez określone działania motywacyjne, doradcze lub 
związane ze szkoleniami pracowników, jest jednym z warunków zwiększania efektyw-
ności zarządzania wiedzą w organizacjach. Kreatywności sprzyjają organizacje wiedzy, 
które potrafią zarządzać wiedzą i efektywnie współpracować na pożytek własny i  in-
nych w ramach tworzonych kreatywnych sieci przedsiębiorstw partnerskich (przykła-
dem jest Dolina Krzemowa). Istotnym czynnikiem sukcesu organizacji sieciowej jest 
jej kreatywność, tzn., że kooperacja musi uwzględniać procesy innowacyjne19. Oto-
czenie jest usieciowione, wpisały się weń wielowymiarowe sieci międzyorganizacyjne. 
Wszechobecność sieci wymaga zmiany mentalności i sposobów myślenia na myślenie 

16 Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i  informacją w procesie doskonalenia jakości w organizacji, [w:] 
Skrzypek E. (red.), Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości, Wyd. UMCS, 
Lublin 2001, t. I.

17 Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi, [w:] „Zarządzanie”, 2005, nr 11, s. 11.
18 Stankiewicz M. J., Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności 

przedsiębiorstw, Wyd. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 118.
19 Conklin D., Tapp L., The Creative Web, [w:] „Management 21C, Financial Times”, Practice Hall, 

London 2000, s. 220-221.
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sieciowe20. Presja otoczenia stawia ultimatum: wejście do sieci lub wypadnięcie z ryn-
ku. Między organizacjami mogą wystąpić sieci o następującym charakterze21:
•	 zintegrowane, obejmują takie jednostki, które należą do jednej grupy lub organi-

zmu gospodarczego z mocy prawa,
•	 skorelowane, obejmują takie grupy podmiotów, które w  oparciu o  świadomość 

wspólnych 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).
Zarządzanie siecią wymaga zmiany zasad i  metod zarządzania, zmiany działań 

oraz metod dotychczas stosowanych, wymagana jest również zmiana w personelu, po-
trzebni są ludzie o nowych umiejętnościach i szerokiej wiedzy.

Procesy składowe zarządzania wiedzą to22:
•	 identyfikacja strategiczna,
•	 identyfikacja luki wiedzy,
•	 redukcja luki wiedzy,
•	 rozpowszechnianie i zastosowanie dostępnej wiedzy,
•	 rozwiązanie problemu.

Zarządzanie wiedzą polega na tym, by:
•	 pozyskać odpowiednie zasoby,
•	 odpowiednio nimi dysponować,
•	 efektywnie wykorzystywać je w swojej działalności.

Podejmując decyzje dotyczące zarządzania wiedzą należy zwrócić uwagę na nastę-
pujące uwarunkowania, a mianowicie na to, iż:
•	 każdy pracownik winien wiedzieć, gdzie może znaleźć wiedzę w organizacji,
•	 wszyscy winni używać wiedzę we właściwym kontekście,
•	 cała wiedza winna być dostępna niezależnie od miejsca pracy,
•	 cała wiedza winna mieć odniesienie do rzeczywistości23.

Rosnąca kompleksowość, dynamika zmian oraz nieciągłość otoczenia wymusza 
konieczność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania coraz większej liczby in-
formacji i w coraz krótszym czasie24.

20 Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010, s. 11-34.
21 Encyklopedia zarządzania, Struktura sieciowa, www. Mfiles.pl, (data aktualizacji 20.01.2015r.).
22 Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, TNOIK, Toruń 2006, s. 27.
23 Ch. Silver, Where Technology and Knowledge Meet, [w:] „The Journal of Business Strategy”, 11-

12/2000.
24 Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004, s. 68.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie
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Spojrzenie na system zarządzania wiedzą w organizacji odbywa się często poprzez 
generatory wiedzy tj. obszary, w których wykorzystano technologie informatyczne czy-
li repozytoria wiedzy, katalogi ekspertów i narzędzia wspierające współpracę. Repozy-
toria to systemy gromadzące i udostepniające informacje wchodzące w skład zasobów 
wiedzy np. systemy zarzadzania dokumentami czy bazy danych. Katalogi ekspertów 
to systemy udostępniające ustrukturalizowane informacje, które ułatwiają identyfika-
cję i kontakt z osobami posiadającymi wiedzę, a przez to umożliwiają strategię per-
sonalizacji wiedzy, przykładem katalogów ekspertów są swoiste książki telefoniczne, 
które zawierają informację nt. profili kompetencyjnych poszczególnych pracowników. 
Narzędzia wspierające współpracę ułatwiają wymianę wiedzy między pracownikami 
np. poczta elektroniczna, czy listy dyskusyjne. Należy podkreślić, że we współczesnym 
świecie wiedza i informacja szybko się dezaktualizują, a relacja mistrz-uczeń wypiera-
na jest często przez relację uczeń-technologia.

Podsumowanie

Zarządzanie wiedzą w organizacji jest ważnym podsystemem zarządzania, który 
tworzy szanse na wzrost wartości i konkurencyjności organizacji. Zarządzanie wiedzą 
to ważna koncepcja obejmująca zarządzanie wiedzą pracowników, zarządzanie zasoba-
mi wiedzy (identyfikacja potrzeb, gromadzenie wiedzy, analiza, udostępnianie wiedzy), 
wspomaganie informatyczne zarządzania wiedzy (bazy danych, oprogramowanie, sieci 
komputerowe). Sprawne i efektywne zarzadzanie wiedza jako podstawowym zasobem 
strategicznym w warunkach nowej gospodarki staje się ważnym czynnikiem sukcesu 
każdej organizacji. Zarzadzanie wiedza tworzy także warunki do stałego doskonalenia 
zarzadzania organizacja oraz umożliwia elastyczność funkcjonowania.
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MOBBING – ISTOTA, PRZYCZYNY, PRZECIWDZIAŁANIE

Wprowadzenie

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy staje się coraz większym problemem dla or-
ganizacji zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wpływa to na po-
gorszenie stanu zdrowia psychicznego, a często także fizycznego dotkniętych nim pra-
cowników, co w skali całej organizacji przekłada się na zwiększenie absencji, fluktuacji 
kadr, a przede wszystkim zniszczenie więzi wzajemnego zaufania pomiędzy osobami 
zarządzającymi a  ich podwładnymi1. Rzeczywistą wielkość tego zjawiska jest bardzo 
trudno określić. 

Pojęcie „mobbingu”

Termin „mobbing” wywodzi się z języka angielskiego (to mob) i najczęściej jest on 
definiowany jako upokorzenie, szykanowanie, napadanie, atakowanie2.

Istnieje bardzo wiele definicji zjawiska mobbingu. Jednakże ze względu na obszer-
ność tego tematu w artykule zostaną przedstawione jedynie te najważniejsze. Pierwszy 
raz definicje mobbingu wprowadził austriacki badacz zachowań oraz laureat Nagro-
dy Nobla – Konrad Lorenz. Określił on sytuację „ataku grupy mniejszych zwierząt na 
duże zwierzę w celu odstraszenia napastnika”3. 

Pionierem badań nad zachowaniami mobbingowymi uznany został także niemiec-
ki psychiatra – H. Leymann4. Wg Leymann’a mobbing to: „ terror psychiczny albo mob-
bing w życiu zawodowym charakteryzuje się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, 

1 Chakowski M., Mobbing-aspekty prawno-organizacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 
2011, s. 11.

2 Stańko K., Przyczyny i skutki mobbingu w miejscu pracy, [w:] Szplit A. (red.), Bezpieczeństwo i higie-
na pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 381.

3 Ambroż M., Mobbing w miejscu pracy, [w:] Szplit A. (red.), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 369.

4 Korcz I., Mobbing w pracy, [w:] Kusztelak A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań 2005, 
s. 322.
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które są powtarzane w sposób systematyczny przez jedną lub większą liczbę osób, skie-
rowanymi głownie przeciwko pojedynczej osobie, która w wyniku mobbingu zostaje 
pozbawiona szans na pomoc i obronę poprzez powtarzające się zachowania mobbują-
ce. Działania te występują bardzo często (przynajmniej raz w tygodniu) i przez długi 
okres czasu (przynajmniej przez sześć miesięcy)”5. 

Kolejna definicja zaczerpnięta została ze znowelizowanego polskiego Kodeksu pra-
cy, która została zamieszczona w nim 1 stycznia 2004 roku, brzmi następująco: „mob-
bing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane prze-
ciwko niemu, polegające w szczególności na systematycznym i długotrwałym nękaniu 
i zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawo-
dowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”6. 

Definicje mobbingu, które mają przybliżyć istotę zjawiska, są tworzone również 
przez doktrynę prawa. Według T. Liszcz: „ sposób uproszczony można określić mob-
bing jako długotrwałe znęcanie się psychiczne nad pracownikiem przez pracodawcę, 
przełożonego lub innego pracownika”7.

Pomimo istnienia bardzo wielu definicji przemocy psychicznej w miejscu pracy 
można wyróżnić charakterystyczne cechy tego zjawiska. Oto one: powtarzalność dzia-
łań mobbujacych w długim okresie czasu, brak agresji fizycznej, działania mające na 
celu poniżenie, upokorzenie mobbowanej osoby.

Charakterystyka zjawiska

Zjawisko mobbingu zostało najlepiej przedstawione przez Heinza Leymanna. 
Określił on 45 różnych zachowań stanowiących działania mobbujące. Najważniejsze 
z nich to: pisemne i ustne groźby, nieustanną krytykę, izolowanie ofiary, ignorowanie, 
żarty na temat prywatnego życia ofiary, bezzasadne kwestionowanie podejmowanych 
przez nią decyzji8. 

Można wyróżnić cztery fazy mobbingu:
Faza pierwsza, nieadekwatna percepcja sytuacji mobbingowej9 – pierwsze zda-

rzenie, w którym mobber, czyli osoba, która znęca się nad pracownikiem, stosuje za-
chowania szykanowania i prześladowania. Na początku ofiara jest zdziwiona, nie ro-
zumie sytuacji, próbuje ją wyjaśnić, natomiast mobber nie widzi potrzeby, deklaruje 

5 Chakowski M., Mobbing-aspekty prawno-organizacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 
2011, s. 14.

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. T.j. Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 z poźń zm.
7 Jędrejak G., Mobbing, środki ochrony prawnej, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2007, s. 16.
8 Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy , Warszawa 2012, 

s. 6-8.
9 Chakowski M., Mobbing-aspekty prawno-organizacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 

2011, s. 17.



303

brak konfliktów, przejawia postawę życzliwą i przyjacielską wobec ofiary. W ten sposób 
sprawca usypia czujność ofiary. 

Faza druga, stres i walka – w tej fazie procedery mobbingowe uintensywniają się 
przede wszystkim w sytuacjach, gdy nie ma świadków. Ofiara usiłuje wyjaśnić nieja-
sności, ale wciąż jest powiadamiana, iż nic złego się nie dzieje. W tym samym czasie za 
jej plecami mobber rozpowszechnia plotki i pomówienia z nią związane, kwestionu-
je jej umiejętności i kwalifikacje. W konsekwencji ofiara stopniowo jest wyobcowana 
z kręgu współpracowników. Oprócz tego na tym etapie u ofiary zaczynają pojawiać się 
reakcje stresowe, takie jak bezsenność, agresja, zaburzenia koncentracji.

Faza trzecia, nasilenie agresji mobbera10 – w tej fazie ofiara orientuje się, iż jej po-
zycja w firmie się zmienia. Relacje międzyludzkie ulegają zakłóceniu, ludzie się od niej 
odsuwają. Ofiara coraz gorzej wykonuje swoje obowiązki. Szykany nadal trwają, obec-
nie ich nadawcami jest więcej osób. Stres osiąga najwyższe stadium co doprowadza do 
sytuacji w którym ofiara nie jest w stanie efektywnie pracować. 

Faza czwarta, fizyczna i psychiczna degradacja ofiary – w tej fazie ofiara nie jest 
w stanie wykonywać swoich zadań, dlatego rezygnuje z pracy, bądź zostaje zwolniona 
z racji zaniedbywania obowiązków służbowych. Może się zdarzyć ze ofiara jest w de-
presji i meczą ją myśli samobójcze11. 

Przyczyny i skutki mobbingu

Przyczyn rodzenia się mobbingu jest wiele, począwszy od cech ofiary i mobbera aż do 
nieprawidłowej atmosfery w pracy i czynników zewnętrznych, takich jak np. bezrobocie. 
Do najczęstszych przyczyn mobbingu należy12: 
•	 niezdrowa kultura organizacyjna – nieprzerwany wyścig, współzawodnictwo po-

między pracownikami, brak kooperacji, ufności, poczucia jedności , atmosfera nie-
pewności i lęku,

•	 niesprecyzowane zadania pracowników,
•	 brak możliwości otrzymania awansu, brak perspektyw rozwoju zawodowego – ro-

dzi frustracje, która może być rozładowana w postaci mobbingu,
•	 niewłaściwa komunikacja – separowanie pracownika od reszty współpracowni-

ków, używanie nieodpowiedniego słownictwa, terroryzowanie zwolnieniem z pra-
cy, kompromitowanie, nieodpowiednie żarty publiczne, niedopuszczanie do przed-
stawienia własnego zdania, ośmieszanie zgłoszonych przez pracownika pomysłów,

•	 bezrobocie – problemy ze znalezieniem pracy i konieczność utrzymania miejsca 
pracy za wszelką cenę,

•	 dążenie do odejścia pracownika, którego trudno jest zwolnić.

10 Tamże, s. 18.
11 Tamże, s. 18.
12 Ostrowska M., Mobbing – istota, przyczyny, przeciwdziałanie, [w:] ‚Bezpieczeństwo Pracy”, 2014, 

nr 6, s. 9.
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Powstawaniu mobbingu sprzyjają zarówno określone cechy mobbera, jak i  ofia-
ry. Mobberami są najczęściej osoby o  wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, 
nieufne, niebiorące pod uwagę krytyki innych ludzi, przeceniające własne możliwo-
ści. Osoby takie nie odczuwają wyrzutów sumienia, a  poniżanie innych jest receptą 
na dowartościowanie ich samych. Ofiary mobbingu możemy podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza z nich to osoby ambitne, przebojowe, kreatywne, o wysokich kwalifikacjach. 
Druga grupę stanowią pracownicy o  niskim poczuciu własnej wartości, nieradzący 
sobie z wykonywaniem przydzielonych im zadań, mało asertywni i wydajni w pracy. 
Ofiarami mobbingu mogą być również pracownicy, którzy wykryli oszustwa czy nie-
prawidłowości w organizacji. Takie osoby są niewygodne dla pracodawcy, który zastra-
sza ich i dręczy w celu „uciszenia”13.

Mobbing niekorzystnie wpływa na instytucję, pracowników w  niej zatrudnio-
nych oraz na samą ofiarę. Skutki indywidualne dzielą się na14: skutki zdrowotne: na-
głe zmniejszenie albo przyrost wagi ciała, przewlekłe bóle migrenowe, dolegliwości 
trawienne, trudności z zasypianiem, bezsenność, wybudzanie się w nocy; skutki psy-
chologiczne: stany lękowe, gniew i  złość, wybuchy agresji, spadek poczucia własnej 
wartości, poczucie bezradności, syndrom stresu pourazowego, brak motywacji; skutki 
społeczne: izolowanie się, nieufność wobec ludzi, podejrzliwość, osamotnienie, kłopo-
ty w nawiązywaniu trwałych relacji z ludźmi.

Mobbing niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla indywidual-
nych pracowników, ale również dla przedsiębiorstwa i całego społeczeństwa.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zdecydowanie lepiej przeciwdziałać mobbingowi, niż w późniejszym czasie pono-
sić jego konsekwencje. Zgodnie z art. 94, pkt 10 na pracodawcę został nałożony obo-
wiązek odpowiedzialności za utrzymanie prawidłowych zasad współżycia społecznego 
w zakładzie pracy, a pracownicy muszą przestrzegać tych ustaleń. Dlatego też zadania 
antymobbingowe w firmie podejmuje pracodawca. Niezależnie czy mobberem jest on 
sam, czy któryś z  jego pracowników – to właśnie na nim leży obowiązek zwalczania 
mobbingu. Pracodawca ma obowiązek stworzenia odpowiednich procedur przeciw-
działających mobbingowi. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie załącznika 
do regulaminu pracy stanowiącego procedury wewnętrznej polityki antymobingowej. 
Procedery te powinny obejmować15: sposób zgłaszania takich zachowań, zapewnianie 
zaprzestania negatywnych działań wobec ofiary, usuwanie ich skutków, sposoby po-
stepowania ze sprawcą mobbingu, powołanie (tylko w  miarę możliwości) osoby lub 
zespołu do przeciwdziałania i wykrywania niepożądanych zachowań.

13 Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy , Warszawa 2012, 
s. 19-20.

14 Tamże.
15 Stradomski K., Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy, Zarząd Główny ZNP, Warszawa 2013, 

s. 37.
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Podsumowanie

Zjawisko mobbingu ewidentnie przybiera na sile. Główną przyczyną takiego sta-
nu rzeczy jest wysokie bezrobocie i problemy ze znalezieniem pracy. Zaznać go może 
każdy pracownik, niezależnie od zajmowanej pozycji. Mobbing może doprowadzić do 
ogromnych strat, które poniesie nie tylko ofiara ale także przedsiębiorstwo. Głównie zła 
atmosfera, poniżanie oddziaływają na niższą efektywność pracowników, są przyczyną 
odejść pracowników. Niestety przez takie sytuacje organizacje muszą ponosić koszty 
rekrutacji i przeszkolenia nowych pracowników. Firma, w której okazało się że wystę-
puje mobbing traci dobry wizerunek w oczach klientów oraz potencjalnych pracowni-
ków. Więc najważniejszym zadaniem każdego pracodawcy powinno być zapobieganie 
i zwalczanie w jego zakładzie pracy patologii jaką jest mobbing. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY CZŁOWIEKA 

Wprowadzenie

Człowiek w swoim życiu podejmuje różne formy działalności i funkcjonuje w róż-
nych środowiskach. Praca zawodowa jest dominującą postacią i  zajmuje określone 
miejsce w systemie wartości człowieka1. Środowiska życia i pracy wywierają wpływ na 
organizm człowieka poprzez czynniki w nich występujące2. Wykonywanie zadań wpi-
sanych w rolę zawodową jest ściśle związane ze stanowiskiem pracy. Stąd też, zwraca się 
szczególny nacisk na indywidulną ochronę człowieka by był on bezpieczny na każdym 
stanowisku pracy.

Środowisko pracy człowieka

Likwidacja lub ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodli-
wych i uciążliwych na pracownika są podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Pod-
stawowe zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu różnych czynników na pracowni-
ka, przedstawiono w tabeli 1.

Metody ograniczania i eliminacji zagrożeń w środowisku pracy człowieka można 
realizować w następujące sposoby. 

Usuwanie źródeł czynników niebezpiecznych i szkodliwych przez3:
•	 dobór nieszkodliwych surowców,
•	 dobór procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń stwarzających możliwie 

małe zagrożenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,
•	 unieszkodliwianie odpadów.

1 Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Tarbonus, Kraków – Tarnobrzeg 2014, 
s. 7.

2 Janiga J., Ergonomia i  fizjologia pracy, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2014, 
s. 73.

3 Nowacka W. Ł., Ergonomia i ochrona pracy, SGGW, Warszawa 2013, s. 151.
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•	 Zminimalizowanie wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych przez od-
dalenie człowieka z terenu ich promieniowania4:

•	 zastąpienie człowieka przez maszyny, mechanizacja, automatyzacja,
•	 właściwe rozmieszczenie lub wydzielenie uciążliwych urządzeń, zagwarantować 

odpowiedni transport surowców,
•	 korzystanie z  sygnalizacji stanów niebezpiecznych lub uniemożliwienie wejścia 

człowieka w sferę zagrożenia.

Tabela 1. Metody ograniczania, eliminacji zagrożeń w środowisku pracy człowieka 
i ich skuteczność
Zagrożenie Pracownik Działania Skuteczność

Opanować czynniki 
stwarzające 
zagrożenie i je usunąć

 Usunąć pracownika 
z miejsca zagrożenia

Ekranowanie 
zagrożenia

Stosować 
środki ochrony 
indywidualnej 
pracownika

Źródło: Nowacka W. Ł., Ergonomia i ochrona pracy, SGGW, Warszawa 2013.

Ograniczenia oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodli-
wych poprzez ekranowanie zagrożenia5:
•	 odpowiednia kubatura budynków, pomieszczeń w pracy,
•	 zabezpieczenie przed wydostawaniem się do środowiska pracy gazów, par, cieczy 

i ciał stałych,

4 Nowacka W. Ł., Ergonomia i ochrona pracy, SGGW, Warszawa 2013, s. 152.
5 Tamże, s. 152.



308

•	 stosowanie technicznych środków ochronnych w pomieszczeniach oraz na stano-
wiskach pracy ( osłony, wentylacja, klimatyzacja).

•	 Ograniczenie wpływu tych czynników przez zastosowanie środków ochrony indy-
widualnej6:

•	 odpowiedni dobór i właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej w zależ-
ności od istniejących zagrożeń,

•	 właściwe przechowywanie i konserwacja środków ochrony indywidulanej,
•	 określenie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej i nadzór nad ich sto-

sowaniem.

Podstawy prawne stosowania środków ochrony indywidulanej

Fundamentalnym aktem prawnym normującym postanowienia dotyczące stoso-
wania środków ochrony indywidulanej jest Kodeks pracy7. Zgodnie z art. 2376 pkt 1 
„pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony 
indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i  szkodliwych dla 
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposo-
bach posługiwania się tymi środkami”8. Zgodnie z pkt 3 tego samego artykułu „środki 
ochrony indywidualnej dostarczane przez pracodawcę powinny spełniać wymagania 
dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach”9.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest objaśnienie pracownikowi przed rozpo-
częciem pracy sposobów posługiwania się środkami ochrony indywidualnej (ŚOI), 
o ich ewentualnej regulacji, konserwacji, zasadach przechowywania, czyszczenia. Na-
tomiast pracownik ma obowiązek stosować w  pracy środki ochrony indywidualnej, 
według ustalonych zasad i zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Bardzo ważne unormowanie prawne odnoszące się do zasad bezpiecznego uży-
wania środków ochrony indywidualnej są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r10. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie ogólnych przepisów BHP. Zmiany te w części dotyczącej środków ochrony indywi-
dulanej (załącznik nr 2 do ww. wymienionego rozporządzenia) wynikają z wdrożenia 
postanowień dyrektywy 89/656/EWG w procesie integracji z Unią Europejską. Dyrek-
tywa ta określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników stosujących środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy11.

Według definicji zawartej w rozporządzeniu środki ochrony indywidualnej to urzą-
dzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez użytkownika 

6 Tamże, s. 152-153.
7 Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z poźn zm.
8 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z poźn zm.
9 Tamże.
10 Dz. U. nr 91, poz.811.
11 CIOP, BIP, Ocena skuteczności stosowanych środków ochrony indywidulanej na tle najnowszych osią-

gnięć nauki i techniki w tym zakresie, Warszawa 2009, s. 2, [online], (data dostępu: 16.02.2016).
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w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na 
jego zdrowie lub bezpieczeństwo12. 

Ogólna klasyfikacja środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej dzieli się na grupy, które są związane z konkretnymi 
funkcjami ochrony. Ze względu na podział partii ciała wyróżnia się następująco środki 
ochrony13:
•	 głowy: kaski, hełmy ochronne,
•	 kończyn: rękawice ochronne, obuwie ochronne,
•	 ciała: kombinezony ochronne, fartuchy, ręczne ekrany ochronne,
•	 słuchu: nauszniki przeciwhałasowe, wkładki douszne,
•	 twarzy: osłony przeciwodpryskowe, przyłbice spawalnicze,
•	 oczu: okulary ochronne, okulary przeciwodpryskowe, gogle,
•	 dróg oddechowych: aparaty oddechowe, maski, półmaski, kaptury ochronne,
•	 przed upadkiem z wysokości: specjalistyczna uprząż, szelki, liny.

Wyżej wymienione środki ochrony indywidualnej posiadają dodatkową klasy-
fikacje ze względu na kryterium przedmiotowe (według konstrukcji) oraz kryterium 
ochronne (według rodzajów zagrożeń, przed którymi chroni pracownika).

