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POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości uprzejmie zaprasza do udziału w:

   XXIV edycji konkursu Polska Nagroda Jakości – 2018 
Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest oparta na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej 
Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania 
organizacją – Total Quality Management (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie 
przez Jakość” – ZPJ.
Od początku ustanowienia tej nagrody cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno przedsiębior-
ców, jak i organizacji samorządowych i publicznych.
Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promować nowoczesne metody zarządzania, które pozwolą 
naszym organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym i międzynarodowym. 
Wręczenie nagród nastąpi, jak co roku, w listopadzie 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

   XII edycji konkursu Znakomity Przywódca – 2018
Model „Znakomite Przywództwo” to jakościowe zasady dla Menedżerów – Liderów, którzy stosując 
je, są zdolni prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki. 
Znakomite Przywództwo, czyli realizacja przywództwa, to ustalanie celów i kierunków rozwoju 
organizacji, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów. 
Celem Modelu „Znakomite Przywództwo” jest wdrażanie zasad, które pomogą w tworzeniu oraz pro-
mowaniu w Polsce wybitnych Menedżerów – Liderów – świata nauki, praktyki, polityki i masmediów, 
którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samo-
rządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym 
samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli.

   IX edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania
Model „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” to jakościowe zasady dla Pełnomocników, 
którzy stosując je, są zdolni doskonalić systemy zarządzania i osiągać wraz z kierownictwem i załogą 
wyróżniające się wyniki. 
Znakomite Pełnomocnictwo, czyli realizacja przywództwa w zarządzaniu systemami jakości, to ustalanie 
celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych 
efektów. 
Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” jest wdrażanie zasad, które pomogą 
w doskonaleniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Liderów tych systemów, którzy swoją codzienną 
pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz 
wdrażają i upowszechniają w swoich organizacjach nowoczesne metody zarządzania, a tym samym 
przyczyniają się do poprawy jakości działalności organizacji.
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ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
 tel.: 22 630 96 63, 630 97 02

e-mail: pnj@kig.pl
www.pnj.pl



Za publikację artykułów w „Problemach Jakości” 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 11 punktów.

S p i s  t r e ś c i

Problemy
Jako ci
A r t y k u ł y  s ą  r e c e n z o w a n e

Spis treści podawany jest w internecie – www.sigma-not.pl

Redaktor naczelna:      Sekretarz redakcji:
Małgorzata Wierzbicka      Agata Szurgit

Redaktor honorowy: Tomasz  Strzelecki

Stali współpracownicy:
dr inż. Witold Pokora, dr Piotr Rogala, dr hab. inż. Marek Roszak

Realizacja graficzno-techniczna i druk:
Drukarnia Wydawnictwa SIGMA-NOT
01-595 Warszawa, ul. ks. J. Popiełuszki 21

Adres redakcji:
ul. Ratuszowa 11, pok. 730, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 654 96 89; e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT
Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, Skr. poczt. 1004
tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32, faks: 22 619 21 87
Internet: http://sigma-not.pl
Prenumerata: e-mail: prenumerata@sigma-not.pl
Sekretariat: e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

SKŁAD RADY NAUKOWO-PROGRAMOWEJ 
Przewodniczący:
Prof. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska, Poland
Członkowie:
Prof. Tadeusz Borys – Uniwersytet Zielonogórski, Poland
Prof. Tom Bramorski – University of Georgia Atlanta, USA
Prof. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk – Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie, Poland
Prof. Su Mi Dahlgaard-Park – Business Administration, School of 
Management and Economics, Linköpings University, Sweden
Ing. Martina Džubáková, PhD. – University of Economics in 
Bratislava, Slovakia
Prof. Gilmar Ferreira Batalha – University of Sao Paulo, Brazil
Prof. Sandra Muizniece-Brasava – Latvia University of Agriculture, 
Latvia
Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – Vysoká škola báňská – Technical 
University of Ostrava, Czech Republic
Prof. Ing. Jiří Plura, CSc. – Vysoká škola báňská – Technical 
University of Ostrava, Czech Republic
Dr inż. Mirosław Recha – Krajowa Izba Gospodarcza, Poland
PhD Jurgita Sekliuckiene, Professor –  Kaunas University 
of Technology, Lithuania
Prof.  Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Poland
Prof. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki, Poland

LISTA RECENZENTÓW: prof. dr hab. Marek Bugdol, 
prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk, 
prof. dr hab. inż. Jan Figurski, dr hab. inż. Piotr Grudowski, 
dr hab. inż. Józef Gruszka, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, 
dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, 
dr inż. Monika Kaczmarczyk, dr inż. Wiesław Klimczak, 
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz, 
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma, dr inż. Anna Mazur, 
dr hab. inż. Agnieszka Misztal, płk dr hab. Szymon Mitkow, 
prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, dr hab. inż. Marek Roszak, 
dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, 
dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, dr hab. inż. Andrzej Świderski, 
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk, 
prof. dr hab. Maciej Urbaniak, prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, 
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, płk rez.; 
dr hab. Zofia Zymonik, dr Janusz Zymonik

Reklamy przyjmuje:
Redakcja: tel.: 22 654 96 89, faks: 22 619 21 87
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
Dział Reklamy i Marketingu Wydawnictwa
Tel./faks 22 827 43 65; e-mail: reklama@sigma-not.pl

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo niezbędnych skrótów w nadesłanych 
materiałach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.

nakład do 3000 egz. 
ISSN 0137-8651   e-ISSN 2449-9862

1’2018

■ W świetle wyników badań…

Marek  Wr zosek
Jakość informacji w konfliktach militarnych  2

Damian Ostrowsk i ,  Agnieszk a  Piaseck a- Głuszak
Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach 
produkcyjnych  9

Elwi ra  Gross- Gołack a
Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie 
zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych  17

■ Jakość usług

Monik a  Stoma,  Agnieszk a  Dudziak
Jakość usług