Zasady doboru środków ochrony indywidualnej

Osoba która odpowiada za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w danej 
firmie ma obowiązek uwzględniania informacji odnoszących się do wszelkich urazów, 
wypadków w celu identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka powiązanego z poszczególnymi 
zagrożeniami i dopasować odpowiednie środki ochrony. Aby zmniejszyć ryzyko wystą-
pienia wypadku odpowiednie osoby które są zobowiązane do dbania o bezpieczeństwo 
powinny umieć rozpoznać różne źródła zagrożenia i znać odpowiednie środki ochrony 
indywidulanej. Źródła zagrożenia na stanowiskach pracy obejmują14:
•	 źródła ruchu np. maszyny, w  których może wystąpić ruch narzędzi, elementów 

lub części lub ruch personelu mogący spowodować kolizję z obiektami będącymi 
w bezruchu,

•	 źródła wysokiej temperatury mogące spowodować oparzenia lub urazy oczu,

12 Majchrzycka K., Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualne, 
[w:] „Bezpieczeństwo Pracy”, 2001, nr 12, s. 3-5.

13 Nowacka W. Ł., Ergonomia i ochrona pracy, SGGW, Warszawa 2013, s. 151.
14 Janiga J., Ergonomia i  fizjologia pracy, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2014, 

s. 80.
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•	 źródła promieniowania UV i podczerwonego np. podczas spawania, lutowania lub 
cięcia, obróbki cieplnej, piece,

•	 źródła spadających obiektów lub obiekty mogące spaść,
•	 źródła ostrych bądź toczących się przedmiotów, narzędzi, obrabianych surowców 

i materiałów mogących przebić części ciała,
•	 zagrożenia elektryczne, promieniowaniem elektromagnetycznym i rentgenowskim.

Zadaniem kierownika bądź pracodawcy jest także poinstruowanie pracowników co 
do sposobu używania, obchodzenia się i użytkowania środków ochrony indywidualnej.

W kwestii wyboru konkretnego środka ochrony indywidualnej należy uwzględnić 
trzy podstawowe kryteria. Należą do nich: skuteczność, trwałość i wygoda. 

Podsumowanie

Każdy pracodawca powinien kłaść duży nacisk na utworzenie warunków pozwala-
jących by praca była bezpieczna15. Bardzo ważne jest, aby utworzyć odpowiednie śro-
dowisko pracy i właściwą infrastrukturę. I  to właśnie środki ochrony indywidualnej 
należą do tej grupy urządzeń stanowiących ochronę pracownika przed zagrożeniami 
pojawiającymi się w środowisku pracy. Eliminacja zagrożeń lub ich ograniczenie do 
poziomu dopuszczalnego powinno być poprzedzone wszelkimi możliwymi działania-
mi, zarówno technicznymi jak i organizacyjnymi16. W ostatnich latach zauważalne są 
niewielkie tendencje wzrostowe odnośnie stosowania środków ochrony indywidualnej. 
Głównie dotyczy to stanowisk pracy w górnictwie, budownictwie, transporcie, w po-
mieszczeniach o niewielkiej kubaturze, jak zbiorniki, studzienki, kanały oraz dotyczy 
wszelkich działań ratowniczych.
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Agnieszka Soczówka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Koło Naukowe Zarządzania Jakością

ZARZĄDZANIE I DOSKONALENIE JAKOŚCI 
WSPOMAGANE SYSTEMAMI IT

Wprowadzenie

Współczesne zarządzanie proponuje mnogość rozwiązań, a postępująca globalizacja 
sektora gospodarczego oraz przyspieszenie rozwoju w dziedzinie technik i technologii in-
formacyjnych zmuszają do zarządzania skierowanego na zewnętrzne otoczenie przedsię-
biorstwa. Przedsiębiorstwo powinno potrafić definiować swoje cele uwzględniając ocze-
kiwania klienta i potrzeby rynku. Globalne procesy gospodarcze, społeczne, polityczne 
i technologiczne wywierają nacisk na przebudowę wnętrza przedsiębiorstwa. 

Życie w XXI wieku skierowane jest na poszerzanie wiedzy i rozpowszechnianie in-
formacji wspomagane przez globalizację rozwoju technologicznego w niemal wszyst-
kich krajach. Ze względu na odchodzenie od produkcji masowej na rzecz wytwarza-
nia produktów przystosowanych do potrzeb klienta pojawia się pojęcie prosumenta. 
Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem odnoszą się do: 
•	 procesu zarządzania (benchmarking, outsourcing, time based management),
•	 zarządzania zmianą (reengineering, lean management),
•	 zorientowania na formy organizacji (organizacja wirtualna, ucząca się; metodyka 

myślenia sieciowego)1. 

Początki komputerowego wspomagania zarządzania

Wzrost komputeryzacji w zarządzaniu nastąpił w związku z wieloma przyczyna-
mi, które można podzielić na dwie grupy: techniczne i organizacyjne. Pierwsza z nich 
odnosi się do postępu technologicznego w ramach rozwoju sprzętu komputerowego 
(hardware) oraz oprogramowania (software). Rozwój w  dziedzinie techniki dopro-
wadził przede wszystkim do obniżenia cen komputerów oraz znacznego wzrostu ich 
zdolności obliczeniowej przy o wiele mniejszych rozmiarach samych urządzeń. Druga 

1 Szymańska A., Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Uniwersytet Pedago-
giczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012.



313

grupa odnosi się do przyczyn organizacyjnych, które wiążą się z gąszczem nie zawsze 
aktualnych informacji, którymi kierownik powinien umiejętnie zarządzać w celu wy-
odrębnienia tych kluczowych. Globalizacja firm doprowadziła do zwiększenia ich ob-
szaru działalności, a zadaniem kierownika jest umiejętne zarządzanie produkcją oraz 
sprzedażą na światową skalę2. Konkurencja stale rośnie, a makrootoczenie intensywnie 
się zmienia, co wymusza posiadanie umiejętności szybkiego reagowania na zmiany 
rynkowe. Dodatkowymi wyzwaniami są ciągle rosnące wymagania klientów pociąga-
jące za sobą konieczność dbałości firmy o odpowiednią jakość produktów, co związane 
jest ze zdobywaniem certyfikatów potwierdzających wysoką jakość produkcji i zarzą-
dzania firmą.

Kumulacja przyczyn powstałych po stronie technologicznej i organizacyjnej wymusiła 
gwałtowny rozwój technologii informacyjnej (Information Technology)3.

Komputeryzacja w zarządzaniu jakością

Zarządzanie jakością niesie ze sobą wyzwania polegające na sterowaniu organi-
zacją i kontrolowaniu jej działań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobów 
oraz usług. System Zarządzania Jakością (SZJ) ma za zadanie uporządkować strukturę 
przedsiębiorstwa, usprawnić procesy (poprzez ich zidentyfikowanie, zbadanie powią-
zań, wyznaczenie celów, jednoznaczne określenie obowiązków, uprawnień i sposobów 
postępowania w organizacji) oraz stworzyć procesy, procedury i instrukcje odnoszące 
się do wykonywanych zadań w organizacji, a także określić zasoby i cele organizacji. 

Wdrożenie SZJ wiąże się z koniecznością gromadzenia i przetwarzania znacznej 
ilości dokumentów oraz danych. Nie można zapominać, że normy zawierają elemen-
ty ciągłego doskonalenia, co niesie ze sobą konieczność stałej oceny efektów i spraw-
dzania dokumentów. Powstaje zagrożenie tworzenia wielu wersji jednego dokumentu, 
utrata możliwości nadzoru nad nimi, w skutek czego może dojść do straty kontroli nad 
systemem. Przed szczególnie trudnym zadaniem stają organizacje rozproszone tery-
torialnie i posiadające wiele oddziałów, bowiem muszą one zapewnić łatwy dostęp do 
uaktualnionych wersji dokumentów wszystkim pracownikom. Zgodnie z wytycznymi 
norm dokumentacja może mieć dowolną formę i rodzaj nośnika, na którym jest prze-
chowywana, co w dużej mierze rozwiązuje problem udostępniania ich w obrębie przed-
siębiorstwa w formie elektronicznej. Nowa generacja systemów komputerowych opiera 
się na przeglądarkach internetowych, które dają możliwość wglądu do bieżących doku-
mentów z każdej stacji roboczej na świecie, mającej możliwość korzystania z Internetu. 
Celem zwiększenia bezpieczeństwa dokumentacji dostęp może zostać ograniczony do 
wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa Intranet4.

2 Krzemień E., Wolniak R., Systemy zarządzania informacją i  ich wpływ na zarządzanie jakością, 
Politechnika Śląska, 2002.

3 Szymańska A., Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Uniwersytet Pedago-
giczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012.

4 Majsterek M., Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością, [w:] „Przegląd Techniczny. Gazeta 
Inżynierska”, nr 14-15, 2009.
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Tabela 1 Obszary normy ISO 9001 wspomagane przez systemy IT

Norma ISO 9001
Obszary wspomagane przez systemy IT

planowanie jakości kontrola jakości sterowanie jakością

Dokumentacja 
systemu 
zarządzania 
jakością

Prowadzenie 
dokumentacji systemu. 
Tworzenie procedur 
i instrukcji.

Kontrola 
dokumentacji SZJ.

Sterowanie 
przepływem 
dokumentów 
i informacji.

Odpowiedzialność 
kierownictwa.

Udostępnianie 
informacji potrzebnych 
do podejmowania 
decyzji strategicznych. 
Możliwość analizy 
danych

Ocena bieżącego 
systemu, możliwość 
prowadzenia 
rejestru błędów 
i problemów.

Upowszechnianie 
informacji dot. 
jakości wybranych 
elementów 
systemu w celu ich 
doskonalenia.

Zbieranie 
zamówień 
dot. wyrobów

Sporządzanie bazy 
z zamówieniami. 
Porównywanie 
oczekiwań klienta 
z poziomem jakości 
produkcji i aktualnie 
wytwarzanych 
wyrobów.

Nadzór nad 
dokumentami 
związanymi 
z zamówieniami.

Komunikacja 
między stronami 
zainteresowanymi

Zarządzanie 
dokumentacją

Graficzne 
przedstawianie 
przepływu 
dokumentów między 
działami.

Wykrywanie 
niezgodności.

Aktualizowanie 
dokumentacji 
technicznej 
w przypadku zmian

Zarządzanie 
produkcją 
i dostarczeniem 
usług

Zbieranie informacji 
w bazach danych 
w celu wykorzystania 
ich do podjęcia decyzji 
podczas sterowania 
jakością.

Wspomaganie 
kontroli między 
operacjami, 
określanie 
miejsc zakłóceń, 
wspieranie 
prowadzenia kart 
kontrolnych.

Wspomaganie 
danych w sterowaniu 
(SPC, analiza Pareto, 
prezentacja danych 
jakościowych, 
diagnoza procesu, 
analiza wartości)

Źródło: Opracowanie na podstawie: ISO 9001:20085

Mapowanie procesów i modelowanie struktury organizacji przedsiębiorstwa

Oprogramowanie przeznaczone do tworzenia modeli procesów i struktury organi-
zacji przedsiębiorstwa w formie graficznej, jest najprostszym rodzajem oprogramowa-
nia, a często stosowane są także edytory tekstów. Zaletami tych programów są: łatwość 

5 Majsterek M., Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością, [w:] „Przegląd Techniczny. Gazeta 
Inżynierska”, nr 14-15, 2009.
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obsługi, możliwość korzystania z gotowych szablonów i stosunkowo niska cena, która 
waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. 
Najbardziej popularnymi programami wspierającymi modelowanie procesów są:
•	 MS Visio 2013 – służy do graficznego wizualizowania procesów, 
•	 iGrafx FlowCharter Professional, Aris Toolset, WorkFlow Analyser, ProcessWise 

WorkBench – pozwalają projektować diagramy, wykresy, symulować procesy, itp.,
•	 narzędzia CASE – służą do tworzenia systemów informatycznych,
•	 narzędzia wbudowane w systemy ERP (IFS Business Modeler) – dają możliwość 

modelowania procesów.
Poszczególne systemy różnią się między sobą nie tylko ceną, a także funkcjonal-

nością w  zakresie kompatybilności z  oprogramowaniem biurowym. Niektóre mogą 
generować dokumentacje w formacie HTML, a także mają zróżnicowane możliwości 
wymiany danych między innym oprogramowaniem. 

Wspomaganie SZJ

Systemy informatyczne mogą także wspomagać inne elementy SZJ, tj. audity we-
wnętrzne, nadzór nad niezgodnościami, reklamacjami, wyposażeniem pomiarowym, 
ocenę dostawców.

Istnieje możliwość ustalenia i zatwierdzenia rocznego programu auditów wraz z li-
stą auditorów, plan zostaje elektronicznie zaakceptowany, a system pilnuje terminów 
wykonywanych zadań auditowych i poauditowych wysyłając powiadomienia do osób 
zainteresowanych. Lista pytań auditowych może być stworzona w systemie, aby łatwo 
generować raport. 

W systemie można prowadzić rejestr niezgodności, który po otrzymaniu informa-
cji o powstałym błędzie będzie automatycznie informował o zaistniałym fakcie osobę 
odpowiedzialną za nadzór nad niezgodnościami.

Nadzór nad reklamacjami jest modułem, który daje możliwość wprowadzić treść 
reklamacji konkretnym pracownikom, która automatycznie trafia do osoby odpowie-
dzialnej (rozpatrzenie, akceptacja, realizacja reklamacji). Składający reklamację jest na 
bieżąco informowany o postępach i działaniach podjętych podczas procesu reklama-
cyjnego. 

Nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi jest prowadzony poprzez ewi-
dencję sprzętu wraz z datami legalizacji, terminami wzorcowań, sprawdzania sprzętu. 
Można ustalić harmonogram pracy na danym urządzeniu z przypisaniem wybranych 
pracowników.

Ocena dostawców to moduł, który zbiera informacje o dostawcach i pozwala ich 
oceniać według wybranych kryteriów. System w swoim rejestrze zawiera wszystkie dane 
o dostawcy, a w razie potrzeby wysyła zapytanie o ponowną jego ocenę. Rejestr może 
zostać sporządzony w powiązaniu z innym systemem pracującym w przedsiębiorstwie, 
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a dane o dostawcach mogą być zespolone z odrębnymi modułami, tj. nadzór nad rekla-
macjami, niezgodnościami.

Komputerowe systemy zarządzania i doskonalenia jakości

Zorganizowanie dokumentów dotyczących zarządzania jakością w  przedsiębior-
stwie, przykładowo może być wspomagane przez ECM Quality Assurance stworzony 
w firmie COMARCH. System daje możliwość zbierania dokumentów w bazie dostęp-
nej w obrębie całego przedsiębiorstwa, dzięki czemu ich wyszukiwanie staje się o wiele 
prostsze. Tworzenie i wymagana akceptacja dokumentów, która przebiega automatycz-
nie ułatwia proces ich publikacji oraz wdrażania w życie. Jednocześnie umożliwia ona 
pracownikom, na bieżąco, zapoznanie się z aktualnymi zmianami. Problem wynikający 
z braku systematycznego sprawdzania aktualności w dokumentach został wyelimino-
wany dzięki zastosowaniu powiadomień elektronicznych i monitorowaniu aktywności 
pracowników. System przynosi korzyści w postaci zmniejszenia kosztów, ze względu 
na redukcję dokumentacji papierowej, daje możliwość archiwizowania i sortuje według 
daty, by w razie potrzeby móc odwołać się do starszej wersji dokumentów6.

Doskonalenie jakości nie kończy się tylko na odpowiednim nadzorze nad doku-
mentacją Systemu Zarządzania Jakością. Zawiera w sobie także konieczność spełnie-
nia wymagań klienta, który nie chce ponosić kosztów przedsiębiorcy, a jedynie płacić 
za produkt, dlatego stosowanie systemów usprawniających pracę w przedsiębiorstwie 
można rozumieć jako narzędzia, służące do eliminacji kosztów. 

System zarządzania i doskonalenia jakości w logistyce

Magazynowy system informatyczny (Warehouse Management System) to narzę-
dzie obsługujące procesy magazynowe. Operatorzy logistyczni, którzy obsługują wiele 
różnych przesyłek od szerokiego grona dostawców i muszą je przekazywać do dużej 
liczby odbiorców, znajdują kluczowe rozwiązania w zastosowaniu systemu WMS. Sys-
tem zainstalowany w  magazynie współdziała z  nadrzędnym systemem zarządzania 
całym przedsiębiorstwem, najczęściej klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Za-
daniem systemu WMS jest usprawnienie przepływu materiałów od ich przyjęcia do 
magazynu, aż do wydania. Proces ten oparty jest na ciągłym planowaniu i zapewnianiu 
nadzoru wykonywanych operacji oraz kontroli materiałów. Użytkownik jest na bieżąco 
informowany przez system WMS o aktualnych procedurach obowiązujących podczas 
prac magazynowanych, dotyczą one:
•	 wskazania miejsca składowania opakowań, gdy istnieje konieczność przepakowy-

wania towarów,

6 http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/comarch-ecm/produkty/quality-assurance/ 
(data dostępu 17.02.2016 r.).
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•	 przypomnienia o okresowych czynnościach konserwujących asortymenty w ma-
gazynie,

•	 tworzenia wykazów asortymentowych,
•	 podpowiedzi na temat wcześniej wybranej w systemie kolejności wydawania towa-

rów (np. według ceny, dostawcy, daty przydatności, itp.).
Oprogramowanie WMS dodatkowo daje możliwość zaplanowania automatyczne-

go rozmieszczania asortymentu w magazynie, podzieleniu go na strefy, w których skła-
dowane są towary. WMS współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, przenośnymi 
radiowymi terminalami, a nawet drukarkami kodów kreskowych. Dzięki możliwości 
zastosowania tych urządzeń identyfikacja asortymentu podczas przyjęć i wydań, a tak-
że inwentaryzacji, staje się o wiele prostsza7.

System Logifact®WMS

Użytkowanie systemu Logifact®WMS wiąże się z jego początkowym skonfigurowa-
niem, co daje możliwość jak najlepszego przystosowania oprogramowania do potrzeb 
przedsiębiorstwa. Konfiguracja obejmuje m.in.:
•	 wprowadzanie stałych danych magazynu i produktu, tj. strefy, wymiar, struktura, itp.
•	 wprowadzenie typów stosowanych jednostek ładunkowych,
•	 stworzenie opisu partnerów handlowych według wybranych parametrów.
•	 Kolejnym elementem procesu jest obsługa przyjmowania i składowania towarów:
•	 awizacja przyjęcia (wprowadzenie do systemu WMS informacji o planowanej do-

stawie do magazynu),
•	 przyjęcie dostawy (odbiór dokumentów, zaplanowanie dostawy w biurze obsługi 

kierowców i  rozładunek z  wykorzystaniem przenośnych urządzeń oraz kontrola 
towaru na wejściu)

•	 dostarczenie dostawy do stref składowania 
•	 składowanie (odbywa się w magazynie za pomocą różnych technik, dostosowane 

są one do specyfiki branży i wyposażenia magazynu)8.
Kolejne fazy: kompletacji, wydań i wszelkie operacje pomocnicze (zwroty, rekla-

macje) wspierane są przez system na podobnych zasadach. Stosowanie oprogramowa-
nia logistycznego w znacznej mierze optymalizuje pracę na każdym etapie, ogranicza 
do minimum przestoje i eliminuje wiele błędów magazynowych, związanych np. z za-
ginięciem paczki.

Ostatnie lata ukazują wzrastającą świadomość kierowników, którzy w  celu po-
prawy pozycji wśród konkurentów, decydują się na wdrożenie systemów WMS. Do-
brym przykładem będzie krajowa sieć magazynów Trofarmu. Branża farmaceutyczna 

7 Pietrzak P., Specyfika i wdrożenia magazynowego systemu informatycznego (WMS) na gruncie Pol-
skich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

8 http://www.logifact.pl/oferta/funkcje-systemu-wms.html (data dostępu 17.02.2016 r.).
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jest specyficzna nawet ze względu na rodzaj stosowanych opakowań. Są to niewielkie 
pojemniki, w  których kompletuje się zamówienia do oddzielnych aptek. Suma zle-
ceń w jednym tylko magazynie wynosi od 20 do 30 tysięcy dziennie, są to ogromne 
przepływy materiałowe, natomiast efektywne zarządzanie nimi wymaga korzystania 
z systemów informatycznych. Wdrażany system Logifact®WMS został dostosowany do 
specyfiki branży, która wymaga szybkiego potwierdzenia realizacji zamówień. Praca 
została podzielona na dwa takty, pierwszym z nich była codzienna dostawa towaru, 
a drugim dostawa leków do aptek do określonej godziny. 

Systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach swój sukces zawdzięcza-
ją elastyczności w dostosowywaniu do różnorodnych branż, dlatego apteki Trofarmu 
szybko zastosowały go w pozostałych magazynach9.

Podsumowanie

Warunkiem gwarantującym osiągnięcie rynkowego sukcesu jest takie zarządzanie 
przedsiębiorstwem, które pozwoli spełnić wymagania klienta. Dzięki rozwojowi no-
woczesnych technologii wdrażanie i nadzór nad systemami zarządzania jakością stają 
się o wiele prostsze. Zastosowanie komputeryzacji pracy sprawia, że procesy wpływa-
jące na jakość są łatwiej nadzorowane i  doskonalone. Jednocześnie należy pamiętać 
o tym, że jakość to nie tylko certyfikat wydany przez zewnętrzną jednostkę, ale przede 
wszystkim szereg działań, które podejmowane są w ramach prowadzenia działalności 
gospodarczej, prowadzące do efektywniejszego funkcjonowania i satysfakcji klientów.
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CZYNNIKI EKONOMICZNE 
WPŁYWAJACE NA JAKOŚĆ PRODUKTU

Wstęp

Jakość produktu jest definiowana jako „suma cech produktu lub usługi decydująca 
o zdolności danego wyrobu do zaspokojenia określonych potrzeb”1.

Jakość jest podstawowym czynnikiem określającym wyjątkowość produktu. Ozna-
cza bowiem poziom doskonałości produktu, a  także jego zdolność do zaspokajania 
wszelkich potrzeb klienteli, innymi słowy na jakość składa się zespół cech materialnych 
i emocjonalnych.

Zazwyczaj każda osoba zamierzająca zakupić jakiś wyrób najpierw go sprawdza, 
czyli porównuje z  konkurencyjnymi produktami, oferowanymi pod względem jako-
ści oraz korzyści które osiągnie wybierając właśnie ten produkt. Zazwyczaj klienci są 
skłonni zapłacić wyższą cenę za produkt o  znacznie lepszej jakości (niektórzy płacą 
wyższą cenę za prestiżową markę). Jednak producenci powinni zwracać uwagę na wy-
magania różnej klienteli, ponieważ skupienie się przede wszystkim na powiększaniu 
jakości produktu w pewnym okresie spowoduje spadek rentowności, ponieważ liczba 
nabywców przeznaczających większe kwoty na wyrób zacznie spadać. Dlatego też naj-
rozsądniejszym rozwiązaniem jest optymalizacja zarówno jakości, kosztów produkcji 
i oczekiwań rynku, tak by możliwym było osiągniecie poziomu wartości użytkowej, za 
który nabywca jest skłonny zapłacić tak by korzystnym było to dla producenta i samego 
klienta.

Dodatkową zaletą produktu jest sprawdzanie i badanie, bowiem każdy wyrób musi 
spełniać pewne normy, nie tylko te założone przez producenta w procesie projektowym, 
ale też normy i standardy prawne. Jedną z takich norm jest certyfikacja ISO 9001:2015.

Czym jest certyfikacja ISO 9001:2015?
„Certyfikacja ISO jest niczym innym jak nadaniem firmie certyfikatu (zaświad-

czenia), że dany produkt lub usługa jest zgodny z odpowiednimi normami prawny-
mi. ISO należy do unormowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, 

1 Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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bezpieczeństwem BHP, informacji lub żywności, których standardy określa Międzyna-
rodowa Organizacja Normalizacyjna. Zatwierdzane są one przez Polską Komisję Nor-
malizacyjną. (…) Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na 
całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług 
najwyższej jakości. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, firma zyskuje większe zaufanie 
klientów i kontrahentów, oraz staje się wiarygodnym partnerem na arenie międzyna-
rodowej2”.

Definicja jakości z punktu widzenia klienta i producenta

Jedna z definicji jakości produktu mówi iż jakość to „zdolność produktu do za-
spokajania ludzkich potrzeb”3. Dlatego też zarówno klient jak i producent w odmienny 
sposób postrzegają jakość. 

Dla klienta najważniejszym będzie zaspokojenie dwojakich wymogów, tj.: funk-
cjonalnych, do których zaliczamy użyteczność produktu, komfort w  użytkowaniu, 
niezawodność, a przede wszystkim ekonomiczność i niefunkcjonalnych typu bezpie-
czeństwo dla środowiska, czy zaspokojenie wymagań estetycznych, które ściśle zapre-
zentowane są na rys.1.

Rys. 1. Jakość z punktu widzenia klienta
Źródło: opracowanie własne na podstawie 

file:///C:/Users/EWELINA/Downloads/SiP-21-11.pdf (data dostępu 26.02.2016r.)

2 http://iso.waw.pl (data dostępu 28.02.2016r.).
3 Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów świa-

towego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
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Rys. 2. Jakość z punktu widzenia producenta
Źródło: opracowanie własne na podstawie 

file:///C:/Users/EWELINA/Downloads/SiP-21-11.pdf (data dostępu 26.02.2016r.)

Dla producenta jest istotne, aby produkt był przede wszystkim konkurencyjny, 
umożliwiający pozyskanie jak najwyższego zysku, a także powinien zaspakajać potrze-
by technologiczne. Rys. 2 przedstawia punkt widzenia producenta na jakość produktu.

Z rys. 1. i rys. 2. wynika, że punkt widzenia klienta i producenta jest w pełni od-
mienny. Producent nastawiony jest przede wszystkim za zysk, aby osiągać jak najwyż-
sze zyski musi ciągle być konkurencyjnym na danym rynku, zaś dla klienta najważniej-
szy jest komfort w obsłudze danego urządzenia, użyteczność a  także cena, która nie 
może być zbyt wysoka.

Łańcuch jakości

Na jakość wpływa spełnienie konkretnych wymagań takich jak konkurencyjność, 
zyskowność, spełnianie norm, a także wymagań klienteli, dla poszczególnych faz życia 
produktu, dlatego też jakość można podzielić na kilka etapów. 

Jakość projektowa produktu spełnianie wymagań użytkowników wewnętrznych tj. 
handlowcy, serwisanci, producenci, pracownicy i zewnętrznych klientów procesu re-
alizacji danego projektu.

Jakość projektowa procesów realizacji wyrobu odnosi się bezpośrednio do skutecz-
ności wykonania wymagań z poprzedniego etapu (jakość projektowa produktu).
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Jakość wykonania jest to miara zgodności ze standardami, normami, czy specyfika-
cją ustaloną we wcześniejszym etapie gotowego wyrobu.

Jakość eksploatacyjna i wykonania jest to miara zadowolenia i satysfakcji użytkow-
nika z posiadania oraz wykorzystywania danego produktu.

Jakość serwisowa to zapewnienie jak najdłuższego czasu pełnego użytkowania pro-
duktu oraz jak najdłuższego zachowania jego cech pierwotnych, bądź możliwość ich 
naprawy.

Rys.3 przedstawia powiązania ze sobą poszczególnych etapów jakości wpływają-
cych na cykl życia produktu.

Rys. 3. Łańcuch jakości
Źródło: Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007 

Czynniki wpływające na jakość

Na jakość produktu wpływa wiele czynników, które są istotne z punktu widzenia 
klienta i producenta, jednakże wytwórca musi dodatkowo brać pod uwagę zyskowność 
danego produktu oraz konkurencję rynkową.

Czynniki wpływające na jakość:
•	 trwałość – okres, w  którym produkt zachowuje swoje cechy użytkowe, ujmując 

w inny sposób jest to miara długości życia produktu. Trwałość określa się dla nor-
malnych warunków eksploatacji, które założone są podczas projektowania wyrobu

•	 zgodność ze standardami – stopień zgodności cech produktu z ustalonymi kryteria-
mi zarówno przez samego producenta, a także ze wszelkimi normami, standarda-
mi i wytycznymi narzuconymi prawnie,

•	 niezawodność – „przedmiotu jest jego cechą charakterystyczną, wyrażoną przez 
prawdopodobieństwo spełnienia przez niego określonej funkcji w określonych wa-
runkach i określonym przedziale czasu”4,

4 Dudziewicz J. (red.), Sydenham P.H., Podręcznik metrologii. Tok II. Podstawy praktyczne, Wydaw-
nictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
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•	 funkcjonalność – zakres oraz stopień możliwości zrealizowania oczekiwanych 
funkcji,

•	 bezpieczeństwo użytkowania – prosta i przyjemna obsługa, wpływająca na pewność 
użytkowania przedmiotu,

•	 estetyka – wszelkie pozytywne odczucia w stosunku do produktu zależne od zmy-
słów człowieka,

•	 praktyczność – za tym słowem kryje się łatwość obsługi oraz konserwacji, ergono-
miczność i komfort użytkowania produktu,

•	 ekskluzywność – miara zadowolenia klienta oraz posiadanego przez niego prestiżu 
społecznego z posiadania danego produktu, czy marki.

Podsumowanie

Wiadomym jest, że jakość jest głównym wyznacznikiem atrakcyjności produktu na 
rynku. Zarówno klient ma podczas zakupu problem, ponieważ musi sprawdzić i po-
równać produkt z innym konkurencyjnym, zazwyczaj pod względem jakości, jak i pro-
ducent podczas produkcji, ponieważ wiadomym jest, że nastawiony jest na jak najwyż-
szy zysk, ale konkurencyjność na rynku zmusza go do optymalizacji jakości produktu, 
ceny produkcji i marketingu. 

Zyskowność producenta może zapewnić tylko spełnianie przez produkt wszystkich 
czynników wpływających na jakość (tj. trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo użyt-
kowania, estetyka, czy ochrona środowiska).
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FORMALNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Komunikacja pełni istotna rolę w każdej organizacji, dzięki niej sprawnie kontak-
tujemy się ze sobą i wykonujemy należycie swoje zadania. Sprawna komunikacja po-
między pracownikiem, a poszczególnymi osobami w organizacji pozwala na osiągnię-
cie zamierzonych i  wyznaczonych celów organizacji oraz scala firmę, pozwalając na 
maksymalne oraz odpowiednie funkcjonowanie ludzi w danej organizacji.

Podstawowe znaczenia organizacji

Organizacja składa się z pewnej zbiorowości ludzkiej, którzy współpracują razem 
z  zamiarem osiągnięcia ustalonego celu. Organizacja również jest systemem, które 
składa się z  następujących po sobie podsystemów, do których zaliczamy ludzi, cele 
spełniane przez organizację, strukturę, dzięki której wyznaczone są zadania oraz od-
powiedzialność za wykonywanie jej, a także techniczne lub techniczno – materiałowe 
wyposażenie1.

Na poniższym rysunku zostały przedstawione podstawowe znaczenia, z którymi 
możemy utożsamiać organizacje:

 

ORGANIZACJA 

Czynnościowa 

Atrybutowa 

Rzeczowa 

Rys. 1. Znaczenie pojęcia organizacji
Źródło: opracowanie własne

1 Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
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Znaczenie czynnościowe organizacji jest procesem tworzenia organizacji, a także 
dotyczy przekształcania już zorganizowanej całości.

Znaczenie atrybutowe organizacji jest jedną z kategorii stosunków części do siebie 
oraz do złożonej z niej całości. 

Natomiast znaczenie rzeczowe organizacji zwane inaczej, jako przedmiotowe jest 
rodzajem pewnej całości wynika to ze stosunku, w którym wszystkie elementy współ 
przyczyniają się do powodzenia całości.

Cechy charakteryzujące przywódcę/lidera w organizacji mające wypływ 
na skuteczną komunikacje

Przywództwo jest rozpatrywane z punktu widzenia właściwości oraz procesu. Jako 
właściwość określane jest, jako zbiór określonych cech, które są nadawane jednostce 
postrzeganej, jako przywódca. Natomiast pojęcie przywódca dotyczy ludzi, którzy cha-
rakteryzują się pewnym zachowaniem, które przyczynia się do zmiany postawy oraz 
zachowania innych ludzi bez potrzeby użycia siły. Jako proces jest to możliwość użycia 
wpływu bez konieczności użycia środków przymusu skierowane na ukształtowaniu ce-
lów organizacji bądź grupy2.

Cechą charakterystyczną przywódcy jest to, że musi być on zaakceptowany przez 
innych pracowników organizacji oraz powinien posiadać pewną zdolność, która będzie 
polegała na wywieraniu wpływów i zdobywania u swoich zwolenników. Każdy przy-
wódca powinien być kompetentny, uczciwy, powinien posiadać przyciągającą wizję 
przyszłości firmy i motywować innych do pracy oraz powinien także powoływać się na 
istotne kwestię dotyczące innych osób.

Menadżer jest osobą, która wykonuje swoje zadania w oparciu proces zarządzania, 
do którego zalicza się planowanie, organizowanie, podejmowanie decyzji, motywowa-
nie oraz kontrolowanie. Jest on reprezentantem kadry kierowniczej, który cechuje się 
strategicznym myśleniem, odpowiedzialnością za wykonywane zadania oraz perspek-
tywą przewidywania3.

Według H. Mintzberga menadżer odgrywa pewne role, które mają bezpośredni 
związek z komunikacja należą do niego4:
•	 rola decyzyjna – wprowadza nowe projekty, wyznacza i  przydziela zasoby orga-

nizacji poszczególnym działom organizacji oraz rozwiązuje problemy i  zakłóce-
nia. Zgodnie z tą rolą menadżer ma możliwość podejmowania niektórych decyzji 

2 Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999. 

3 Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa 2004.
4 Mintzberg G., The Manager’s Job: Folklore and Fact; Harvard Business Review 53; nr 4, lipiec – sier-

pień 1975, za: James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr., Kierowanie, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 2001; Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, WSHiP, War-
szawa 2004.
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samodzielnie, które są oparte na informacjach mu dostarczonych, lecz każde de-
cyzje muszą zostać przekazane wszystkim osobom, które komunikują się z nim,

•	 rola interpersonalna – dzięki porozumieniu się miedzy innymi z klientami, pod-
władnymi, dostawcami oraz osobami pracującymi w organizacji menadżer odgry-
wa funkcje, jako przywódca bądź symbol jednostki,

•	 rola informacyjna – menadżer dostarcza informacji dotyczącej organizacji z punk-
tu widzenia jej całości, a także udziela wszelkich informacji o swojej pracy i zakre-
sie obowiązków podwładnemu oraz kolegom z pracy.

Termin komunikacji oraz formy przekazywania komunikatów

Komunikacja jest istotnym czynnikiem występującym w codziennym życiu, który 
wpływa na otoczenie czy ludzi. Istotą komunikacji w organizacji jest to, iż dana zbioro-
wość ludzi nie będzie mogła efektywnie pracować bez skutecznej komunikacji pomię-
dzy nimi. Skuteczne komunikowanie przyczynia się do motywowania ludzi do pracy 
oraz scala firmę, dzięki czemu pozwala na maksymalne i odpowiednie funkcjonowanie 
ludzi w danej organizacji. Natomiast komunikacja według Griffina definiowana jest, 
jako proces przekazywania informacji w  taki sposób by informacja otrzymana była 
jak najbardziej podobna do informacji zamierzonej. W organizacji komunikacja dla 
pracowników jest niezbędna do przekazywania niezbędnych informacji odnoszących 
się do wykonywania ich zadań natomiast, jeżeli chodzi o kadrę kierowniczą komunika-
cja jest potrzebna w celu przekazywania informacji dotyczących planów oraz rozwoju 
firmy5.

Termin komunikacja jest procesem przekazywania informacji pomiędzy dwoma 
bądź znaczną liczbą osób. Ponadto jest także procesem społecznym, który ma za zada-
nie sprawne funkcjonowanie organizacji lub także społeczeństwa oraz wyznacza relację 
miedzy skutkiem, zadaniem oraz potrzebą. Każda sytuacja powoduje potrzebę użycia 
pewnego rodzaju oraz formy komunikacji6.

Możemy wyróżnić następujące formy przekazywania komunikatów7:
•	 komunikacja pisemna – należą do niej raporty, listy, sprawozdania bądź różne no-

tatki, które pozwalają na wymianę informacji za pośrednictwem słowa pisanego. 
Forma ta nie jest tak bardzo powszechna jak ustna gdyż jest znacznie trudniejsza 
i wymaga u nadawcy użycia odpowiednich słów do zbudowania jasno określonego 
komunikatu. Istotą przygotowania poprawnego komunikatu jest znajomość odpo-
wiedzi na pytania:, Jaki jest cel?, Co oraz w jaki sposób chcemy przekazać? oraz Do 
kogo piszemy?,

5 Dobek – Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 
1999.

6 Mintzberg H., The Manager’s Job: Folklore and Fact; Harvard Business Review 53, nr 4; lipiec – sier-
pień 1975. Za James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr., Kierowanie; Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

7 Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.
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•	 komunikacja ustna – należą do niej dyskusje, rozmowy telefoniczne i bezpośrednie 
itp., które wykorzystują słowo mówione do przekazywania i wymiany informacji. 
Podstawową zaletą jest to, że sprzyja ona bezpośredniej reakcji zwrotnej w postaci 
zadawanych pytań bądź mimiki twarzy oraz jest ona łatwa z tego względu, że nie 
musimy się do niej długo przygotowywać.
Odpowiedni wybór formy komunikacji jest uzależniony od danej sytuacji. Komu-

nikację pisemna stosuję się, jeżeli treść przekazu informacji jest długi, bezosobowy 
oraz wymaga spełnienia danych formalnych, natomiast komunikację ustną stosuje się 
w przypadku, gdy ma ona charakter osobisty, zwięzły itp.

Komunikacja pionowa oraz pozioma

Wyróżniamy także inne rodzaje komunikowania się w organizacji, do których mo-
żemy zaliczyć komunikację formalną. Komunikacja ta jest komunikacją pionową oraz 
poziomą.

Komunikacja pionowa, która płynie w dół i w górę w danej organizacji względem 
linii służbowego podporządkowania. Ma ona miejsce w organizacji między poszcze-
gólnymi menadżerami, a ich podwładnymi i swoim zasięgiem może obejmować kilka-
naście różnych od siebie szczebli zarządzania.

Komunikacja w  dół ma miejsce, podczas gdy komunikat jest przekazywany od 
przełożonych do podwładnych, a celem ich jest:
•	 pouczenie oraz doradzanie,
•	 ocena,
•	 przekazywanie informacji dotyczącą zasad oraz celu organizacji,
•	 informowanie pracowników o oczekiwaniach kierownika,
•	 motywowanie pracowników,
•	 udzielanie informacji dotyczących zadaniowych dyrektyw,
•	 powiadamianie o wydajności pracowników.

Czynnikami, które mogą ograniczyć w pewien sposób komunikowanie się w hie-
rarchii w dół jest:
•	 zniekształcenie informacji,
•	 niekompletne oraz nie zrozumiałe informację,
•	 zły okres dostarczenia komunikatu,
•	 przetrzymywanie pewnej informacji przez kierownika,
•	 zniekształcone informację,
•	 nadinterpretacja informacji.
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Komunikacja w  górę występuję, podczas gdy komunikat jest przekazywany od 
podwładnych do przełożonych. Celem tego sposobu komunikowania się jest8:
•	 dostarczanie informacji zwrotnych z różnych obszarów współpracy ludzi ze sobą,
•	 udzielanie skarg, sugestii oraz informacji finansowych,
•	 dostarczanie oraz przekazywanie odpowiedzi na żądania menedżerów wyższego 

szczebla,
•	 dostarczanie wniosków, próśb, informacji, które mają szczególne znaczenie między 

pracownikami niższego szczebla a menedżerami wyższego szczebla.
Do barier podczas komunikacji w górę należy wyróżnić:

•	 znaczne odległości, które utrudniają bezpośrednie wymianę informacji pracownik 
– kierownik,

•	 niedostępność przełożonych,
•	 przeciążenie menadżerów obowiązkami.

Komunikacja pozioma swoim zasięgiem obejmuję osoby, które zajmują równo-
rzędne stanowiska w hierarchii organizacji, ale także osoby z tych samych bądź różnych 
jednostek, komórek organizacyjnych. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest znacz-
nie większe pomiędzy menadżerami niż pracownikami. Informacja jest przekazywana 
pomiędzy stanowiskami równorzędnymi z różnych pionów. Do głównych celów cha-
rakteryzujących komunikację poziomą można zaliczyć9:
•	 wzmacnianie więzi pomiędzy pracownikami,
•	 stwarzanie warunków do rozwiązywania konfliktów pracowników,
•	 koordynowanie działań,
•	 dzielenie się informacją oraz pozwalanie na uzupełnienie zasobów informacji,
•	 zaspokajanie potrzeby zrozumienia itp.,
•	 pozwalanie na rozwiązywanie problemów odnoszące się do współpracy pomiędzy 

komórkami organizacyjnymi,
•	 propagowanie potrzebnych informacji w celu ich zaspokojenia.

Podsumowanie

Komunikacja polega na wymianie lub przepływie informacji bądź idei między 
dwojgiem ludzi. Z efektywną komunikacją mamy do czynienia, kiedy odbiorca rozu-
mie informację lub ideę zgodnie z intencją nadawcy. W organizacji wyszczególnione 
są osoby cechujące się odpowiednimi predyspozycjami do pełnienia głównych zadań, 
dzięki którymi organizacja może się rozwijać. Jednakże w trakcie komunikacji miedzy 
na przykład menadżerem a pracownikiem mogą wystąpić pewne bariery, które utrud-
niają proces doskonałego i prawidłowego komunikowania się.

8 Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.
9 Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie – Teoria i Praktyka, PWN Warszawa 2005.
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ZINTEGROWANE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wprowadzenie

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub organizacją w dużej mierze uzależnione jest od 
zmian nie tylko w gospodarce krajowej, lecz również w gospodarce światowej. Stoso-
wane dotychczas narzędzia oraz metody stają się przestarzałe i nie są w stanie nadążyć 
za ciągłymi zmianami dyktowanymi przez gospodarkę. Zintegrowany system wspoma-
gający zarządzanie, jako nową technologię informatyczną, pozwala na zautomatyzowa-
nie procesów, redukcję kosztów, zmniejszenie pracochłonności, a także na zwiększenie 
zysków. Współczesne przedsiębiorstwa chętnie inwestują w tego typu rozwiązania, za-
uważając w nich możliwości na osiągnięcie przewagi rynkowej w swojej branży nad 
pozostałymi konkurentami. Zastosowanie systemu informatycznego pozwala na moż-
liwość precyzyjnej wymiany danych z dostawcami, zmniejszenie ilości zapasów, przy-
spieszenie przepływu towarów dzięki czemu spełnienie potrzeb oraz wymagań nawet 
najbardziej restrykcyjnych klientów jest łatwiejsze do realizacji. Gwarancją spełnienia 
tych oczekiwań, tzn. uzyskania pożądanej efektywności zarządzania, jest odpowiedni 
system informatyczny integrujący różne obszary działalności przedsiębiorstwa i wspie-
rający podejmowane decyzje.

Systemy wspomagające zarządzanie w Polsce

Rynek systemów jest jeszcze dość młodym, lecz prężnie rozwijającym się rynkiem 
w Polsce. Biorąc pod uwagę opinię wielu specjalistów oraz ekspertów związanych z sek-
torem informatycznym, zaczyna on coraz bardziej odgrywać kluczową rolę, natomiast 
klienci szczególnie z  sektorów małych oraz średnich przedsiębiorstw coraz bardziej 
zaczynają dostrzegać korzyści wynikające bezpośrednio z zastosowania tego rodzaju 
rozwiązania. Coraz większa możliwość dopasowania aplikacji, jak i opracowanie wersji 
uboższych lub dedykowanych, które są przeznaczone dla małych i średnich przedsię-
biorstw, powoduje znaczny wzrost zainteresowania tego typu systemami. Na polskim 
rynku występują systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resource 
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planning – ERP) producentów zarówno zagranicznych, jak i polskich, dzięki czemu 
każdy przedsiębiorca może bez problemu wybrać odpowiedni program dostosowany 
do branży, w której się porusza1.

W tabeli 1. przedstawiono dostawców systemów ERP działających na rynku polskim:

Tabela 1. Dostawcy systemów ERP na rynku polskim
Lp. Dostępność 

na rynku 
Polskim od

Nazwa 
oprogramowania

Producent 
oprogramowania

Dostawca 
oprogramowania

1 1987r. TETA ERP TETA Polska Unit TETA

2 1991r. ODL Polska SQL ODL ODL

3 1995r. SAP SAP AG, Niemcy SAP Polska

4 1996r. Oracle E – Busines 
Suite

Oracle Corporation 
USA

Oracle Polska

5 1997r. Comarch CND XL Comarch SA Comarch SA

6 1998r. Graffiti.ERP PC Guard PC Guard

7 1999r. Simple ERP Simple Simple

8 1999r. Streamsoft Presiz Streamsoft Streamsoft

9 1999r. Rekord. ERP REKORD, Polska REKORD Systemy 
informatyczne

10 2000r. Sente S4 Sente Sente

11 2001r. Asseco Softlab ERP Asseco Poland SA Asseco

12 2001r. Exact Global Next Exact Business 
Software

Exact

13 2001r. Microsoft Dynamics 
AX

Microsoft USA Microsoft Dynamics 
Sp. z.o.o.

14 2009r. enova365 Komako enova

15 2009r. Sage ERP X3 Sage Group plc, GB Sage

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSI Polska

1 Nowicki A., Wstęp do systemów informatycznych zarządzania w  przedsiębiorstwie, Politechnika 
Częstochowska 2005 r. 
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Czym tak naprawdę jest zintegrowany system zarządzania i z jakich obszarów 
funkcjonalnych się składa?

Zintegrowany system zarządzania jest to system transakcyjny, który jest przysto-
sowany do rejestrowania oraz przetwarzania bieżących zdarzeń gospodarczych m.in. 
rejestracji faktur, rejestracji dokumentów magazynowych, wprowadzania zamówień 
zakupu. Jest to także system informacyjny służący do wspomagania procesów zwią-
zanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, przy wykorzystaniu środków komputero-
wych, umożliwiający skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami poprzez 
obranie jednego rodzaju ściśle powiązanych czynności2.

Budowa i zakres funkcjonalny poszczególnych obszarów rożni się w zależności od 
systemu, jednakże za standardowy można uznać następujący podział:

Obszar finansowy – zawiera księgę główna, rozrachunki z odbiorcami i dostaw-
cami, raporty kasowe, zarządzanie inwestycjami finansowymi, controlling i zarządza-
nie majątkiem trwałym. W najprostszych systemach moduł ten zapewnia możliwość 
ewidencji księgowej operacji gospodarczych i sporządzenie wymaganych prawem ze-
stawień. Natomiast w systemach bardziej rozbudowanej funkcjonalności znajdują się 
funkcje umożliwiające prowadzenie rachunku, kosztów według różnych modeli i dla 
rożnych typów działalności, planowanie przepływów środków pieniężnych, zarządza-
nie wolnymi środkami finansowymi.

Obszar logistyczny – obejmuje planowanie zaopatrzenia i sprzedaży oraz gospo-
darkę magazynową. W prostych systemach zapewnia on możliwość ilościowego i war-
tościowego rozliczenia magazynu oraz ewidencje analityczną zakupów i  sprzedaży. 
Natomiast większe systemy mogą oferować funkcje korelujące wielkość planowanej 
sprzedaży z  aktualnymi zapasami i  zakupami (planowanie zapasów ciągnione przez 
sprzedaż), funkcje umożliwiające zarządzanie przestrzenią magazynowa, optymaliza-
cje wielkości zamawianych partii, planowanie wykorzystania taboru transportowego 
czy pomoc w wyszukiwaniu najlepszej oferty zakupu.

Obszar kadrowo – placowy – zakres funkcjonalny tego modułu może wahać się 
od umożliwienia prowadzenia prostych kartotek osobowych i naliczanie wynagrodzeń 
do skomplikowanych narzędzi wspomagających prace działu kadrowego w planowa-
niu ścieżek kariery, wybieraniu pracowników najlepiej spełniających wymagania dla 
danego stanowiska pracy.

Obszar produkcyjny – obejmuje planowanie produkcji i  spływu oraz technicz-
ne przygotowanie produkcji. Moduł planowania produkcji z reguły wchodzi w skład 
pakietów średnich i dużych oraz zapewnia on możliwość planowania wykorzystania 
mocy produkcyjnej, planowania zapotrzebowania na surowce, ewidencji rzeczywistego 
zużycia zasobów produkcyjnych, rzeczywistej wyceny produkcji3.

2 Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP / ERP II, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, 
s. 151.

3 Parys T., Kasprzak T., Zintegrowany system wspomagania zarządzania MRP II. Integracja i architek-
tury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, WNE UW, Warszawa 2000. 
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Charakterystyka podstawowych systemów składających się na zintegrowany system 
informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem

MRP (ang. Material Requirments Planning)

Planowanie zapotrzebowania materiałowego – MRP – jest to zbiór procesów 
do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe, takie jak: surowce, materia-
ły, komponenty itp., których zadaniem jest obliczenie dokładnej ilość materiałów, jak 
i ustalenie terminarza dostaw w taki sposób, aby móc sprostać ciągle zmieniającemu się 
popytowi na poszczególne produkty. Jego głównym celem jest zmniejszenie nakładów 
finansowych potrzebnych przez organizację produkcyjną, dzięki optymalizacji zapa-
sów oraz samego procesu produkcyjnego4.

Do systemu wprowadzane są informacje o zaplanowanej produkcji, lub wielkość 
sprzedaży, bądź przyjętych zamówieniach na wyroby gotowe. Na tej podstawie system 
automatyczne planuje produkcję poszczególnych elementów oraz dostawy podzespo-
łów i materiałów. Planowanie to może być wykonane wprzód lub wstecz tzn. od zada-
nego dnia obliczenie, kiedy wymagana produkcja zostanie wykonana lub kiedy trzeba 
rozpocząć proces aby uzyskać wymaganą produkcję na zadaną datę. 

Dzięki temu możemy przyjąć, że system ten powinien realizować takie cele jak:
•	 redukcja zbędnych zapasów magazynowych,
•	 określenie dokładnego terminu dostawy,
•	 określenie kosztów produkcji,
•	 reagowanie na zmiany na rynku,
•	 kontrolowanie każdego etapu produkcji,
•	 umożliwienie całkowitego wykorzystania zasobów oraz infrastruktury przedsię-

biorstwa5.

MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning)

Planowanie Zasobów Produkcyjnych MRP II – jest to system, który w porówna-
niu z MRP został rozbudowany o takie moduły, które są związane z procesem sprzedaży, 
dzięki czemu wspierają podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach strategicznego 
zarządzania produkcją. Rozwiązanie to pozwala na dokładniejsze harmonogramowanie 
produkcji, ponieważ uwzględnia oprócz zapotrzebowania materiałowego, takie aspek-
ty jak: zasoby ludzkie, zaangażowany kapitał, środki trwałe potrzebne do wykonania 

4 Biznes Benchmark Magazyn nr 5/01/2014, http://biznes.benchmark.pl/artykul/biznes-benchmark-
-magazyn-nr-5 (data dostępu 25.02.2016 r.).

5 Parys T. Kasprzak T., Zintegrowany system wspomagania zarządzania MRP II. Integracja i architek-
tury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, WNE UW, Warszawa 2000.
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zlecenia, jak i czas niezbędny do realizacji zlecenia, objął swoim zasięgiem całe przed-
siębiorstwo przynosząc takie korzyści z jego zastosowania jak6:
•	 możliwość śledzenia produkcji,
•	 szczegółowe planowanie produkcji,
•	 uporządkowany przepływ informacji w organizacji,
•	 umożliwienie szczegółowego planowania zaopatrzenia produkcji,
•	 zmniejszenie stanów magazynowych,
•	 zmniejszenie kosztów związanych z magazynowaniem.

ERP (ang. Enterprise Resource Planning)

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP – należy on do kompleksowego sys-
temu, którego głównym celem jest wspieranie działania przedsiębiorstwa w  pełnym 
zakresie jego funkcjonowania, zaczynając od planowania produkcji oraz zaopatrzenia, 
przez zarządzanie produkcją, zasobami ludzkimi oraz materiałowymi, zarządzanie fi-
nansami, kończąc na sprzedaży, jak i wysyłce produktów gotowych do klienta i wspar-
cie czynności związanych z serwisem7. Podstawowym elementem na, którym systemy 
ERP opierają swoją funkcjonalność, jest baza danych, wspólna dla wszystkich modu-
łów, które swym działaniem mogą objąć następujące obszary:
•	 zaopatrzenie,
•	 magazynowanie,
•	 planowanie produkcji,
•	 sprzedaż,
•	 zarządzanie transportem,
•	 zarządzanie zapasami,
•	 zarządzanie projektami
•	 finanse,
•	 księgowość,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi,
•	 zarządzanie stosunkami z klientami,
•	 kontrola i monitorowanie dostaw,
•	 controling.

6 Biznes Benchmark Magazyn nr 5/01/2014, http://biznes.benchmark.pl/artykul/biznes-benchmark-
-magazyn-nr-5 (data dostępu 25.02.2016 r.). 

7 Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zintegrowane systemy zarzą-
dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 256.
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ERP II (ang. Enterprise Resource Planning)

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP II – jest to system, który wspiera 
metodykę planowania zasobów przedsiębiorstwa MRP II, pozwalając na jednoczesne 
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, jak i  komunikowanie się systemu z  otocze-
niem zewnętrznym wykorzystując strony internetowe. Praca z tym systemem może być 
prowadzona za pomocą standardowej przeglądarki. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż 
klienci mogą udzielać informacji bezpośrednio na temat dostępności poszczególnych 
wyrobów, bądź pozyskiwać na bieżąco informacje o stanie złożonych zamówień. Każdy 
z podwykonawców mających dostęp do systemu ma możliwość sprawdzenia stanu pro-
dukowanego wyrobu, co pozwala na dopasowanie planu produkcji oraz na ogranicze-
nie stanu magazynowego do minimum prowadząc tzw. logistykę Just In Time. Kolejną 
zaletą tego systemu jest możliwość logowania się przez pracowników przedsiębiorstwa 
do systemu, będąc poza nim, ale muszą posiadać dostęp do internetu8.

Podsumowanie

Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem pozwalają 
na uproszczenie kwestii związanych z prowadzeniem organizacji, a ich szeroka oferta 
na rynku umożliwia na wybór takiego oprogramowania, które będzie dostosowane do 
sektora gospodarki, w jakim działa dane przedsiębiorstwo. Decydując się na wdrożenie 
w swoją strukturę takiego systemu, należy zastanowić się nad tym czy będzie to system 
uniwersalny czy też dedykowany, specjalnie projektowany do naszych potrzeb. Dla-
tego też należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, które w przypadku złego doboru do 
danego oprogramowania mogą nie przynieść oczekiwanych korzyści a jedynie narazić 
na koszty związane z procesem wdrażania czy też korygowania popełnionych błędów. 
Należy również pamiętać, że posiadanie w swojej strukturze nawet najlepszego narzę-
dzia w postaci sprawnego systemu informatycznego nie oznacza, że przedsiębiorstwo 
z dnia na dzień przeobrazi się w firmę wysoce konkurencyjną i zarządzaną w nowocze-
sny sposób, ponieważ aby było to możliwe przede wszystkim liczą się ludzie tworzący 
daną organizację, a system ten jedynie ma na celu ułatwić im w pewnym stopniu pracę 
w przedsiębiorstwie.
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Narodowy Uniwersytet Górniczy  
Dniepropietrowsk, UKRAINA 

OCENA JAKOŚCI STAŻU NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH W RAMACH PROJEKTÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH

Wprowadzenie

Projekty międzynarodowe, realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europej-
skiej, stwarzają możliwości podniesienia kwalifikacji nauczycieli akademickich po-
przez odbycie stażu na uniwersytetach europejskich. Celem niniejszego artykułu jest 
analiza procesu organizacji i  kształtowania stażu nauczycieli akademicki w  ramach 
europejskich projektów realizowanych w Ukrainie; na przykładzie projektu TEMPUS 
EСOMMIS, który był realizowany w Narodowym Uniwersytecie Górniczym w Dnie-
propietrowsku. Proces ten obejmuje: analizę dynamiki liczby projektów z  udziałem 
uniwersytetów Ukrainy, określenie definicji stażu zgodnie z ustawodawstwom ukraiń-
skim, opis procesu organizacji stażu i jego kontroli na przykładzie projektu TEMPUS 
EСOMMIS oraz prezentacja kryteriów i  przebiegu oceny jakości stażu nauczycieli. 
Efektem niniejszego opracowania będzie potwierdzenie tezy, że europejskie staże na-
uczycieli akademicki za granicą, w ramach projektów międzynarodowych, wpływają 
na wzrost kompetencji wykładowców.

Programy Unii Europejskiej na Ukrainie

Europejskie programy grantowe są finansowym wsparciem restrukturyzacji szkol-
nictwa wyższego na Ukrainie, wzmagają mobilność międzynarodową i wspólne dzia-
łania społeczności akademickiej. Programy te są wspaniałą okazją dla uniwersytetów 
Ukrainy, umożliwiającą im wejście na drogę skutecznej integracji się z  europejskim 
środowiskiem naukowym i  edukacyjnym. Najpopularniejszymi na Ukrainie progra-
mami grantowymi są projekty Unii Europejskiej: „Erasmus Mundus” i „Tempus” oraz 
od 2014 „Erasmus+”. Według Narodowego Biura Tempus na Ukrainie w ciągu 20 lat 
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trwania programu zrealizowano 94 projekty z  udziałem ukraińskich uniwersytetów, 
o łącznej wartości 40 mln euro.1

Działania finansowane w ramach programów unijnych zależą od specyfiki projektu, 
celów i zadań określonych we wniosku o dotację. Jednak większość z projektów, które 
dofinansowują restrukturyzację szkolnictwa wyższego jest związana z organizowaniem 
międzynarodowych konferencji, seminariów, wspólnych publikacji, jak również staży 
nauczycieli akademickich w krajach Unii Europejskiej. Liczba projektów grantowych 
na Ukrainie, co roku się zwiększa, co pozwala pracownikom uczelni podnieść swoje 
kwalifikacje w trakcie udziału w tych projektach.2

Rys. 1. Udział uniwersytetów ukraińskich w ogólnej liczbie projektów 
programu Tempus IV w latach 2008-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Tempus na Ukrainie: 
National Tempus Office in Ukraine, Tempus IV Projects Compedia 

http://www.tempus.org.ua/uk/tempus/proekty-tempus-v-ukraini-2000-2008.html 
(dostęp 02.02.2016)

Staż nauczycieli akademickich w postanowieniach prawa obowiązującego 
na Ukrainie

Zasady udziału uczelni z Ukrainy w projektach unijnych zakładają kontrolę działań 
związanych z opracowaniem i realizacją projektów, w tym takich, które obejmują swym 
zakresem szkolenia, zgodnie z kryteriami Unii Europejskiej i prawa obowiązującego 
na Ukrainie. Obecne prawo Ukrainy definiuje i postrzega staż, jako jeden z rodzajów 

1 Основные достижения Программы Темпус в странах Восточной Европы 1993 – 2013. 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/tempus_study_issue16_achiev_EastCount_
RU_130823.pdf (dostęp 03.02.2016).

2 National Tempus Office in Ukraine, Tempus IV Projects Compedia http://www.tempus.org.ua/uk/
tempus/proekty-tempus-v-ukraini-2000-2008.html (dostęp 02.02.2016).
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kształcenia podyplomowego3. Ustawa przewiduje, że szkolenie jest zdobyciem do-
świadczenia w wykonaniu zadań i obowiązków w działalności zawodowej lub uzupeł-
nieniem studiów. Szkolenia pracowników mogą być długoterminowe albo krótkoter-
minowe (seminaria, praktyki zawodowe i dyplomowe, szkolenia, itp.). Do głównych 
zadań stażu nauczycieli akademickich zalicza się na Ukrainie4:
•	 aktualizację i rozszerzanie wiedzy, rozwój kompetencji zawodowych psychologicz-

nych, pedagogicznych, naukowych i administracyjnych;
•	 opanowanie innowacyjnych technologii, form, metod i środków edukacji;
•	 opracowanie propozycji dotyczących poprawy jakości procesu edukacyjnego, 

wdrożenie do praktyki najlepszych doświadczeń nauki, techniki i produkcji.
Zgodnie z  powyższymi zasadami szkolenia nauczycieli w  ramach projektów 

europejskich są jednym ze sposobów poprawy umiejętności zawodowych wykładowców 
uczelni Ukrainy.

Organizacja stażu nauczycieli akademickich realizowanych w  ramach projektów 
międzynarodowych 

Ważnym elementem organizacji i  prowadzeniu szkoleń i  stażów dla nauczycieli 
w ramach projektów międzynarodowych jest rekrutacja ich uczestników. Kryteria wy-
boru uczestników stażu w ramach projektu międzynarodowego powinny być ustalone 
przez koordynatora projektu. Kryteria te mogą być uzupełnione przez władze uczelni. 
Zgodnie z  stosowanymi wówczas zasadami Total Quality Management podczas wy-
boru należy najpierw ocenić kompetencje pracowników (nauczycieli akademickich)5 
i  ich zgodność z  wybranymi parametrami wyboru odpowiadającymi celom projek-
tu. Dlatego powinna być powołana, Komisja Konkursowa, która dokona oceny. W jej 
skład mogą wejść eksperci – przedstawiciele: działu zajmującego się realizacją projektu, 
studium języków obcych, zainteresowanych wydziałów i instytutów uczelni i inni spe-
cjaliści. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wybór kandydatów na staż nauczycieli 
akademickich, w  oparciu o  przyjęte i  wcześniej opublikowane kryteria wyboru oraz 
ocena potencjalnej realizacji zadań i przyszłych wyników stażu.

Przykładem może tu być uczestnictwo Narodowego Uniwersytetu Górniczego 
w  projekcie TEMPUS EСOMMIS. Projekt obejmował dwutygodniowe staże dla na-
uczycieli z uniwersytetów konsorcjum projektu z Ukrainy, Rosji i Izraela w uniwersy-
tetach europejskich: Fontys University of Applied Sciences (Holandia), Uniwersytet 

3 Закон України «Про вищу освіту», ст.47 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (dostęp 
02.02.2016). 

4 Положення «Про підвищення  кваліфікації  та  стажування  педагогічних  і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів» ст.1.3. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/z0488-13#n15 (dostęp 02.02.2016).

5 Wyzwania zarządzania jakością w Szkołach Wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2011, s. 186.
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Techniczny w Berlinie i Vilnins Gediminas Technical University w Wilnie6. Każdy z eu-
ropejskich uniwersytetów przygotował dwutygodniowe szkolenia na temat projektu 
– E-commerce, biorące pod uwagę istniejące w uczelniach programy edukacyjne. Aby 
ustalić parametry, które będą brane pod uwagę w trakcie wyboru kandydatów należy 
przeanalizować każdy program treningowy i utworzyć wspólną listę tematów i zagad-
nień branych pod uwagę w  trakcie rekrutacji kandydatów na staż wśród nauczycie-
li akademickich Narodowego Uniwersytetu Górniczego (dalej NUG). Najważniejsze 
kryteria wyboru uczestników na staż dwutygodniowy w NUG były 7: 
•	umiejętności zawodowe,
•	doświadczania w nauczaniu,
•	poziom znajomości języka angielskiego,
•	deklaracja długotrwałej pracy w NUG.

W  oparciu o  te kryteria Komisja Konkursowa wyłoniła, zgodne z  tymi wymogami 
grupę 32 nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do następnego etapu. Osoby te 
kontynuowały realizację wyznaczonych prac przygotowawczych, niezbędnych do realizacji 
głównego tematu projektu – E-commerce. Ponadto brały udział w  intensywnym kursie 
języka angielskiego, organizowanym tylko dla uczestników projektu, czyli potencjalnych 
uczestników stażu. Celem tych przygotowań i kursu języka było podniesienie umiejętności 
zawodowych wykładowców niezbędnych do realizacji projektu oraz procesu doskonalenia, 
jakości realizowanego procesu edukacyjnego kandydatów ubiegających się o  staż 
w  zagranicznych uniwersytetach. Pod koniec kursu językowego wybrano 12 nauczycieli 
akademickich z 32 biorących udział w kursie językowym, którzy najlepiej opanowali język 
angielski, do dalszego uczestnictwa w tych treningach. Z powyższego wynika, że Narodowym 
Uniwersytecie Górniczym w  Dniepropietrowsku postawiono bardzo wysoki poziom 
wymagań stawianym nauczycielom akademickim, starającym się o  staż uniwersytetach 
zagranicznych. Wieloetapowy proces rekrutacji oraz wysokie wymagania postawione 
kandydatom przez Komisję Konkursową sprawiły, że wyłonieni zostali ci nauczyciele 
akademiccy, którzy posiadali najwyższe kompetencje i  umiejętności predysponujące do 
odbycia stażu zagranicznego, wśród kilkudziesięciu kandydatów ubiegających się o staż.

Kontrola jakości stażu 

Pierwszym etapem kontroli jakości stażu nauczycieli akademickich była identyfikacja 
kryteriów wyboru zgodnie z  tematem i  celami projektu. W  drugim etapie dokonano 
jakościowego doboru uczestników przez kierownictwo uniwersytetu i  członków 
konsorcjum. Etapy prowadzenia stażu zależą od organizacji treści programu. Kompetencje 
uniwersytetów, które wystąpiły z  propozycją prowadzenia stażu, były oceniane przez 
ekspertów UE w  zakresie analizy i  oceny wniosku projektowego zgodnie z  warunkami 

6 Sterenharz A., Main objectives of the TEMPUS joint project curricula development “ECOMMIS”, 
[w:] “Scientific Bulletin of National Mining University”, №4, 2014, s. 86-87.

7 Opracowanie własne na podstawie danych raportu projektu TEMPUS ECOMMIS, jako koordyna-
tora projektu w Narodowym Uniwersytecie Górniczym.

http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/966-2014/contents-no-4-2014/economy-and-management/2653-main-objectives-of-the-tempus-joint-project-curricula-development-ecommis
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programu ERASMUS8. Na ten etap oceny nie miały wpływu uniwersytety konsorcjum. 
Końcowym etapem kontroli stażu jest wdrożenie wyników kształcenia w  trakcie stażu 
w  procesie naukowym i  edukacyjnym. Jest to najważniejsze kryterium kontroli jakości 
nauczycieli akademickich w międzynarodowych stażach.

Określenie skuteczności stażu sprowadza się do oceny poziomu wzrostu kompetencji 
nauczycieli akademickich biorących w  nim udział, pomiaru efektywności projektu 
i  jego korzyści dla uczelni, które wysłały na staż swoich nauczycieli akademickich, jak 
i uczestników biorących udział w stażach zagranicznych uniwersytetach.

Kryteriami oceny szkolenia nauczycieli w  projekcie TEMPUS ECOMMIS były 
wskaźniki jakościowe i ilościowe, w tym:
•	 liczba nauczycieli, którzy mieli szkolenia;
•	 liczba zaprezentowanych kierunków studiów;
•	 liczba zaktualizowanych kursów;
•	 liczba nowych kursów;
•	 liczba kursów w języku obcym;
•	 utworzenie nowych specjalności;
•	 liczba publikacje nauczycieli, którzy odbyli szkolenia;
•	 liczba pomocy dydaktycznych oraz podręczników przygotowanych i opublikowa-

nych po stażach;
•	 kontrola jakości realizowanego projektu była przeprowadzana: 
•	 systematycznie, na bieżąco przez lokalnego koordynatora projektu i administrację 

uniwersytecką w Narodowym Uniwersytecie Górniczym w Dniepropietrowsku;
•	 okresowo, co sześć miesięcy, w trakcie spotkań koordynacyjnych, w których brali 

udział Główny Koordynator Projektu oraz Koordynacyjna Rada Projektu, którzy 
dokonali oceny w połowie okresu realizacji projektu;

•	 po upływie 18 miesięcy przez przedstawicieli Krajowego Biura Tempus;
•	 po zakończeniu projektu, ostateczną wnikliwą kontrolę po 36 miesiącach jego re-

alizacji, przeprowadzili przedstawiciele Komisji Europejskiej. 
Główny Koordynator projektu otrzymywał co sześć miesięcy raporty lokalnego ko-

ordynatora z aktualnymi danymi implementacji projektu na uniwersytecie. Pozwalało 
to ocenić dynamikę zmian jakościowych w projekcie i ustalić zalecenia dotyczące jego 
doskonalenia. Realizację projektu zamykała wnikliwa, ostateczna, pełna i komplekso-
wa ocena projektu przeprowadzona przez ekspertów europejskich. Obszerny raport 
z tej oceny przedstawiał szczegółową analizę realizacji celów i założeń oraz wyniki uzy-
skane w tym ocenianym projekcie. 

Do rezultatów stażu 12 nauczycieli akademicki Narodowego Uniwersytetu Górni-
czego w zagranicznych uniwersytetach, w ramach zrealizowanego projektu TEMPUS 
EСOMMIS należy zaliczyć między innymi:

8 ERASMUS Program guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-
-plus-programme-guide_en.pdf (dostęp 14.02.2016).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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•	 14 zaktualizowanych i 12 nowych kursów dla 5 kierunków studiów;
•	 utworzenie nowej specjalności „E-commerce”;
•	 prowadzenie 3 kursów w języku angielskim;
•	 4 podręczniki przygotowane i opublikowane po stażach;
•	 3 biznes gry, opracowane dla studentów i innych zainteresowanych;
•	 znaczny wzrost wiedzy, kompetencji i umiejętności dwunastu nauczycieli akade-

mickich, uczestników stażu zagranicznego, które zostaną wykorzystane w Naro-
dowym Uniwersytecie Górniczym dla podniesienia jakości kształcenia i dalszego 
rozwoju tych pracowników.

Podsumowanie 

Podsumowując, należy podkreślić, że wysokie standardy kontroli jakości wszyst-
kich prac podejmowanych w ramach realizacji projektu; w tym kształcenia nauczycie-
li akademickich przyniosły bardzo zadawalające wyniki. Przyjęte standardy kontroli 
stażu nauczycieli akademickich, ustawione zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej 
zapewniały realizację celów i zadań przez wszystkich uczestników projektu. Przebieg 
realizacji kontroli stażu zapewnił wysoką jakość szkolenia i  wdrażanie ich wyników 
w praktyce naukowej i pedagogicznej, a zatem wzrost kompetencji wykładowców.

Z  przedstawionych powyżej badań wynika, że zwiększenie liczby projektów 
z udziałem instytucji edukacyjnych Ukrainy pozwoli na zwiększenie liczby uniwersyte-
tów zaangażowanych w proces integracji europejskiej i umożliwi aktywne uczestnictwo 
w reformie szkolnictwa wyższego Ukrainy przy pomocy wiedzy, kompetencji, umie-
jętności i doświadczeniu nauczycieli akademickich, jakie mogą zdobyć biorąc udział 
w  stażach zagranicznych i  innych projektach realizowanych przez uniwersytety we 
współpracy z Unia Europejską. W przedstawionych powyżej badaniach stwierdzono, 
że szkolenia nauczycieli w ramach projektów europejskich są jednym ze sposobów na 
poprawę umiejętności zawodowych wykładowców uczelni Ukrainy.

W powyższym opracowaniu przedstawione wyniki badań procesu organizacji sta-
żu nauczycieli akademicki (na przykładzie uczestnictwa Narodowego Uniwersytetu 
Górniczego w projekcie TEMPUS ECOMMIS) pozwoliły na ustalenie głównych ko-
rzyści z zastosowanego systemu kontroli stażu. Do nich zalicza się między innymi:
•	 przygotowanie szczegółowych kryteriów i  prowadzenie jakościowej selekcji na-

uczycieli akademickich przyczynia się do wyboru najbardziej odpowiednich kan-
dydatów, zdolnych do efektywnego wdrożenia wyników staży, 

•	 przyjęta organizacja systemu kontroli i  zarządzania przygotowania, przebiegu 
i efektów projektu gwarantuje skuteczne wdrażanie bardzo pozytywnych wyników 
odbytych za granica staży nauczycieli akademickich.
Przeprowadzone, przedstawione powyżej badania, w pełni potwierdziły przyjęta 

we wprowadzeniu tezę głoszącą, że staże nauczycieli akademicki w ramach projektów 
międzynarodowych w zagranicznych uniwersytetach wpływają bardzo korzystnie na 
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wzrost kompetencji wykładowców oraz podniesienie jakości kształcenia i funkcjono-
wania szkolnictwa wyższego na Ukrainie.
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Wprowadzenie

Istniejące systemy zarządzania mają na celu poprawę wielu aspektów działalności 
przedsiębiorstw. Aby zwiększyć skuteczność wdrażania i  funkcjonowania tych syste-
mów wykorzystuje się narzędzia jakości. Podzielone są one na tradycyjne, nowe oraz 
wspomagające narzędzia jakości. Do tradycyjnych zalicza się takie narzędzia jak: for-
mularz zbierania danych, histogram, diagram korelacji, karta kontrolna X, diagram 
Ishikawy, analiza Pareto-Lorenza czy schemat blokowy1. Do nowych zalicza się takie 
narzędzia jakości, jak: diagram pokrewieństwa, diagram zależności, diagram drzewa, 
diagram tablicowy (QFD), tablicowa analiza danych, diagram planowania procesu po-
dejmowania decyzji czy diagramy sieciowe2. Tradycyjne i nowe narzędzia jakości uzu-
pełnia trzecia grupa narzędzi, zwana narzędziami wspomagającymi3. Stosowanie tych 
różnorodnych narzędzi pozwala na realizację zasady ciągłego doskonalenia, a przez to 
na zwiększenie efektywności i skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania. 

Analiza przyczyn i skutków wad FMEA

Metoda FMEA, czyli analiza przyczyn i skutków wad (ang. Failure Mode and Ef-
fects Analysis), służy do wczesnego wykrycia wad, które mogą wpływać na użyteczność 
wyrobu, obniżać skuteczność procesów wytwórczych, a  nawet narażać użytkownika 

1 Giemza M., Operacyjne narzędzia zarządzania jakością (stare narzędzia jakości), [w:] Sikora T. 
(red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 151-168.

2 Giemza M., Taktyczne metody zarządzania jakością (nowe narzędzia jakości), [w:] Sikora T. (red.), 
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, Kraków 2011, s. 170-179.

3 Giemza M., Wspomagające narzędzia jakości, [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków 2011, 
s. 183-200.
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wyrobu lub odbiorców procesów na utratę zdrowia i życia. Jest metodą zapobiegawczą, 
umożliwiającą wykrycie wywołujących tych wad przyczyn. Zadaniem zespołu projek-
tującego dany wyrób, czy też proces jego wytwarzania, jest określenie stopnia ryzyka 
pojawienia się wady, powodu jej pojawienia się oraz zaproponowanie rozwiązań ma-
jących na celu korekcję wad lub też zaplanowanie działań prewencyjnych. Stosowa-
nie FMEA różni się w zależności czy ma się do czynienia z wyrobem, czy z procesem. 
W przypadku wyrobu możliwe jest zastosowanie metody już na etapie projektowania, 
by zidentyfikować jego słabe punkty i wprowadzić odpowiednie zmiany przed podję-
ciem prac konstrukcyjnych. Elementy wymagające poprawy mogą dotyczyć różnych 
aspektów, m.in. funkcji wyrobu, jego niezawodności, łatwości obsługi. Korzystanie 
z metody FMEA jest zalecane w przypadku wprowadzania wyrobu nowego lub zmo-
dernizowanego, stosowaniu nowych materiałów lub technologii czy tworzenia wyrobu 
przeznaczonego do użytkowania w trudnych warunkach. W sytuacji, gdy analizie pod-
lega proces, bierze się pod uwagę zarówno linię produkcyjną, jak i użytkowanie wyro-
bu lub serwisowanie. Celem tej analizy jest wskazanie czynników mogących wpływać 
na przebieg procesu oraz spełnienie wymagań przez wyrób lub usługę. Mimo różnic, 
schemat postępowania podczas wdrażania opisywanej metody jest podobny zarówno 
w odniesieniu do wyrobu jak i do procesu i składa się z trzech etapów.

Tabela 1. Przebieg analizy FMEA
Etap pierwszy
(przygotowanie)

Etap drugi
(właściwa analiza)

Etap trzeci
(podjęcie działań)

Powołanie zespołu
(pracownicy różnych 
działów, eksperci)

Określenie wad mogących 
wystąpić w wyrobie/ 
operacji

Wprowadzenie działań 
zapobiegawczych 
i korygujących 
(usunięcie wady jest 
możliwe)

Wyznaczenie koordynatora 
zespołu

Znalezienie przyczyn 
pojawienia się tych wad

Wybór części/operacji do 
analizy

Ocena relacji przyczyna-
wada-skutek (skala 1-10)
R – ryzyko wystąpienia 
wady/przyczyny
W – możliwość wykrycia 
przyczyny przed 
wystąpieniem wady
Z – znaczenie wady dla 
użytkownika wyrobu

Zwiększenie wykrywalności 
i zmniejszenie skutków 
istnienia wady
(usunięcie wady jest 
niemożliwe)

Określenie funkcji 
pełnionych przez część/
operację
Wyznaczenie obszaru 
podlegającego analizie

Monitorowanie podjętych 
działań

Podział obszaru na 
mniejsze jednostki (stopnie 
i podsystemy)

Obliczenie liczby 
priorytetowej ryzyka
P = R x W x Z
(1-1000)

Sprawdzenie efektów 
działań metodą FMEA

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.jakosc.biz/fmea/ 
(data dostępu 02.03.2016)
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Metoda FMEA jest metodą złożoną, pozwalającą na analizę z różnych perspektyw. 
Jednocześnie wymaga ona dużo czasu na przeprowadzenie wszystkich etapów4.

Burza mózgów

Innym sposobem na określenie istoty problemu oraz jego przyczyn jest burza 
mózgów. Technika ta opiera się wypisywaniu wszystkich skojarzeń które nasuwają się 
w kontekście analizowanej sprawy, nawet jeśli pozornie nie mają nic z nią wspólnego. 
Pozwala to na stworzenie listy rozwiązań, których nie brałoby się pod uwagę w innej 
sytuacji. Skuteczna sesja burzy mózgów powinna mieć kilka cech:
•	 przedstawiane pomysły nie powinny być komentowane czy krytykowane,
•	 należy skupić się na tworzeniu koncepcji rozwiązań, a nie na ich przydatności czy 

możliwości wdrożenia; ocena nastąpi później,
•	 każdy uczestnik burzy mózg powinien zgłosić przynajmniej jeden pomysł w wy-

znaczonym czasie, nawet jeśli wydaje się błahy,
•	 wszystkie pomysły powinny być zapisywane w widocznym miejscu, by inspirować 

do dalszego myślenia,
•	 rozwijanie pomysłów innych jest drogą do odnalezienia optymalnego rozwiązania.

Po upływie czasu każdy uczestnik wybiera najbardziej jego zdaniem przydatne po-
mysły; zespół decyduje, które z nich zostaną zrealizowane. Burza mózgów jest nie tylko 
sprawdzonym narzędziem w zespołach jakościowych. Jest również momentem relaksu 
dla pracowników, elementem rozrywki wprowadzonym w codzienną pracę. Technika 
to może być wykorzystywana zarówno w określaniu problemu, podziału na przyczyny 
i skutki oraz opracowywaniu rozwiązań5.

Benchmarking 

Wcześniej wymienione metody polegały na wyszukiwaniu nowych rozwiązań we-
wnątrz organizacji. W  latach 70. ubiegłego wieku opracowano Benchmarking, kon-
cepcję porównania funkcjonowania własnej firmy z konkurencją w celu wykorzysta-
nia sprawdzonych działań. Nie jest to jednak ślepe naśladownictwo. Istotą metodą jest 
szukanie sposobów na rozwój firmy, nie bezpośrednie kopiowanie gotowych rozwią-
zań. W większości przypadków byłoby to niemożliwe i nieuzasadnione ze względu na 

4 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 327-329.

5 Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1996, s. 203-205.
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indywidualny charakter każdego przedsiębiorstwa. Benchmarking stawia na rozwój 
organizacji zgodnie z jej ideologią. Można go podzielić na trzy grupy.

Tabela 2. Rodzaje benchmarkingu
Cecha porównawcza Benchmarking 

wewnętrzny
Benchmarking 
konkurencyjny

Benchmarking 
funkcjonalny

Obszar 
zainteresowania

Odziały, wydziały tej 
samej firmy

Obecna lub 
potencjalna 
konkurencja 
w ramach tego 
samego asortymentu 
wyrobów

Każda firma 
posiadająca 
doskonałą opinię 
w analizowanej 
dziedzinie

Cel Identyfikacja 
najlepszych 
rozwiązań w danym 
obszarze działalności

Gromadzenie 
informacji na temat 
wyrobów, procesów 
i porównanie 
wyników 
z konkurencją

Zdobycie wiedzy na 
temat najlepszych 
rozwiązań

Korzyści Zwiększenie dostępu 
do informacji 
i danych, poprawa 
komunikacji 
wewnętrznej, 
zmniejszenie różnic 
w jakości

Zwrócenie uwagi 
na potencjalne 
oczekiwania 
klienta, duża 
porównywalność

Usprawnienie 
funkcjonowania 
firmy, zwiększenie 
prestiżu firmy

Możliwe problemy 
stosowaniu metody

Trudność 
w opracowaniu 
uniwersalnego 
schematu działania

Trudność 
w gromadzeniu 
danych na temat firm

Większa trudność 
we wdrażaniu 
wykrytych metod 
w porównaniu do 
poprzednich grup

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji K.G., Podstawy 
zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 209-210.

Wyżej wymienione rodzaje benchmarkingu stosuje się w odniesieniu do trzech 
głównych obszarów: jakości, produktywności oraz czasu. Metody postępowania oraz 
czynniki porównawcze można dowolnie łączyć, jednakże sposób wdrożenia kombi-
nacji posiada różne stopnie trudności6. Mimo to, że benchmarking nie jest szybką 
i prostą metodą, to stosowana jest ona na całym świecie. Dzięki porównaniu z inny-
mi firmami łatwej jest zrozumieć istotę procesów wewnętrznych oraz cel istnienia 
organizacji. To z kolei ułatwia zidentyfikowanie obszarów, które należy usprawnić. 
Stosując nowe metody firma zwiększa swoją konkurencyjność i  innowacyjność, co 

6 Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji K.G., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 209-210.
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jest bardzo pożądane. Jest to proces długofalowy, wymagający zaangażowania ze 
strony wszystkich pracowników7.

Podsumowanie

Metoda FMEA, burza mózgów oraz benchmarking są różnymi koncepcjami 
zwiększenia efektywności działalności organizacji. Łączy je cel, jakim jest odnalezienie 
w firmie obszarów, nad którymi trzeba pracować. Poznanie i zrozumienie słabych stron 
jest pierwszym krokiem do doskonalenia. Często etap ten jest najtrudniejszy ze wzglę-
du na dużą liczbę czynników wpływających na funkcjonowanie poszczególnych filarów 
firmy. Podejmowanie wysiłku w celu identyfikacji i likwidacji wad jest procesem długo-
trwałym, ale przynoszącym wymierne korzyści oraz satysfakcję.
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Cultural conflict as a factor of influence on managerial practices, in particular in 
cases of investment in the countries with different cultural and historical background, 
is a popular subject for research in both social and economic sciences. As an inter-
disciplinary approach it is one of the recent methodological innovations, combining 
research and analysis techniques for developing a more accurate research approach 
that can be useful in cases when different cultures encounter in one entrepreneurial or 
production environment. In this article, research data collected with the usage of eth-
nographic research methodology are interpreted with the use of management theory 
and approach to culture as a product of a historical process.

Literature overview

The issues of quality management and the influence of culture are widely discussed 
in the literature by numerous researchers, interested in identifying the method to eva-
luate culture as a factor of influence and finding managerial tools to establish effective 
management over culture as a risk factor. The relation between management and local 
culture is analysed in the works by J. Child and A. Kieser1 (1979), G. Hofstede (1980)2, 
A. Rugman3 (1981), D.A. Garvin4 (1988), S. Lagrosen5 (2003), concentrating on general 
principles. Search for solutions in more localized scale, e.g., focusing on one country, 

1 Child J., Kieser A., The Development of Organizations Over Time, University of Aston Management 
Centre, Birmingham 1976. 

2 Hofstede G., Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values, Sage Publica-
tions, London 1980.

3 Rugman A., Inside the Multinationals, Columbia University Press, New York 1981.
4 Garvin D. A., Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge, The Free Press, New York 

1988.
5 Lagrosen S., Exploring the impact of culture on quality management, [w:] „International Journal of 

Quality & Reliability Management”, 2003, vol. 20, issue 4, s. 473-487.



350

is another popular research objective, for instance, in the works of C. Noronha6 (2002), 
A. Vecchi and L. Brennan7 (2009), M. Rungtusanatham, M. Forza et al. 8 (1998), D. K. 
Bhattacharyya9 (2010).

As A. Vecchi points out, there are three major approaches in comparative re-
search in management in terms of the initial hypothesis: the “convergence” hypothesis 
(W.Form10, 1979), the “divergence” hypothesis (J.Child and A.Kieser11, 1979) and the 
“culture-specific” hypothesis (Hofstede, 1980)12. The “convergence” hypothesis states 
that it is possible to teach managers from different cultures to adopt the same efficient 
management practices13. The “divergence” hypothesis questions the possibility to ap-
ply standard business practices in different cultures without adaptation14, while “cul-
ture-specific” theory asserts that cultural dimensions (power distance, individualism, 
uncertainty avoidance and masculinity) are unlikely to change and will affect manage-
rial decisions15. 

S. Lagrosen argues that successful implementation of quality management requires 
that the values of the organization are changed so as to harmonise with its values16, 
while the research by A.Vecchi and L. Brennan proves that quality management re-
search has focused on differences between countries, regions or different organisation-
al cultures while overlooking the importance of national culture as a means to explain 
quality management in a global context17. Therefore, we may argue that an approach 
allowing more tools and methods for an analysis of a culture in relation to managerial 
practice can be useful in further analysis of cultural issues in management.

6 Noronha C., The Theory of Culture-Specific Total Quality Management: Quality Management in Chi-
nese Regions, Palgrave, New York 2002. 

7 Vecchi A., Brennan L., Quality Management: A cross-cultural perspective, [w:] “Cross-Cultural 
Management: An International Journal”, 2009, vol. 16, no. 2, s. 149-164.

8 Rungtusanatham M., Forza C., Filippini R. and Anderson J.A., A replication study of a theory of 
quality management underlying the Deming management method: Insights from an Italian context, 
[w:] “Journal of Operations Management”, 1998, vol. 17, s. 77–95. 

9 Bhattacharyya D. K., Cross-Cultural Management: Texts  and  Cases, PHI Learning Pvt. Ltd. 2010.
10 Form W., Comparative industrial sociology and the convergence hypothesis, [w:] “Annual Review of 

Sociology”, vol. 5, 1979, s. 1-25, quoted in Vecchi A., Brennan L., op.cit.
11 Child J., Kieser A., Organisational and management roles in British and German companies: an ex-

amination of the culture-free thesis, Organisations Alike and Unlike, eds. C.J. Lammus, D.J. Hickson, 
Routledge, London 1979.

12 Vecchi A., op.cit., s. 149.
13 Ibid, s. 149.
14 Ibid, s. 150.
15 Ibid, s.150.
16 Lagrosen S., op.cit, s. 473.
17 Vecchi A., op.cit, s. 152.
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Methodology

The research methodology is based on ethnographic approach to organizational 
research, developed by M. Kostera and B. Czarniawska. M. Kostera offers such research 
criteria for organizational research, as a possibility to produce “thick description’, in 
terminology of C. Geertz; contextualization (connection of the observed phenomena 
with cultural context and their formation in this context or outside it); the researche-
r’s “immersion” into the field research with a relation between the researcher and the 
community up to empathy with the actors18. The ethnographic description should be 
highly relevant to the described social and cultural reality with attention to different 
viewpoints valid for the community19. The meaning, which the researcher would attri-
bute to the events, values and practices observed, is only secondary to the meaning that 
the local community attributes to them20. Researchers aim at finding an understanding 
of the described reality from the point of view of the social actors, and therefore the 
former must renounce their status of a scientist as a valid interpreter and develop a cul-
turally valid understanding of the events21. B. Czarniawska emphasizes the validity of 
narrative analysis as a source of first-hand knowledge about the community, despite of 
the variety of possible interpretations, as these interpretations can be subject to analysis 
as well22.

Case study23 of quality management at a factory in rural area in Western Ukraine 

The enterprise where my research was conducted in August and September, 2015, 
is located in a rural area approx. 50 km away from Lviv, a cultural and touristic centre 
in Western Ukraine. The factory was founded by a Danish company in late 1990s and 
has changed several top managers since then. A clear division of the employees into 
two social groups is visible: office employees, residing predominantly in Lviv, and blue-
-collar workers from villages nearby. At shop floor, labour is predominantly manual 
with the use of automatic tools, while the office is a part of global business communi-
cation culture with its interactions with suppliers, sales representatives and clients. The 
management system at the enterprise changed with the new manager, though the new 
factory manager inherited a difficult situation with efficiency of quality management 
from his predecessor.

18 Kostera M., Organizacji i archetypy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 11.
19 Ibid, s. 45.
20 Ibid, s. 45-46.
21 Ibid, s.11.
22 Czarniawska-Joerges B., Exploring complex organizations: A cultural perspective, Sage, Thousand 

Oaks, California, USA 1992, s. 6-8.
23 The case study is based on the research material, which includes a field journal (records kept for 

6 weeks of participant observation at the enterprise in August-September, 2015) and 60 in-depth 
interviews with the managerial staff and blue-collar workers of the enterprise recorded in August, 
September and October 2015.
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Before the new manager was appointed, quality control at the enterprise was orga-
nized as a system of external control over the workers by employees who were consi-
dered to be more trustworthy by the factory manager. The workers were organized in 
3 shifts and also teams in accordance to the production needs, but in fact,  the factor of 
family and neighbours’ social connections was decisive. The quality control was perfor-
med in the end of production cycle, and often ended up in dismantling the fully made 
product and returning it to the first stage of production, which decreased efficiency and 
rose resentment among the workers who were not paid for improving quality24.

The new manager introduced a more thorough system of quality control on every 
production stage and procedures of eliminating possible shortcomings immediately 
after they were made, with bonuses distributed among all workers involved in produc-
tion based on team merit to increase cooperation. Despite of high organizational value, 
the new system was not always accepted by the workers. 

Quality system introduction, though being transparent, clear and well-presented, 
encountered two points of counteraction: low personal standard of work with a habit 
to move responsibility to others and low initiative in improving quality; and a power 
conflict with involvement of shift managers and line managers who seemed to have 
more impact on the workers than the general management. 

 In the process of observation, a power structure of anti-leadership, built as a 
resistance system, was found. It was based on personal influence of one of line mana-
gers who presented his authority as true care for the people who work too much while 
it is not needed, as the products, in his opinion, can be made with less attention and 
effort. The line manager presented his leadership style as “having heart for people who 
work so hard and earn so little”25despite the fact that the workload corresponded to ge-
neral legal standard (8-hour working day), and the wages were higher than the market 
average for the area. 

The values of the line manager appeared to be more effective than the value of con-
stant improvement of quality standard, and his influence seemed to be strong enough 
to motivate talented workers to leave with him in case of his dismissal.

Applying analytical categories of G.Hofstede, we can presume the power distance 
was large to the foreign management, low to the local leadership, collectivistic for the 
blue-collar workers, and individualistic for the leaders. According to C. Handy, the 
power type can be considered a web culture type, which resists moving to role culture 
or task culture26. Still, both assessments do not provide a possible solution to the core 
of this cultural reality as a construct, which can be de-constructed and reconsidered 
by the relevant actors. Both the power structure analysis and Hofstede’s categories, as 
being two controversial sets for two opposed ranks of power, indicate that the organi-
zational culture is characteristic to a post-colonial society.

24 Interview with quality controller, a woman aged 46, a village dweller.
25 Interview with a line manager, a village dweller aged 36.
26 Cacciattolo K., Understanding organizational cultures, [w:] “European Scientific Journal”, 2014, spe-

cial addition, November vol.2, s. 3.
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If we look deeper into the history of the region, the tradition of counteracting of-
ficial power becomes visible, as Western Ukrainian lands belonged to several states 
throughout history, and a strong tradition of perceiving power structures as essentially 
negative and hostile to local workers has been long present in the regional culture, 
e.g., folklore27. As D. Bhattacharyya explains, organizational culture perpetuates in its 
existence from generation to generation of workforces, while cultural change happens 
slowly and with significant efforts from all actors28. Therefore, the new quality system 
encountered an unconscious replication of a strong tradition of resistance to non-locals 
as a post-colonial behavioural pattern, rather than conscious personal decisions, which 
could be altered by communication. 

As many workers have had their personal and professional formation during the 
1970s and 1980s, their work attitudes have incorporated the trauma of senselessness of 
(practically forced) work in late Soviet period of stagnation and perestroika. The focus 
of a rural-area Soviet worker of that period was on how to work less and spend more 
time at home working in their household farming endeavours to survive in the time 
of deficit of goods. Being work-shy was also a form of resistance to Soviet regime, a 
habitual form of informal interaction with avoidance as a predominant survival strate-
gy29. The feeling of injustice and insufficient payment for work was widespread, it has 
still preserved as a habit among older workers and is in some cases was passed to the 
younger generation of the 1990s. The blue-collar workers interviewed used such expla-
nation to avoiding effort: “It all belongs to capitalists, and capitalists do not pay us fairly. 
Therefore, I can take a compensation for my work here. One item costs 400 euro in the 
store, I saw it on the internet. And I get only 45 hryvnyas for working on one, if my 
work is perfect. […] do they want me to work hard?”30 Similarly, the attitude to quality 
follows this “it will work out by itself ” post-Soviet pattern. The spirit of low control and 
no quality demand or competitiveness infused by absence of market competition was 
still strong in the blue-collar workers. The senselessness of effort seems to be present 
in the worldview of older employees due to the professional formation in Soviet times, 
while younger staff either was demotivated with too high social demand of success, or 
inherited attitude to work from the older generation.

The only structural unit with clear understanding of importance of quality was the 
quality control unit. Their team manager explained the organizational need behind 
his decisions or instructions, choosing to present the quality demand as a part of larg-
er system of market competition. The quality control team and line managers having 
closer communication with the team, seemed to live in a different cultural pattern – 
market economy with its striving for perfection, and had very few instances of power 
conflicts or feeling of uselessness in their work. These factors resulted in low motivation 

27 Trofimowa A., Folklore songs as a source of knowledge about traditional understanding of labour rela-
tions, [w:] “Materials of XIII International scientific conference for PhD. students and young schol-
ars Shevchenkivska spring: history”, eds. І. Patrylyak, А. Rukkas et al., Logos, Kyiv 2015, s. 109.

28 D. Bhattacharyya, op.cit., s. 66.
29 Verdery K., What was socialism and what comes next?, Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey 1996, s. 22-23, 25-27.
30 Interview with an assembly unit worker aged 47.
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to prevent quality issues before they reached the quality controller and to increase per-
sonal results in terms of quality.

Taking into account the specific features of local culture of work, the more efficient 
strategy would be introducing the workers to quality maintenance  system as a part of a 
market culture where survival depends on quality, as other market players have access 
to more beneficial transportation prices and conditions, etc. 

The demand of quality appeared oppressive for the employees until they were re-
peatedly explained the causal relation of their salary and bonuses to the quality and 
productivity of their work as members of the team. On the first sight, we may see the 
need of use of harsher restrictions to improve work discipline. If we consider the pro-
blem as a power system clash with a motivation part lying in subconscious realm of 
cultural memory, it becomes visible that increasing pressure is likely to result in further 
strengthening of the counter-power system and proof of colonial nature of the foreign 
management, while Explaining the process of delivery, production expenses and mar-
keting made the demand of quality justified to the blue-collar workers. 

Conclusions

When introducing a new conceptual approach to a local culture, it might seem 
insufficient to hope for partial infusion of a practice in the existing culture, as well as 
promoting laisses-faire attitude to “not correctable” culture characteristics. As manage-
rial approaches and values are a part of a culture as well, it can be effective to consider 
which structural unit of a culture it is based on, and work on communicating the core 
values and needs correspondent to the practice, which is being introduced. It can be 
presumed that using management theories is helpful in analytical process as an asses-
sment tool, while introducing new values as a pre-requisite of a managerial practice 
can be a useful approach. Therefore, promoting corporate culture with respect to high 
quality standards and personal achievements with a step-by-step approach is advisable 
in cases when long-term change of organizational culture is expected. Undoubtedly, 
the conclusions require further approbation with quantitative research.
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I DOWNSIZINGU

Wprowadzenie

Obecnie jesteśmy świadkami ogromnej obfitości produktów na rynku. Rynek nale-
ży do konsumenta, to on dokonuje wyboru spośród całej gamy produktów substytucyj-
nych. Producenci natomiast zmuszeni są do rywalizacji między sobą o pozyskiwanie 
nabywców. Często w walce o zainteresowanie klienta posługują się strategiami marke-
tingowymi z wykorzystaniem opakowania, które w dominującym systemie sprzedaży 
samoobsługowej pełni niezmiernie ważną rolę. Wśród działań marketingowych skie-
rowanych na opakowanie produktu wyróżnić możemy między innymi strategię upsi-
zing i downsizing.

Opakowanie w systemie sprzedaży samoobsługowej

Dominującym systemem sprzedaży wśród sklepów spożywczych jest ówcześnie 
system sprzedaży samoobsługowej. W systemie tym następuje ograniczenie roli sprze-
dawcy do minimum, głównie odnoszącego się do kasowania wybranych przez klienta 
produktów, rola doradcza oraz informacyjna zostaje przeniesiona na opakowanie pro-
duktu. Ze względu na to przekierowanie funkcji opakowanie stało się obiektem działań 
marketingowych w  stopniu wyższym niż kiedykolwiek. Opakowanie jest to: „wyrób 
wykonany z  każdego rodzaju materiału przeznaczony do przechowywania, ochrony 
transportu, dostarczania i  prezentacji wszelkich towarów, od surowców do produk-
tów towarowych, od surowców do produktów przetworzonych, od producenta do 
użytkownika lub konsumenta”1. Opakowanie spełnia wiele funkcji, w oddziaływaniu 
na klienta szczególne znaczenie mają funkcja informacyjna oraz marketingowa. Rola 
informacyjna opakowania polega na tym, iż powinno ono dostarczyć klientowi tylu 
informacji, aby nabywca mógł dokonać racjonalnego porównania z innym produktem 

1 Norma PN EN 14182: 2005 Opakowania – Terminologia – Terminy podstawowe i definicje.
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substytucyjnym. Ponadto opakowanie powinno odpowiedzieć na wszystkie potencjal-
ne pytania nabywcy, zwłaszcza w systemie sprzedaży ze zminimalizowaną rolą sprze-
dawcy. Kolejną funkcją opakowania, która jest bardzo znacząca w systemie sprzedaży 
samoobsługowej jest rola marketingowa. Opakowanie bowiem musi zwrócić uwagę 
oraz zachęcić klienta do zakupu. Jest źródłem pierwszych bezpośrednich wrażeń klien-
ta dotyczących produktu. Funkcja promocyjna łączy w  sobie następujące elementy 
psychologicznego oddziaływania na konsumenta2: podnosi wartość i chęć nabycia za-
kupionego towaru, reklamuje wyrób oraz producenta oraz stymuluje sprzedaż. Istotą 
psychologicznego oddziaływania jest przenoszenie przez klienta wrażeń wywołanych 
przez opakowanie na cechy fizyczne oraz szeroko rozumianą jakość produktu. Wygląd 
opakowania jest bardzo istotny i ma znaczący wpływ na sprzedaż. Atrakcyjnie opa-
kowany produkt jest częściej nabywany przez konsumentów, co prowadzi do zwięk-
szenia rotacji i obniżenia kosztów produkcji3. Warto zwrócić uwagę na reklamę jaką 
producent umieszcza na swoim produkcie za pomocą opakowania, reklama ta cechuje 
się bowiem natychmiastowością oddziaływania, pozbawiona jest w przeciwieństwie do 
innych rodzajów reklam dystansem czasu i miejsca. 

Strategia upsizing i downsizing

Obie z  wymienionych strategii marketingowych dotyczą relacji pomiędzy ceną 
a  objętością opakowania w  porównaniu do objętości produktu. Należy również za-
znaczyć, iż oba działania bazują na nieuczciwym zmanipulowaniu klientem. Strategia 
downsiznig to działalność przedsiębiorstwa polegająca na zmniejszeniu jednostkowej 
wielkości produktów bądź opakowań w celu dostosowania cen do wymagań rynku4. 
Najczęściej, aby strategia była efektywna stosuje się opakowanie zaprojektowane w ten 
sposób, aby markowało zmianę gramatury. Efekty takie producenci uzyskują za po-
mocą zastosowania trójwymiarowego obrazu, większej głębi koloru lub innej tekstury. 
Strategia upsizing jest, można powiedzieć, przeciwieństwem downsizingu. Rola opako-
wania w tych działaniach polega na stwarzaniu wrażenia większej objętości produktu 
niż faktycznie jest w nim umieszczone. Schemat postępowania w tym przypadku wy-
gląda następująco: klient dostrzega duże opakowanie produktu, porównuje jego cenę 
z dobrami tego samego rodzaju, nie zwracając uwagi na pojemność dokonuje zakupu, 
po czym czuje się oszukany odkrywając stosunkowo niewielką objętość produktu. Stra-
tegia ta jest efektywna ze względu na to, iż klient podświadomie utożsamia wielkość 
opakowania z zawartością produktu. 

2 Hales C., Opakowanie jako instrument marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1999, s. 17.

3 Mruk H., Rutkowski I.: Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, 
s. 88.

4 Hales C., Opakowanie jako instrument marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1999, s. 48.
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Autorska analiza przypadku w celu weryfikacji stosowania przez producentów 
strategii upsizing

W celu weryfikacji stosowania przez producentów strategii upsizing została prze-
prowadzona autorska analiza przypadku. Towarem, który podlegał obserwacji były 
płatki owsiane dostępne w  powszechnych sieciach sklepów spożywczych. Wszystkie 
z badanych produktów mieściły się w przedziale cenowym od 1,99 do 2,56 złotych. 
Produkty brane pod uwagę w analizie: 
•	 płatki owsiane błyskawiczne, HALINA, masa netto: 400g,
•	 owsiane płatki błyskawiczne, SZCZYTNO PREMIUM, masa netto: 400g,
•	 płatki owsiane zwykłe, KUPIEC, masa netto: 400g,
•	 płatki owsiane górskie marki własnej sieci sklepów BIEDRONKA, masa netto: 

500g,
•	 płatki owsiane błyskawiczne wyprodukowane przez Zakład Konfekcjonowania Ar-

tykułów Spożywczych VITANA, masa netto: 500g.
Hipoteza głosiła iż, wśród płatków owsianych dostępnych na polskim rynku znaj-

dują się produkty o zafałszowanej relacji opakowanie – zawartość produktu. Efekt ob-
serwacji przedstawia następujące zdjęcie: 

Rys. 1: Zawartość produktu w opakowaniu 
Źródło: opracowanie własne

Białym paskiem oznaczona została zawartość produktu w  opakowaniu. Zdjęcie 
przedstawia produkty w kolejności tożsamej z wymienionymi powyżej. Strategia upsi-
zing zastosowana została w przypadku produktu SZCZYTNO PREMIUM, KUPIEC 
oraz VITANA, w których zawartość produktu w opakowaniu wynosiła kolejno: 68,42%, 
68,09%, 61,15%. W przypadku produktów Halina oraz marki Biedronka, opakowanie 
zostało racjonalnie dobrane do zawartości produktu, stanowi jej odzwierciedlenie. 
Hipoteza postawiona na początku obserwacji została więc potwierdzona. Niestety, 
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przeciętny klient narażony jest na nieetyczne manipulacje ze strony producentów za 
pomocą stosowanych przez nich opakowań. 

Projakościowa rola sklepów w celu ochrony swoich klientów

Sieci sklepów nie podejmują kontroli poszczególnych produktów pod kontem sto-
sowania przez producentów nieetycznych strategii marketingowych. Nawet w  przy-
padku podjęcia takowych działań nie może wpłynąć to na współprace danej sieci 
sklepów z konkretnym dostawcą. Niemożność ta wynika z możliwym w konsekwen-
cji spadkiem sprzedaży bądź atrakcyjności sklepu związanej z  wybrakowaną ofertą. 
Jednym ze skutecznych narzędzi w obronie swoich klientów jest stosowanie systemu 
podwójnych cen, którego celem jest zwrócenie uwagi klienta na dysproporcje powstałe 
w skutek zastosowania przez producenta wspomnianej strategii marketingowej. Cena 
jest to: „wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiąza-
ny zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”, cenę jednostkową stanowi natomiast: 
„cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest 
wyrażona w  jednostkach miar w  rozumieniu przepisów o  miarach”5. W  przypadku 
produktów spożywczych pakowanych podstawową jednostką miary jest sztuka, co wy-
klucza obowiązek podawania ceny w jednostkach masy, w myśl Rozporządzenia Mi-
nistra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 
towar sprzedawany na sztuki to: „towar, który jest odliczany przy sprzedaży w poje-
dynczych egzemplarzach oraz nie jest odmierzany według masy, objętości, długości 
lub powierzchni”6. Stosowanie podwójnych cen w przypadku produktów spożywczych 
sprzedawanych na sztuki jest więc praktyką całkowicie dobrowolną. Działanie to jest 
niepodważalnie działaniem projakościowym zmierzającym do zwiększania świadomo-
ści klientów. Wśród sklepów, w których dokonywano zakupów produktów do analizy, 
wszystkie sieci przedstawiały ceny towarów w podwójnym systemie. Wspomnianymi 
sieciami były: Simple, Biedronka, Kaufland, Carrefour, Żabka oraz Tesco. 

Podsumowanie

System sprzedaży samoobsługowej spowodował dynamiczny wzrost roli opako-
wania. Stało się ono bowiem jednym z narzędzi do pozyskiwania klientów. Obecnie 
przedsiębiorcy stosują szereg strategii marketingowych związanych z designem, roz-
miarem oraz rodzajem materiału opakowania. Wśród licznych zabiegów marketingo-
wych znajdują się również strategie down i upsizing. Zarówno jedna jak i druga opiera 
na stworzeniu przez opakowanie pewnego rodzaju złudzenia. W pierwszym przypad-
ku pozoru, iż gramatura produktu nie została zmieniona, w drugim natomiast opako-
wanie winno sugerować znacznie większą zawartość produktu niż faktycznie zawiera. 

5 Ustawa z dn. 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, Dz. U. z 2014 r., poz. 915.
6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów 

i usług.
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Potencjalny klient narażony jest na takie manipulacje przy każdych zakupach. Analiza 
przypadku wskazała, że strategia upsizing znalazła zastosowanie w powszechnych pro-
duktach. W walce z  tym nieuczciwym procederem w sklepach spożywczych prakty-
kowany jest, choć obecnie już nieobowiązkowo, system podwójnych cen. Podane cen 
w przeliczeniu na jednostkę masy, mogą sygnalizować potencjalnemu konsumentowi 
stosowanie przez producentów pewnych zafałszowań. Dokonując codziennych zaku-
pów warto zwrócić uwagę na obie ceny oraz przed dokonaniem zakupu sprawdzić gra-
maturę zapakowanych produktów. 
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Wprowadzenie

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zauważono zwiększoną aktywność studentów 
w  pracach kół naukowych. Zainteresowanie działalnością w  organizacjach studenc-
kich wynika z możliwości powiększania swojego indywidualnego dorobku naukowego, 
a także wiedzy i umiejętności praktycznych. Studenci poprzez pracę w kołach nauko-
wych nabywają sprawności organizacyjnej oraz zdolności pracy zespołowej. Organi-
zacje studenckie wykraczają swoją działalnością poza program studiów i uzupełniają 
go, stanowią ważny obszar realizacji misji uczelni wyższej. Istotne jest, aby dzisiejszy 
absolwent uczelni wyższej był odpowiednio przygotowany merytoryczne, ale także po-
trafił zdobytą wiedzę wykorzystać, czuł chęć ciągłego rozwoju, był gotowy na dzisiejszy 
rynek pracy. Pracodawcy zwracają uwagę na aktywność potencjalnych pracowników 
w kołach naukowych i często nawiązują do tego aspektu podczas rozmów kwalifika-
cyjnych1. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie studium przypadku, jakim jest najnow-
szy projekt Koła Naukowego QualiTeam UG, oraz przedstawienie korzyści z niego wy-
nikających zarówno dla studentów jak i pracodawców.

Koło Naukowe QualiTeam UG 

Koło Naukowe QualiTeam, już dziewiąty rok aktywnie działa przy Zakładzie Za-
rządzania Jakością Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Celem jego dzia-
łalności jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zarządzania jakością i środowiskiem 

1 Boryczko B., Kurcz L., Studenckie koła naukowe jako element wspomagający proces nauczania na 
wyższej uczelni, [w:] „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4, Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, Kraków 2014, s. 101-108.
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oraz doskonalenie się w  tym zakresie poprzez realizację projektów skierowanych do 
społeczności lokalnych2. Działalność Koła w bieżącym roku akademickim to m.i.n:
•	 organizacja Seminarium Naukowego z okazji Światowego Dnia Jakości, VII edy-

cji Konferencji Qualitas, Finału VIII edycji Konkursu Six Sigma, Finału Konkursu 
„Walcz o Staż w firmie Flex”,

•	 współpraca z LeanQ Team – szkolenia Lean Management, TÜV NORD – praktyki,
•	 udział członków KN w konferencji organizowanej przez LUQAM „Doskonalenie 

jakości w usługach” oraz w Konferencji „Wyzwania Zarządzania Jakością”,
•	 pomoc przy organizacji Konkursu o  Pomorską Nagrodę Jakości oraz udział  

w Gali Finałowej,
•	 nowy projekt – Akademia Jakości Experientia.

Tematem rozważań autorki jest ostatni wymieniony projekt. Pomysł powstał kilka 
miesięcy temu i cały czas znajduje się w fazie doskonalenia. Jednakże, już dziś widać 
jego efekty – bardzo duże zainteresowanie ze strony praktyków, m.in. członków Klubu 
Pomorskiej Nagrody Jakości.

Pomorska Nagroda Jakości

W  procesie doskonalenia przedsiębiorstwa istotną rolę spełniają modele dosko-
nałości3. Model doskonałości jest pewnym stanem odniesienia oraz wzorem postę-
powania, który uważany jest za najbardziej odpowiedni w  danych okolicznościach. 
M. Sławińska oraz H. Witczak opisują model jako nieskomplikowany, tworzący całość, 
posiadający własną strukturę zbiór wytycznych służących ocenie oraz doskonaleniu 
działania w przyszłości. Według Ackoffa model jest to wyidealizowane przedstawienie 
stanu rzeczywistego, biorącego pod uwagę najważniejsze aspekty w danej chwili4.

Model biznesowy natomiast jest pewną strukturą, ukazująca zarządzanie przedsię-
biorstwem5. Jak wskazuje B. Nogalski, model biznesowy jest konkretyzacją wszystkich 
definicji, które zostały nadane pojęciu „strategia”. Model biznesowy nadaje strategii 
jasny sens. Określa wartość przedsiębiorstwa, zasoby oraz konkurencyjność6. Można 
zatem stwierdzić, że modele doskonałości są modelami biznesowymi7.

2 www.qualiteamug.wzr.pl (data dostępu 28.02.2016).
3 Wiśniewska M.Z., Grudowski P., Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń orga-

nizacji Pomorza, InnoBaltica Sp. z.o.o., Gdańsk 2014 s. 84.
4 Wiśniewska M.Z., Jakość usług medycznych, Instrumenty i  modele, CeDeWu, Sp. z  o.o., Gdańsk 

2016, s. 219.
5 Tamże.
6 Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, [w:] „Materia-

ły Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie”, MBA, 2/2009, s. 3-14.
7 Wiśniewska M.Z., Grudowski P., DZ. cyt., s. 85.
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Modele doskonałości wykorzystywane są również podczas oceny funkcjonowania 
przedsiębiorstw, m.in. w procedurze nadawania nagród jakości. Zarówno w międzyna-
rodowych, europejskich, krajowych, jak i regionalnych8.

Doskonałym przykładem powyższej tezy jest Konkurs o Pomorską Nagrodę Jako-
ści, obchodzący w tym roku swój dwudziesty jubileusz. Organizatorami Konkursu są: 
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organiza-
cji Technicznej w Gdańsku oraz jednostka certyfikacyjna w Gdańsku – Polski Rejestr 
Statków S.A9.

Model Pomorskiej Nagrody Jakości oparty jest na najlepszych europejskich podej-
ściach, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych modelu CAF 2013, skierowanego 
do organizacji publicznych. Jednym z  pierwszych etapów konkursu jest samoocena 
zgłoszonej organizacji, przeprowadzona w odniesieniu do kryteriów Modelu Dosko-
nałości Pomorskiej Nagrody Jakości, który zilustrowano na Rys. 1. Samoocena jest dla 
organizacji procesem samodoskonalenia, zidentyfikowania swoich słabych i mocnych 
stron. Wypełniona ankieta samooceny podlega ocenie ekspertów10.

Rys. 1. Model Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości
Źródło: www.notgdansk.pl/pomorska_nagroda_jakosci.html (data dostępu 15.02.2016)

Pomorskiej Nagrodzie Jakości towarzyszy inicjatywa zrzeszająca laureatów Kon-
kursu – Klub Pomorskiej Nagrody Jakości. Jego intencją jest rozwijanie współpracy 
w  zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze 
szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością a także promowanie kreatywnych 
 i innowacyjnych rozwiązań służących poprawie konkurencyjności Pomorza11.

8 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 211-215.

9 www.notgdansk.pl/pomorska_nagroda_jakosci.html (data dostępu 28.02.2016).
10 Biuletyn informacyjny Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, wydanie specjalne, luty 2016, s. 4.
11 Tamże, s.16.
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Funkcję Prezesa Klubu pełni Pan Zbigniew Szymański, Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Karwiny”12. Klub zrzesza następujące organizacje13:
•	 BMB SANTECH H. Brodnicki Z. Laskowski Sp.j,
•	 Przedsiębiorstwo Cemet Ltd. Sp. z o.o., 
•	 EURO-WENT Sp. z o.o., 
•	 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
•	 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”,
•	 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Posejdon”, 
•	 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki,
•	 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Gdańsku,
•	 Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku,
•	 Gdańska Spółdzielnia Socjalna, 
•	 Alu International Shipyard Sp. z o.o.,
•	 Temis & Spawmet Politechnika Gdańska,
•	 Allcon Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. 

Projekt Koła Naukowego Qualiteam UG stał się stałą integralną częścią projektu 
PNJ, dokładniej Gdańskiej Akademii Jakości, którą ukazano na rys. 2.

Rys. 2. Obszary projektu PNJ
Źródło: prezentacja prof. Małgorzaty Wiśniewskiej podczas Konferencji 

„Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”

12 Tamże.
13 Tamże.
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Akademia Jakości Experientia

Projekt realizowany jest w  ramach inicjatywy Pomorskiej Nagrody Jakości, we 
współpracy z Pomorską Radą FSNT NOT w Gdańsku. Przedsięwzięcie polega na cy-
klu szkoleń warsztatowych prowadzonych przez studentów Koła Naukowego, na temat 
wybranych metod i  narzędzi zarządzania jakością, dedykowanych przedstawicielom 
praktyki oraz członkom Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości14. 

Celem projektu jest integracja i  rozwój aktywnego, wzajemnie wspierającego się 
środowiska pracodawców i  młodzieży akademickiej na rzecz kreowania oraz prak-
tycznego wykorzystania teorii i praktyki, wiedzy, umiejętności i  kompetencji, służą-
cych promowaniu idei zarządzania projakościowego oraz pozyskiwania odpowiednio 
przygotowanych i kompetentnych kadr, zajmujących się zarządzaniem jakością. Każ-
dy warsztat zostaje udokumentowany case study, opracowanym na podstawie jego 
przebiegu. Zauważono wiele korzyści wynikających z projektu, zarówno dla studen-
tów (zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia w pracy trenerskiej, 
warsztatowej – zdobycie certyfikatu trenera jakości, możliwość skorzystania z  case 
study – potrzebnych np. w pracach dyplomowych, kontakt z pracodawcami – szanse 
na staże i praktyki) jak i dla pracodawców (zdobywanie wiedzy i doświadczeń na te-
mat wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością, zgromadzenie cennych studiów 
przypadków – do wykorzystania przez innych członków Klubu, integracja ze środowi-
skiem młodych, chętnych do pracy studentów, wykazanie postawy społecznie odpo-
wiedzialnej – wobec Klubu i młodzieży akademickiej)15.

Podsumowanie

Integracja środowiska studentów i  środowiska praktyków przynosi korzyści dla 
obu zainteresowanych stron. Fakultatywne projekty realizowane podczas studiów są 
możliwością rozwoju, zdobycia doświadczenia i  nowych kwalifikacji, niezbędnych 
w późniejszej karierze zawodowej. Projekt Akademia Jakości Experientia jest dosko-
nałym potwierdzeniem powyższej tezy. Studenci, prowadząc warsztaty kształcą sztukę 
szkolenia, prezentacji oraz nabierają zdolności coachingowych. Mają możliwość zdo-
bycia kontaktów do potencjalnych pracodawców, przed którymi mogą zaprezentować 
się z najlepszej strony. Tego typu inicjatywy przynoszą również korzyści dla przedsię-
biorców, którzy mają szansę poznać młodych, kreatywnych, nie skupiających się tylko 
na wiedzy teoretycznej kandydatów na pracowników. 

Włączenie omawianych warsztatów w  obszar działalności Projektu Pomorskiej 
Nagrody Jakości stał się zachętą dla przedsiębiorstw biorących udział w  Konkursie. 
Przynależność do Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości wiąże się z uzyskaniem odpo-
wiedniego poziomu jakości wykonywanych produktów/ usług oraz dalszej działalności 
szerzącej działanie projakościowe.

14 Tamże s. 25.
15 Tamże.
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Pierwszy warsztat zaprojektowany przez Koło Naukowe dotyczy koncepcji Kaizen. 
Został przyjęty bardzo pozytywnie podczas zajęć pilotażowych w  dużym gdańskim 
przedsiębiorstwie Mercor S.A. Już dziś, powstają prace dyplomowe, w których projekt 
Akademia Jakości Experientia jest tematem przewodnim. 
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KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTRZEGANIA 
JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE USŁUG FITNESS 

W POLSCE I PORTUGALII

Europa w obliczu wyzwań

W świetle ostatnich wydarzeń geopolitycznych i wynikających z nich problemów 
stojących przed Unią Europejską i Azją, słowo kultura pada w dyskusjach zdecydowa-
nie częściej niż zwykle. Globalizacja, tworzenie społeczeństw multikulturowych, mi-
gracje i rozwój handlu uwidaczniają różnice kulturowe, które mogą stanowić wyzwania 
na wielu płaszczyznach. Należy sobie zadać pytanie – czy obszar zarządzania jakością 
miałby być z tego zjawiska wyłączony?

Różnice kulturowe objawiają się nie tylko w  obszarze języka, norm, obyczajów, 
poglądów itp., ale także zachowań, które w jednym kręgu kulturowym mogą być po-
strzegane pozytywnie, zaś już w innym mogą uchodzić za niedopuszczalne. To samo 
tyczy się upodobań, kanonów piękna, smaków i gustów1. Postawiona teza, iż przejawy 
kultury odnoszą się także do wymagań dotyczących produktów lub usług, wydaje się 
więc być całkiem uzasadniona.

Kultura a zarządzanie jakością

Kompleksowa, a zarazem prosta definicja kultury wg Jana Szczepańskiego zwraca 
uwagę na aspekt twórczości. Według autora „kultura to ogół wytworów działalności ludz-
kiej, materialnych i  niematerialnych, wartości i  uznawanych sposobów postępowania, 
zobiektywizowanych i  przyjętych w  dowolnych zbiorowościach, przekazywanych 
następnym zbiorowościom i  innym pokoleniom”2. Kultura jest wszystkim, co stworzył 
człowiek (i przekazał). Jej przejawy w odniesieniu do jakości są zauważalne w niektó-
rych stereotypach: jeśli zegarek jest szwajcarski, wino francuskie, samochód japoński, 
proszek do prania niemiecki, a buty włoskie to wysoka jakość tych produktów wydaje się 

1 Hall E. T., Ukryty wymiar, Wydawnictwo „Muza”, Warszawa 2003, s. 47-63.
2 Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1965, s. 42-49.
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być zagwarantowana. Wpływy kultury można więc odnaleźć w tradycji tworzenia jako-
ści. Ciekawym jest pytanie – czy wobec tego mają znaczenie także w odniesieniu do jej 
postrzegania3? Czy w jednej kulturze coś co uznawane jest za produkt wysokiej jakości 
w innej może zostać odebrane jako bubel?

By odpowiedzieć na to pytanie, należy przypomnieć definicję jakości. Platon okre-
ślał ją jako stopień doskonałości, Phil Crosby jako zgodność z wymaganiami, a Massaki 
Imai jako wszystko, co można doskonalić4. Owocem wieloletnich rozważań jest kom-
pleksowa i uniwersalna definicji jakości pochodząca z normy ISO 9000:2006, stanowią-
ca, że „jakość to stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”5.

Warto zbadać czy wymagania nabywców z różnych kultur są takie same odnośnie 
tkwiących w istocie inherentnych właściwości produktu lub usługi, ponieważ wartości 
oczekiwane przez nabywcę odnośnie tego samego produktu lub usługi w rożnych kręgach 
kulturowych mogą być odmienne. Najwięcej przykładów takich rozbieżności występuje 
na płaszczyźnie kultur narodowych, tj. wszystkich członków społeczeństwa o wspólnym 
języku, tradycji, historii, etc. (np. kultura Polaków, Chińczyków, Włochów...).

Badania przeprowadzone na rynku samochodowym wykazały, że najbardziej 
pożądaną cechą przy jego zakupie auta jest jego wygląd, jednak kolejne miejsca pod 
względem ważności zajmowały cechy mające inne znaczenie dla przedstawicieli po-
szczególnych narodowości. Np. dla Amerykanów najistotniejsza okazała się wygoda 
i łatwość prowadzenia, a dla Japończyków parametry techniczne, które u Europejczy-
ków zajmowały dopiero piąte miejsce6.

Jeansy produkowane przez pewną firmę stały się produktem najbardziej docenia-
nym za jakość przez wyznawców islamu. Były to wytwarzane we Włoszech spodnie 
z rozszerzanymi nogawkami, ułatwiającymi klękanie. Miały również powiększone kie-
szenie, by pomieścić wszystkie przedmioty używane do modlitwy7.

Różnice w  postrzeganiu jakości mogą uwidaczniać się także na rynku bardziej 
lokalnym – europejskim. Dużą ilość publikacji na ten temat zawdzięcza się dziedzi-
nie marketingu międzynarodowego, jednak niewiele jest lub odczuwa się brak badań 
na ten temat z obszaru zarządzania jakością. By podkreślić potrzebę wypełnienia tej 
luki przeprowadzono badania pilotażowe dotyczące postrzegania jakości usług fitness 
w Polsce i Portugalii.

Postrzeganie jakości usług fitness w Polsce i Portugalii – wyniki badań

Celem badania było poznanie jakości usług fitness w Polsce i Portugalii, czy istnieją 
różnice w postrzeganiu ich kluczowych cech. Zastosowano dobór wygodny próby badając 

3 Nizielska A., Kulturowe uwarunkowania strategii produktu na rynku międzynarodowym, [w:] Sieć 
współpracy środowisk akademickich z biznesem, Katowice 2010.

4 Ładoński W., Szołtysek K, Zarządzanie jakością [cz.1], Wydawnictwo Langego, Wrocław 2005, s. 14.
5 PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
6 Nizielska A., op. cit., s. 47-63.
7 Tamże.
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studentów uczestniczących w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus Plus. 
W badaniu wzięło udział 98 studentów – 42 z Polski i 56 z Portugalii. Ze względu na wstęp-
ny charakter badań posłużono się prostym narzędziem jakim jest model Kano8. Twórca 
metody zauważył, że nie wszystkie cechy składowe są dla klienta tak samo istotne, a kry-
teria, za których pomocą klienci oceniają jakość usług, można podzielić na trzy kategorie9:
•	 warunki konieczne satysfakcji klienta (must-be requirements, dissatisfiers): nie powo-

dują pozytywnych reakcji, gdy są spełnione, ale skutkują niezadowoleniem, gdy nie 
są spełnione;

•	 cechy jedno-wymiarowe (one-dimentional requirements, satisfiers) – powodują satys-
fakcję, gdy są spełnione i niezadowolenie, gdy nie spełnione;

•	 cechy wabiące (attractive requirements, delighters) – mają wpływ na satysfakcję, gdy 
występują, ale nie powodują niezadowolenia, gdy nie są spełnione.
Kwestionariusz oparty na założeniach modelu wraz z uzyskanymi wynikami zapre-

zentowano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w oparciu o metodę Kano

Kryterium

Liczba odpowiedzi wyrażona w procentach

Pytanie Nie mogę 
tolerować Nie lubię Obojętne Lubię

Tak 
powinno 
być

Sprawność wszystkich 
sprzętów

Pozytywne 0 0 0 0 2,4 10,7 11,9 39,3 85,7 50
Negatywne 80,9 28,6 11,9 42,9 7,1 28,6 0 0 0 0

Punktualność 
i terminowość zajęć

Pozytywne 0 0 0 0 0 21,4 27,1 51,8 92,8 35,7
Negatywne 95,2 19,6 2,4 55,4 0 25 0 0 0 0

Dostępność 
dyspozytorów z wodą 
(za darmo)

Pozytywne 0 0 0 0 28,6 1,8 37,5 37,5 21,4 60,7
Negatywne 4,8 69,6 40,5 19,6 54,8 10,7 0 0 0 0

Nieodpłatne 
wypożyczanie 
ręczników

Pozytywne 0 0 0 0 50 5,4 26,2 26,8 23,8 67,9
Negatywne 0 35,7 23,8 46,4 71,4 17,9 4,8 0 0 0

Bogata oferta zajęć 
fitness

Pozytywne 0 0 0 0 31 17,9 21,4 48,2 47,6 33,9
Negatywne 40,5 35 38,1 46,4 21,4 10,7 0 0 0 0

Nowoczesność 
sprzętów (np. 
wearbles, tv, wifi, 
ładowanie telefonu)

Pozytywne 0 0 0 0 16,7 16,1 78,6 28,6 4,8 55,4

Negatywne 28,6 42,9 28,6 41,1 42,9 16,1 0 0 0 0

Odpowiednia ilość 
przestrzeni do 
ćwiczeń

Pozytywne 0 0 0 0 16,7 21,4 52,4 53,6 14,3 44,6
Negatywne 42,9 33,9 26,2 42,9 30,1 23,2 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne
* W kolumnach po lewej stronie umieszczono odpowiedzi polskich studentów, a w zaciemnionych 

kolumnach po prawej – portugalskich.

8 Kano N., Attractive Quality and Must-be Quality, [w:]„Hinshitsu. The Journal of the Japanese Soci-
ety for Quality Control”, 1984, nr 4.

9 Tamże.
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Podsumowanie

Analizując wyniki przedstawione w tabeli, największe znaczenie dla Polaków mają 
terminowość i punktualność zajęć oraz sprawność wszystkich sprzętów, które znajdują 
się w obszarze warunków koniecznych i powodują duże niezadowolenie w przypadku 
ich niespełnienia. Dla Portugalczyków, obok sprawności maszyn najważniejsze oka-
zały się warunki – w Polsce uznawane za atrakcyjne, czyli dostępność dyspozytorów 
z wodą, darmowe wypożyczanie ręczników, a także nowoczesność maszyn pod wzglę-
dem wyposażenia w nowoczesne technologie (pomiary tętna, kalorii, możliwość słu-
chania radia, oglądania wbudowanego telewizora). W  obszarze tym nie znalazła się 
punktualność i terminowość zajęć.

Co ciekawe, jak wynika z badania, studenci z Portugalii są nieco bardziej toleran-
cyjni wobec niespełnienia warunków uznawanych za konieczne (najwyższe wskazanie 
negatywne to 69,6%, przy czym w Polsce to aż 95,2%). Polacy krytyczni są także wobec 
ubogiej oferty zajęć fitness i braku odpowiedniej przestrzeni do ćwiczeń. Bogata oferta 
zajęć fitness dla Portugalczyków jest cechą jednowymiarową – powoduje satysfakcję, 
gdy występuje, ale nie ma negatywnych skutków, gdy jej brakuje.

Warto zwrócić uwagę, iż w  wielu pytaniach najczęstsza odpowiedź wskazywana 
była przez co najmniej połowę respondentów. Tabela uwidacznia różnice w postrzega-
niu jakości usług fitness i może wskazywać obszary do udoskonaleń, zarówno w Polsce, 
jak i Portugalii. Zaskakuje, że w na polskim rynku fitness cechy uznawane za atrakcyj-
ne, zwiększające prestiż siłowni, jak wypożyczanie ręczników, dyspozytory do wody, 
czy nowoczesne sprzęty wyposażone w  technologię wearables

 
w  Portugalii zdają się 

być standardem. Zgodnie z wynikiem badany przypadek z Polski mógłby natomiast 
stanowić wzór pod względem organizacji usługi pod kątem niezawodności i pewności. 
Polacy jako pewnik wskazują odbywanie się zajęć o ustalonej godzinie i nienaganny 
stan techniczny maszyn. Potwierdza się istnienie różnic w odniesieniu do postrzegania 
czasu10, gdzie większe znaczenie ma oferta zajęć grupowych.

Według obserwacji autorki dostrzegalną różnicą, nie uwzględnioną w badaniu jest 
styl prowadzenia zajęć. W Portugalii np. bywa, iż bardzo popularne zajęcia z tańca to-
warzyskiego nie kończą się wraz z zamknięciem siłowni. Wszystkie te cechy uwidacz-
niają, jak odmienne winno być projektowanie usług fitness, jak i ich odbieranie przez 
konsumentów11. Potrzeba jednak dalszych badań, by poznawać te różnice, wykorzysty-
wać zauważone dzięki nim szanse i uświadamiać o zagrożeniach. Usługi fitness to tylko 
niektóre z obszarów, w których łatwo dostrzec różnice postrzegania jakości uwarun-
kowane kulturowo. Zdaniem autorki zjawisko to powinno być w miarę upływu czasu 
systematycznie zgłębiane.

10 Hall E. T., op.cit.
11 Keeping fit and being cheap – exploring the gyms in Porto, http://portoholic.blogspot.com/2012/11/

keeping-fit-and-being-cheap-exploring.html (data dostępu 27.02.2016r.).
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TECHNIKA POKA-YOKE W USPRAWNIANIU 
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Wprowadzenie 

Człowiek potrafi skoncentrować swoją uwagę na jednej rzeczy maksymalnie do 
40 minut. Poświęcenie większego zasobu czasu wywołuje u niego dekoncentrację i po-
woduje myślenie o sprawach niezwiązanych z danym zajęciem. Sprzątając samochód 
lub pomieszczenia, myśli się nie tylko o tym, ile nieczystości zostało do usunięcia. Moż-
na w  tym samym momencie zastanawiać się, co zrobi się w  kolejnej części swojego 
dnia. Choć ludzki umysł jest w stanie myśleć wyłącznie o jednej rzeczy, nie oznacza to, 
że będzie myślał o niej tylko wtedy, gdy ją wykonuje. Podzielność uwagi i robienie kilku 
rzeczy naraz stało się niemalże koniecznością w dzisiejszym świecie.

W pracy przy linii produkcyjnej pracownik również może odwrócić swoją uwagę 
od czynności, którą wykonuje, tym samym uczynić warunki umożliwiające nieświado-
me popełnienie pomyłki. Może nawet tego nie zauważyć i nie skorygować, ponieważ 
jego myśli będą pochłonięte zupełnie innymi obowiązkami. Na popełnienie i przeocze-
nie takiego błędu organizacja nie może sobie pozwolić. Nie będzie się to wiązać jedynie 
z  kosztami, ale dodatkowo zwiększa ryzyko utraty dobrego wizerunku firmy u  klienta. 
W tym, jak i w wielu innych przypadkach, nie można dopuścić do powstania wad w czasie 
produkcji. Proste i logiczne narzędzie zarządzania jakością jakim jest poka-yoke umoż-
liwia realizację celu „zero defektów”.

Codzienność z poka-yoke

Wiele rozwiązań usprawniających procesy w  przemyśle nazwanych poka-yoke 
można zaobserwować w urządzeniach stosowanych w codziennym życiu, nawet gdy 
użytkownik nie zdaje sobie z  tego sprawy. Jest to metoda, która zapobiega defektom 
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pochodzącym z pomyłek lub powoduje wykrycie ich w natychmiastowy sposób. Bar-
dzo potoczne określenie tego narzędzia to „zabezpieczenie przed wadami”1.

Sposób działania oraz ideę omawianej metody można przedstawić na przedmio-
tach z wielu dziedzin życia. W dzieciństwie są to klocki w kształtach sześcianu, stożka czy 
walca, które łączy się z drugą zabawką posiadającą otwór identyczny jak pierwszy klocek. 
W  ten sposób dziecko rozwija swoje zdolności manualne, używając zaprojektowane-
go przez człowieka tak prostego mechanizmu. Podobnie jest z zabawką typu puzzle, 
w  której możliwość jednego, poprawnego złączenia w całość można uzyskać jedynie 
poprzez dopasowanie ze sobą wszystkich nieregularnych części, z których każda cha-
rakteryzuje się innymi wypustkami.

W gospodarstwie domowym ma zastosowanie wiele przedmiotów, które uspraw-
niają pani domu gotowanie lub pieczenie. Przykładem może być mikser, w  którym 
znajdują się dwa gniazda – otwory. Aby urządzenie zaczęło działać, należy włożyć do 
nich mieszadełka. Można dokonać tego tylko w jeden możliwy sposób. Tylko odpo-
wiednie dopasowanie pozwala uruchomić robot kuchenny. 

Poka-yoke zastosowano również w  gniazdach do komputera lub telefonach, do 
których podłącza się np. mysz, drukarkę, klawiaturę lub ładowarkę. Konstrukcja otwo-
rów jest zaprojektowana tak, aby uniemożliwić ich niewłaściwe połączenie. Przeróżne 
karty, np. karta SIM do telefonów komórkowych, która ma ścięty jeden z rogów, mają 
skonstruowaną właśnie taką budowę, by zapobiec włożeniu jej w niewłaściwy sposób. 
Natomiast w mieszkaniu jako podstawowym elementem umywalki będzie odpływ bez-
pieczeństwa, który chroni przed przelaniem wody.

Poka-yoke jako wspomagające narzędzie zarządzania jakością

Po przedstawieniu kilku przykładów funkcjonowania japońskiej techniki poka-
-yoke w  życiu codziennym, zostanie zaprezentowane jej wykorzystanie na linii pro-
dukcyjnej w przemyśle.

Technikę poka-yoke, która polega na zapobieganiu błędom u podstaw, opracował 
inż. Shigeo Shingo. Był on jednym z głównych architektów dobrze znanego systemu 
produkcyjnego Toyoty określanego mianem Toyota Production System – TPS2. Pierw-
sze rozwiązanie poka-yoke zastosowano w 1961 roku przy montażu włącznika elek-
trycznego. Składał się on z dwóch guzików. Operatorzy niekiedy zapominali o zało-
żeniu sprężyn, które miały się znajdować pod nimi. W ten sposób powstawał wyrób 
wadliwy, który trafiał do klientów, co było niekorzystne dla wizerunku firmy. W celu 
wyeliminowania tego zjawiska zaproponowano, by na specjalnym podajniku były 
umieszczone dwie sprężyny. Jeśli któraś z nich zostawała na nim, pracownik wiedział, 
że dopuścił do błędu i mógł go natychmiast wyeliminować. Zaproponowana metoda 

1 Giemza M., Wspomagające narzędzia jakości, [w:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków 2011, 
s. 196.

2 http://www.governica.com/Poka-yoke (data dostępu 03.03.2016).
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Shigeo Shingo okazała się w bardzo cenna. W ten sposób powstała płaszczyzna myślenia 
i działania „poka-yoke”3.

Według Shigeo Shingo narzędzie poka-yoke podzielone jest ze względu na funkcje 
i stosowane metody4:
1. Funkcje regulacyjne, do których należą:
•	 metody kontroli/sterowania, polegające na tym, że w momencie wystąpienia wady 

proces zostaje zatrzymany, a element usunięty lub naprawiony, 
•	 metody ostrzegania, która informuje operatora o błędach poprzez sygnały dźwię-

kowe lub świetlne.
2. Funkcje ustawiające, wśród których występują:
•	 metody kontaktu, czyli czujniki, które reagują na każdą popełnioną pomyłkę, np. 

zmianą kształtu lub wagi,
•	 metody ustalonej wartości, do których należy licznik wykonywanych ruchów wy-

krywający nieprawidłowości, gdy ilość elementów w operacji jest błędna,
•	 metody koniecznego kroku, które polegają na wyznaczeniu określonego ruchu 

w danym czasie lub wyznaczonej kolejności.
W produkcji przemysłowej na linii produkcyjnej każdy detal jest bardzo istotny, 

zwłaszcza przy wielkoseryjnym nakładzie, błąd operatora przez dekoncentrację nie 
może być dopuszczalny. Oczywiście, w zależności od tego, jaki element jest produko-
wany, konsekwencje pomyłki mogą mieć różną wagę. Można wymienić te, które mają 
wpływ na koszty poniesione na wyprodukowaną serię oraz powodujące utratę dobrego 
wizerunku firmy. Kolejnym skutkiem może być również zniechęcenie stałego klien-
ta do współpracy, a następnie jego utrata, co może prowadzić nawet do zamknięcia 
produkcji. Trudno nie wspomnieć o tym, jak nawet niewielka pomyłka staje się bar-
dzo istotna przy produkcji wyrobów codziennego użytku, np. jakie niebezpieczeństwo 
może nieść za sobą wprowadzenie na rynek wadliwych samochodów. 

Poka-yoke i Mitsubishi Electric 

Najczęstszymi błędami popełnionymi przez pracownika są złe instalacje elemen-
tów, a  także ich pominięcie, złe użycie i  zainstalowanie czy niepoprawne ustawienie 
maszyny przez pracownika lub całkowite ominięcie jednego z etapów procesu produk-
cyjnego. Aby nie dopuścić do tego należy kierować się następującymi zasadami5:
•	 prostota i efektywność – niekiedy dobrym pomysłem jest przemyśleć coś w sposób 

prosty i mało kosztowny, ponieważ może okazać się bardziej skuteczny od tego na 
pozór lepszego i droższego,

3 https://mfiles.pl/pl/index.php/Poka_yoke (data dostępu 03.03.2016).
4 http://www.governica.com/Poka-yoke (data dostępu 03.03.2016).
5 https://centrum.jakosci.pl/zasady-jakosci,zasada-unikania-bledow-poka-yoke.html (data dostępu 

03.03.2016).
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•	 kontrola u źródła – lepiej wcześniej docierać do bezpośredniej przyczyny defektu, 
zanim produkt trafi do kolejnego etapu na linii produkcyjnej,

•	 wykonywanie w pierwszej kolejności tego, co logiczne i oczywiste – czasem nie 
warto sięgać od razu po skomplikowane i złożone rozwiązania,

•	 zachowanie rozsądnych proporcji – trzeba pamiętać o tym, który z elementów jest 
ważniejszy i wymaga priorytetowej kontroli.
Zastosowanie narzędzia poka-yoke wykazują produkty firmy Mitsubishi Electric. 

Zostały one wymienione, ponieważ organizacja ta ma siedzibę w Nagoi – w tym sa-
mym mieście, gdzie niegdyś Shigeo Shingo wprowadzał omawianą metodę w firmie 
Yamada Electric. Mitsubishi Electric udostępnia szeroki wachlarz propozycji dedyko-
wanych do poka-yoke. 

Przykładem może być zielona dioda LED, która komunikuje operatorowi, jaką 
czynność ma do wykonania. Inną propozycją jest możliwość sprawdzenia, czy pracow-
nik zadanie wykonał za pomocą „czujnika”, który wymaga trącenia ręką. Mitsubishi 
Electric udostępnia sześćdziesiąt modeli, które mogą być wyposażone w diody LED 
o  przeróżnych kolorach, a  także wyświetlacze 7-sygmentowe, przyciski, czujniki fo-
toelektryczne. W ten sposób operator ma możliwość funkcjonowania na stanowisku 
montażowym, które jest dostosowane do jego preferencji.

Propozycje, które zostały wymienione umożliwiają utworzenie takiego stanowiska 
montażowego, które podpowiada następne czynności do wykonania oraz kontroluje 
czy zostały one wykonane na czas.

System poka-yoke jest również wykorzystany w okablowaniu Shao-Haisen. Tech-
nologia sterowania Mitsubishi Electric sprowadza się do wykorzystania tylko czterech 
przewodów. Płaski, czteroprzewodowy kabel zostaje precyzyjnie zamontowany na sta-
nowisku, bez dodatkowego cięcia przewodów oraz ściągania izolacji (rys.1.). 

Rys. 1. Innowacyjny system kablowania Shao-Haisen
Źródło: Siwek P., POKAYOKE obco brzmiące rozwiązanie doskonale znanych problemów, 

Mitsubishi Electric NEWS, 2015, nr 08, s. 4-7

Może być wykorzystany każdy sterownik z serii Q, L, FX. Dodatkową możliwością 
jest założenie systemu rozproszonego i podłączenie go wraz z elementami poka-yoke 
do sieci przemysłowej CC-Link. Programowanie aplikacji sprowadza się do montażu 
bitów reprezentujących wejścia (czujniki wykrywające akcje operatora) i wyjścia (ko-
munikowanie następnego ruchu). Wykorzystywane są indywidualne stacje przypisane 
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za pomocą urządzenia bezprzewodowego. Dodatkowo można utworzyć kompleksowy 
system zapewnienia jakości produkcji przez umieszczenie kamer wizyjnych lub modu-
łów wagowych, kontrolujących ich odpowiednią masę6.

Podsumowanie

Metoda poka-yoke, niekiedy określana również jako „zabezpieczenie przed wa-
dami” jest techniką zapobiegawczą, polegającą na wyeliminowaniu potencjalnych po-
myłek. Prowadzi to nie tylko do zharmonizowania procesu produkcyjnego, ale także 
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wysłania wadliwego produktu do klienta. Na-
rzędzie poka-yoke ma również wiele innych zalet, które niewątpliwie zachęcają mene-
dżerów firm do ich wprowadzenia. Również pracownicy mogą się domagać wprowadzania 
rozwiązań poka-yoke. Czynności, które mają wykonać, podpowie im system, ułatwia-
jąc w ten sposób ich pracę. Dzięki temu oszczędza się czas przeznaczony na czytanie 
instrukcji montażu elementu. Powoduje to przyspieszenie pracy oraz zwiększa efek-
tywność produkcji. Na stanowisku montażowym w takich przypadkach operator nie 
musi posiadać specjalistycznej wiedzy, pozwala to na znalezienie i szybkie przyuczenie 
pracowników oraz ich zastępców. Urządzenia poka-yoke poprawiają jakość procesów 
produkcyjnych i wyeliminowanie błędów, o czym świadczą zaprezentowane przykłady 
praktycznego zastosowania technik poka-yoke w produktach Mitsubishi Electric.
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Wprowadzenie

W  obecnym, niewątpliwie postępującym świecie, przedsiębiorstwo nastawione 
na osiągnięcie zysku oraz przewagi nad konkurującymi organizacjami powinno ukie-
runkować się na wdrażanie natychmiastowych zmian, zależnych od sytuacji na rynku. 
W  znacznym stopniu umożliwia to zaangażowanie oraz ciągły rozwój odpowiednio 
wykwalifikowanej oraz umiejętnej kadry pracowniczej, która stanowi napęd każdej fir-
my. Kapitał ludzki odgrywa najistotniejszą rolę w realizowaniu wymagań jakościowych 
produktów oraz usług, zgodnych z oczekiwaniami klientów. Należy więc zadać pyta-
nie, jak przygotować pracowników do objęcia tak odpowiedzialnej funkcji? Właściwe 
pokierowanie personelem stanowi priorytetowe wyzwanie kadry zarządzającej firma-
mi, która potrzebuje odpowiednich metod, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji 
i wiedzy pracowników, co służy wzmocnieniu pozycji firmy w gospodarce.

Celem niniejszego referatu jest ukazanie kluczowej roli szkoleń w systemie zarzą-
dzania jakością oraz analiza jej elementów, które mają znaczący wpływ na końcowe 
rezultaty cyklu przeprowadzonych szkoleń oraz dalszą ewolucje przedsiębiorstwa. 

Funkcja personalna w organizacji

Każda, nowo powstająca organizacja jest gotowa dołożyć wszelkich starań, aby 
sukcesywnie osiągnąć dominację na rynku. Wskazuje się na istotną rolę zarządzania 
zasobami ludzkimi, stanowiącą złożony proces kształtujący politykę personalną w da-
nej firmie. Zdaniem Pawlaka, proces zarządzania kapitałem ludzkim polega na takim 
kierowaniu personelem, aby możliwe było osiągnięcie celów przedsiębiorstwa, zgod-
nych z interesami zarówno pracodawcy jak i pracowników1. 

Zadaniem przytoczonego poglądu jest realizowanie planu strategicznego przy po-
mocy takich metod i  działań, które pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie organi-
zacji, a  jednocześnie pozwolą na dotrzymanie kroku coraz to szybciej rozwijającym 

1 Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2007, s. 55. 
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się przedsiębiorstwom. Aby nie doszło do upadłości organizacji, tak jak to dotychczas 
można było obserwować w  firmach brytyjskich, niezbędny jest kompetentny perso-
nel na odpowiednim stanowisku pracy, które może zapewnić jedynie kierownik. Sys-
tem organizacyjny przedsiębiorstwa powinien być przygotowany na zmiany w dobie 
przemian technologicznych oraz ekonomicznych, coraz częściej ujawniających się na 
wymagającym rynku. Wobec tego, reakcją pracodawcy oraz pracowników powinno 
być natychmiastowe podjęcie czynności, które osiągalne są za pomocą odpowiednich 
narzędzi. 

Doskonałym rozwiązaniem na postawioną tezę jest strategiczna karta wyników, 
która wskazuje na mechanizm pomiaru w  urzeczywistnianiu strategii przedsiębior-
stwa. Koncepcja ta daje możliwość nadzorowania podjętej wizji, misji oraz strategii 
organizacji, co ułatwia jednostkom organizacyjnym sprawne i efektywne wykonywanie 
wyznaczonych zadań, a  także samodoskonalenie się w celu dalszego rozwoju przed-
siębiorstwa. Przytoczona technika przekłada strategię na zamiary oraz mierniki ujęte 
w czterech aspektach, które objaśniają pracownikom elementy oddziałujące na pożąda-
ne wyniki firmy. Sposób ich funkcjonowania ilustruje poniższy rys 1. 

Rys. 1. Strategiczna karta wyników
Źródło: Żebrowska E., Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością, [w:] 

Bagiński J. (red.), Zarządzanie jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2004, s. 267

Warto również zaznaczyć, iż przy tworzeniu strategicznej karty wyników niezbędne 
jest wykorzystanie zasobów kadrowych, w których istotną rolę odgrywają pracownicy. 

Bogactwo każdej organizacji stanowi lojalny oraz wieloletni personel. Z tego po-
wodu, wskazane są długoterminowe nakłady na swoich podwładnych. Niewątpliwie 
najbardziej ceniona jest kadra pracownicza z jak najdłuższym stażem pracy, która przez 
swoje doświadczenie zawodowe oraz intelektualne umożliwi osiągnięcie zamierzonych 
celów postawionych przez organizację.

 

 
 

STRATEGIA 
Jaki jest cel firmy? 

PROCESY 
WEWNĘTRZNE 
Co należy ulepszyć, 
aby zadowolić 
właścicieli i klientów? 

FINANSE 
Jak firma postrzegana 
jest przez udziałowców? 

KLIENCI 
Jaki jest punkt 
widzenia klientów? 

ROZWÓJ 
Jakie są predyspozycje 
firmy do innowacji? 
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Ekonomiczną miarą efektywności przedsiębiorstwa jest wydajność pracowników, 
którą warunkować mogą kwalifikacje czy też poziom ich satysfakcji. Do mierników ob-
razujących wyniki wyżej wymienionej wielkości zaliczyć można wartość dodaną oraz 
wskaźnik przychodów ze sprzedaży, który odnosi się do wymiaru wynagrodzeń2. 

Kolejnym istotnym elementem wpływającym na kształtowanie karty wyników są 
systemy informacyjne. Sprawna komunikacja oraz bezkonfliktowe sprzężenie zwrotne 
oddziałują na relacje między przełożonym, a pracownikami, natomiast dostęp do in-
formacji wpływa na efekty pracy oraz buduje jej klimat. 

Warto również wspomnieć o systemie motywacyjnym, który stanowi zespół środ-
ków oraz warunków zachęcających do angażowania się w obowiązki służbowe w spo-
sób najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa, a  także przyczyniający się do czerpania 
osobistej satysfakcji3. 

Szkolenie pracowników według normy ISO 10015:1999

Kompleksowe zarządzanie jakością jest procesem, który przez planowe i systema-
tyczne działania potrafi doprowadzić do spełnienia jakościowych wymagań produktów 
zgodnych z potrzebami konsumentów.

Aby docelowo zrealizować założoną strategię ukierunkowaną na zapewnienie jak 
najwyższej jakości dóbr i usług, należy w określonym czasie pozyskać niezbędny do 
tego kapitał finansowy. Warto nadmienić, iż programy jakości powinny opierać się na 
umiejętnościach, zdolnościach oraz ambicjach personelu, a także zachęcać do odkryw-
czego włączania się w ich realizacje. Funkcją naczelnego kierownictwa oraz dyrektorów 
wyższych szczebli jest gruntowne zaangażowanie w politykę jakości, a także koordyno-
wanie przydzielonego podwładnym zakresu obowiązków w kontekście ogólnej dzia-
łalności gospodarczej firmy. Zaistnienie takich warunków usprawnia pracę zespołową 
poprzez swobodę przekazywania informacji, wiedzy oraz idei, co sprzyja poprawie ja-
kości wyrobów i usług oraz umożliwia spełnianie wymagań klientów. W związku z ro-
snącymi oczekiwaniami konsumentów, narzędzia oraz techniki wpływające na poziom 
procesów powinny podlegać ciągłemu mechanizmowi doskonalenia się. Analogicznie, 
łączy się to z  usprawnieniem pracowników, którzy zobowiązani są do sumiennego 
wypełniania swoich zadań, a także stosowania poprawnych metod i procedur w celu 
zapewnienia wysokiej jakości produktów. Najpowszechniejszym sposobem wpływają-
cym na efektywne rozwijanie się kadry pracowniczej są precyzyjnie opracowane i me-
todycznie przeprowadzone szkolenia. 

Szkolenie jest procesem doprowadzającym pracowników do pożądanych standardów 
wykonywania pracy przez instruowanie i ćwiczenia4. Celem zdefiniowanej wyżej dydaktyki 

2 Żebrowska E., Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością, [w:] Bagiński J. 
(red.), Zarządzanie jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, 
s. 269.

3 Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wykonawcza PLACET, Warszawa 2001, s. 50.
4 Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 659.
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jest polepszenie miary wykonywanych prac oraz wydajności pracowników, a tym samym 
doprowadzenie organizacji do osiągania większych dochodów. Zgodnie z dyrektywami 
zawartymi w treści normy ISO 10015:1999 zaleca się przeszkolenie personelu wszystkich 
szczebli, aby możliwy stał się rozwój ich kompetencji, priorytetowych z punktu widzenia 
preferencji firmy. Norma ta wyznacza cztery, niżej zaprezentowane elementy szkolenia, 
które podlegają koordynacji oraz stopniowemu udoskonalaniu:
1. Definiowanie potrzeb szkoleniowych.

Identyfikacja potrzeb w zakresie szkolenia związana jest z ogólną strategią firmy 
oraz determinacją zakresu obowiązków pracowników, niezbędnych do jej realizacji. 
Celem etapu pierwszego jest sprecyzowanie dysproporcji między istniejącymi, a ob-
ligatoryjnymi kompetencjami podwładnych, które należy zlikwidować w  celu do-
pasowania do stanowiska pracy i  realizowania określonych wymagań. Każdy proces 
szkoleniowy wymaga dogłębnej analizy potrzeb, które decydują o podjęciu właściwych 
działań, zmierzających do poprawy wydajności w środowisku funkcjonowania orga-
nizacji. Diagnoza potrzeb szkoleniowych powinna wziąć pod uwagę m.in. aspiracje 
firmy, wymogi kodeksu pracy, a także zmieniający się rynek pracy i potrzeby klientów5. 
Rezultatem tego etapu jest opracowanie dokumentu, który pozwoli określić potrzeby 
szkoleniowe na podstawie skrupulatnej analizy.
2. Projektowanie szkolenia.

Po zidentyfikowaniu potrzeb szkoleniowych, wiodący przystępuje do umiejętnego 
i rzetelnego zaplanowania szkolenia. Plan szkolenia powinien zawierać nazwę oraz cel 
szkolenia, zakres tematyczny, czas trwania, a także kwestie finansowe i organizacyjne6. 
Określenie priorytetów szkolenia wiąże się zastosowaniem niezbędnych do ich realiza-
cji metod i technik, które powinny być odgórnie ustalone oraz udokumentowane. Do 
najbardziej popularnych należą: kursy oraz warsztaty zewnętrzne i wewnętrzne, wykła-
dy, a także konferencje. 
3. Przeprowadzenie szkolenia.

Decydującym momentem jest realizacja programu szkoleniowego, która powin-
na być stale monitorowana dla zapewnienia właściwej korelacji pomiędzy trenerem 
szkolenia, a jej uczestnikami. W związku z tym nieunikniona jest ingerencja ze strony 
organizacji dla zagwarantowania spodziewanych efektów dydaktycznych. Rolą przed-
siębiorstwa jest udzielenie wsparcia w trzech fazach szkolenia:
•	 przed szkoleniem – dostarczenie niezbędnych informacji dostawcom i odbiorcom 

szkolenia oraz ułatwienie ich łączności,
•	 w czasie szkolenia – zapewnienie dogodnego miejsca, narzędzi oraz wyposażenia,
•	 po szkoleniu – uzyskanie sprzężenia zwrotnego od trenera oraz uczestników szko-

lenia, a także podjęcie odpowiednich działań7. 

5 Serafin K., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań zarządzaniu personelem, 
[w:] „Problemy Zarządzania”, 2011, nr 4, s. 191-202.

6 Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, 
Warszawa 1999, s. 119.

7 Tamże, s. 273.



381

4. Ocena efektów szkolenia. 
Finalny etap szkolenia pozwala odpowiedzieć firmie na kluczowe pytanie: Czy 

osiągnięte zostały wyznaczone cele oraz jakie firma uzyskała korzyści z odbycia szko-
lenia? Ocena efektów szkolenia stanowi potwierdzenie skuteczności szkolenia oraz 
możliwości zastosowania zdobytej wiedzy na danym stanowisku bądź w realizacji kon-
kretnych zadań. 

Wyników szkolenia dokonuje się na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród 
uczestników, stanowiącej przystępną metodę uzyskania informacji zwrotnej, a  także 
sporządzenia końcowych wniosków i zaleceń.

Podsumowanie

Warunkiem zdobycia sukcesu zawodowego człowieka oraz rynkowego organizacji 
jest regularne komponowanie kapitału intelektualnego, opartego na wiedzy, doświad-
czeniu oraz praktyce. Współcześnie, jedną z największych korzyści, jakie firma może 
uzyskać, jest wzrost jej udziału w rynku, co w znacznym stopniu umożliwia inwestowa-
nie w kapitał ludzki. Na pracodawcy ciąży obowiązek skutecznego pokierowania perso-
nelem, tak aby zagwarantować wysoką jakość usług, a tym samym zadowolenie klien-
tów. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, organizacja powinna zapewnić szereg metod 
oraz technik, sprzyjających poprawie wydajności pracowników.

Prezentowana rola szkoleń w systemie zarządzania jakością, ich charakter, a tak-
że pełnione funkcje prowadzą do ewaluacji kompetencji pracownika, a  w  konse-
kwencji do wzmocnienia pozycji firmy w  silnie konkurencyjnym otoczeniu. Nale-
ży podkreślić, iż umiejętne zorganizowanie szkolenia powinno opierać się na wyżej 
przedstawionym, czteroetapowym cyklu, dopasowanym do potrzeb firmy oraz osób 
w niej zatrudnionych.

Literatura

[1] Garski K., Gontarz J., Jak efektywnie szkolić pracowników, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

[2] Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007.

[3] Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
[4] Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji 

Kadr, Warszawa 1999.
[5] Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001.
[6] Pieczonka A., Szkolenia w systemie zarządzania jakością, 2006, nr 21, s. 75-80.
[7] Serafin K., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu 

personelem, [w:] „Problemy Zarządzania”, 2011, nr 4, s. 191-202.
[8] Żebrowska E., Zarządzanie zasobami ludzkimi w  systemie zarządzania jakością, [w:] 

Bagiński J. (red.), Zarządzanie jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2004.



382

Netografia

[9] http://www.crm.wsp.pl/index.php?dzial=poza_uczelnia&dzial2=publicystyka&dzial3=pro
menada2003-0203&podst=etapy_procesu_szkolenia (data dostępu 16.02.2016).

http://www.crm.wsp.pl/index.php?dzial=poza_uczelnia&dzial2=publicystyka&dzial3=promenada2003-0203&podst=etapy_procesu_szkolenia
http://www.crm.wsp.pl/index.php?dzial=poza_uczelnia&dzial2=publicystyka&dzial3=promenada2003-0203&podst=etapy_procesu_szkolenia


383

Przemysław Zieliński

SKN Koncept 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWARUNKOWANIA STOSOWANIA 
KONCEPCJI EMPOWERMENT W URZĘDACH 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wstęp

Urzędy administracji publicznej są aparatem pomocniczym określonych organów 
administracji. Fakt, iż administracja publiczna – zgodnie z konstytucyjną zasadą pra-
worządności – działa na podstawie i w granicach prawa, implikuje wysokie sformalizo-
wanie oraz scentralizowanie jej struktur. Pomimo tego, iż o charakterze danego urzędu 
i  jego ładzie organizacyjnym decydują w szczególności przepisy prawa, równie duży 
wpływ w tym aspekcie mogą wywierać zachowania organizacyjne. 

W społeczeństwie upowszechniło się przekonanie o tym, iż urzędy są instytucjami 
nadmiernie zbiurokratyzowanymi (w negatywnym tego pojęcia znaczeniu). Rozwiąza-
niem tego problemu miało być nowe podejście menadżerskie, które miało umożliwić 
podniesienie jakości oferowanych usług poprzez przejęcie przez administracje publicz-
ną dobrych praktyk z sektora prywatnego. Jednym z przejawów ograniczania nadmier-
nej biurokracji w urzędach jest koncepcja empowermentu. 

W  niniejszym artykule dokonano charakterystyki koncepcji empowermentu 
w kontekście zastosowania w urzędach administracji publicznej. W pierwszej części 
przybliżono ogólne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji 
publicznej, następnie w oparciu o literaturę przedmiotu scharakteryzowano koncepcję 
empowerment, po czym autor opisał teoretyczne aspekty implementacji tej teorii za-
rządzania w urzędzie administracji publicznej i przedstawił potencjalne bariery z tym 
związane. 
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Specyfika zasobów ludzkich w administracji

W  urzędach administracji publicznej zasoby ludzkie można najogólniej określić 
mianem służby publicznej1. Zdaniem Mikułowskiego, służba publiczna to „wszystkie 
osoby wykonujące funkcje zmierzające do realizacji celów państwa w ramach struktur 
należących do jego organizacji”2.

Zarządzanie zasobami ludzkimi definiowane jest jako ogół działań związanych 
z dysponowaniem posiadanymi zasobami ludzkimi przez organizację, podejmowanych 
dla osiągnięcia jej celów strategicznych3. Kluczowym celem działalności urzędów ad-
ministracji publicznej jako organizacji jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 
o charakterze publicznym, powszechnie dostępnym. Warto zaznaczyć, iż działalność 
tychże organizacji ma charakter służebny w stosunku do danej społeczności. 

W administracji klientem jest obywatel, który jednocześnie jest podmiotem praw 
i  obowiązków określonych w  Konstytucji i  ustawach. Ma on określone oczekiwania 
wobec pracowników, dotyczące w  szczególności rzetelności i  sumienności, ale rów-
nież odpowiednich postaw etycznych. Determinanty te w znacznym stopniu kształtują 
funkcje personalne w urzędach4. 

Empowerment – pojęcie i istota

Empowerment jest obecny w zarządzaniu od dawna. Niektórzy autorzy dostrzegają 
pewne odniesienia do tego pojęcia już w pracach Fayola, jednakże to dopiero w latach 
80. XX wieku wzrosło zainteresowanie tą koncepcją5. Termin ten różnie jest koncep-
tualizowany, przez co trudno go jednoznacznie sklasyfikować w działaniach praktycz-
nych. W związku z tym, w zależności od przyjętej definicji pojęcie to może być różnie 
rozumiane, jednakże, najczęściej bywa jednak kojarzone z  zarządzaniem zasobami 
ludzkimi oraz zarządzaniem jakością – filozofią TQM6. 

W  literaturze przedmiotu nie wypracowano dotychczas jednej, spójnej definicji 
pojęcia empowerment. Dodatkowym problemem w zakresie analizy terminologicznej 
są rozbieżności w  tłumaczeniu. Kanafa – Chmielewska uważa, że pojęcie empower-
mentu, pomimo tego, iż powszechnie bywa tłumaczone jako upełnomocnienie, nale-
ży rozumieć raczej jako umocnienie. Uzasadnia to tym, iż upełnomocnienie sugeruje 
przyjęcie przez podmiot roli pełnomocnika, czyli osoby będącej rzecznikiem cudzych 

1 Seredocha I., Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, CeDe-
Wu, Warszawa, 2015, s. 91. 

2 Mikułowski W., Sprawna służba publiczna jako instrument zarządzania państwem, [w:] „Kwartal-
nik Współczesne Zarządzanie”, nr 1, 2003, s. 65. 

3 Seredocha I., Wpływ ISO… op. cit. s. 91. 
4 Tamże, s. 93. 
5 Kanafa-Chmielewska D., Umacnianie (Empowerment) – pojęcie i istota, [w:] Współczesne zarządza-

nie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 130. 
6 Tamże.
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racji, natomiast istota empowerment sprowadza się do autonomii w podejmowaniu de-
cyzji7. Nieco inny pogląd na przekład tego pojęcia reprezentuje Moczydłowska, według 
której empowerment oznacza uprawomocnienie, upodmiotowienie pracowników. Po-
dejście to uzasadnia charakterem tejże koncepcji opierających się na podkreśleniu roli 
autonomii jednostki8. 

Umocnienie, czy też uprawomocnienie konceptualizowane w ramach zarządzania 
zasobami ludzkimi bywa rozumiana jako idea:
•	 dążąca do zwiększenia realnego wpływu pracowników na funkcjonowanie orga-

nizacji;
•	 zachęcająca pracowników do samodzielnego inicjowania działań proinnowacyj-

nych i projakościowych;
•	 zabiegającą o poprawę jakości realizowanych usług w organizacji9.

Empowerment, jest zjawiskiem złożonym, wielowarstwowym, które obejmuje 
wszystkie sfery funkcjonowania danej organizacji. Zdaniem Bratnickiego spaja płasz-
czyznę organizacyjną, którą można ująć jako zbiór celowych działań i praktyk mena-
dżerskich dających władzę, kontrolę i autorytet z płaszczyzną psychologiczną, indywi-
dualną dla każdego pracownika10. Perspektywę tej koncepcji poszerza jeszcze bardziej 
M. Bugdol, który uwzględnia w jej ramach cztery płaszczyzny: koncepcję organizacyj-
ną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną11. Oba te podejścia uwydatniają jej 
dynamiczny charakter, jako ciągłego procesu zachodzącego w organizacji. Jego istota 
skupia się wokół umożliwienia poszczególnym podmiotom – pracownikom przejawia-
nia własnej inicjatywy oraz kreatywnego działania poprzez zapewnienie im autonomii 
w podejmowanych decyzjach12. 

Implementacja empowermentu oraz potencjalne bariery i ograniczenia

Empowerment w urzędach administracji publicznej może być realizowany na kilka 
sposobów, w szczególności poprzez:
•	 delegowanie uprawnień,
•	 zmianę struktury organizacyjnej urzędu,
•	 doskonalenie jakości.

7 Tamże. 
8 Moczydłowska J. M., Empowerment – nowe spojrzenie na aktywizowanie potencjału ludzkiego w or-

ganizacji [w:] „ZA WSH Zarządzanie”, 2014 (1), Sosnowiec, 2014, s. 15. 
9 Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2011, s. 286. 
10 Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia i  zarządzania, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Zarządzania Humanitas Zarządzanie”, nr 1, Sosnowiec, 2014, s. 74.
11 Bugdol M., Wartości organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 

s. 42-73
12 Moczydłowska J. M., Empowerment – upodmiotowienie we wspólnocie [w:] „Ekonomika i Organi-

zacja Przedsiębiorstwa”, nr 11, Orgmasz, Warszawa 2013, s. 74. 
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Przejawem delegowania władzy i uprawnień w ramach struktury urzędu jest możli-
wość upoważniania – zgodnie z ustawami samorządowymi13 – przez organy wykonawcze, 
ich przewodniczących, swoich zastępców lub pracowników do wydawania wiążących de-
cyzji administracyjnych. Możliwość przydzielania podobnych upoważnień ustawodawca 
przewidział również dla innych organów administracji zespolonej i niezespolonej14. 

Kolejny krok to zmiana struktury organizacyjnej urzędu. Zmiany te mogą obejmo-
wać w szczególności zmniejszenie liczby szczebli w strukturze, a  także dokonywanie 
poziomizacji w wewnętrznych strukturach komórek organizacyjnych. Niewątpliwym 
utrudnieniem w implementacji koncepcji empowermentu jest w tym aspekcie znaczny 
formalizm oraz centralizacja władzy. W związku z tym, zdaniem Bugdola implemen-
tacja tej koncepcji powinna zmierzać do aktywizowania pracowników na wszystkich 
szczeblach15. 

Istotną rolę w empowermencie odgrywa również doskonalenie jakości. Nieodłącz-
nym elementem procesu delegowania władzy powinno być zachęcanie i egzekwowanie 
identyfikacji i doskonalenia procesów. W tym kontekście kierownik urzędu powinien 
zadbać o jak największy zakres autonomii decyzyjnej dla audytora wewnętrznego oraz 
komórek właściwych w sprawach jakości16. 

Podczas procesu implementacji tej koncepcji w urzędach administracji publicznej 
można napotkać pewne bariery. 

Jedną z najistotniejszych jest bariera prawna. Związanie administracji publicznej 
przepisami prawa, nie pozwala na zbyt dużą swobodę w zakresie delegowania upraw-
nień na niższe szczeble w strukturze organizacyjnej. Często zdarza się, że przepisy za-
warte w ustawach ograniczają możliwości z tym związane. Jednakże analizując uwa-
runkowania empowermentu na gruncie administracji publicznej można zauważyć 
analogię między tą koncepcję zarządzania a jedną z podstawowych zasad ustrojowych 
w Polsce i Unii Europejskiej jaką jest zasada pomocniczości (subsydiarności), zgodnie 
z którą nigdy nie należy powierzać jednostce wyższego szczebla tego, co równie efek-
tywnie może zrobić jednostka niższego szczebla17. 

Na gruncie nauk o zarządzaniu, zauważa się również bariery związane z psycholo-
gicznym wymiarem empowermentu. Omawiana koncepcja oparta jest na przekonaniu, 
iż każdy pracownik posiada zasób wewnętrznej siły i doświadczenia, który chce wyko-
rzystać dla dobra organizacji. W praktyce nie może się jednak okazać, że zarówno do-
świadczenie jak i chęci jego wykorzystania przez pracownika dla rozwoju organizacji 
mogą być niewystarczające18. 

13 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95, z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r. nr 91 poz. 578, z późn. 
zm.). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. 1998 r. nr 91 poz. 576, 
z późn. zm.).

14 Bugdol M., Zarządzanie jakością.… op. cit. s. 289. 
15 Tamże. 
16 Tamże, s. 288. 
17 Dolnicki B., Samorząd terytorialny, zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 1999, s. 20. 
18 Moczydłowska M. J., Empowerment – nowe spojrzenie… op. cit. s. 76. 
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Warto zaznaczyć, iż implementacja koncepcji empowermentu uzależniona jest 
od procesów wewnętrznych i  zewnętrznych. Procesy wewnętrzne są konieczne, lecz 
ich zakres jest znacznie ograniczony. Pojawia się więc potrzeba zastosowania empo-
wermentu zewnętrznego, czyli podjęcia odpowiednich działań przez działania rządu 
i ustawodawcy. Ich rolą jest działanie na rzecz zwiększenia swobody decyzyjnej na niż-
szych szczeblach, a także delegowanie władzy coraz bliżej obywatela. 

Podsumowanie

W  artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcji empowermentu, 
a także uwarunkowanie zastosowania tej koncepcji na gruncie zarządzania zasobami 
ludzkimi w administracji publicznej. Na podstawie powyższych rozważań można wy-
snuć następujące wnioski:
•	 empowerment, w ujęciu strukturalnym, jest koncepcją zgodną z jedną z podstawo-

wych zasad administracji jaką jest zasada subsydiarności (pomocniczości),
•	 implementacja tej koncepcji na gruncie administracji publicznej może spotkać się 

z wieloma barierami, przez co niezwykle istotne jest skoordynowanie działań we-
wnętrznych jak i zewnętrznych,

•	 wdrożenie tej idei zarządzania może przynieść pozytywne skutki dla jakości reali-
zowanych usług publicznych. 
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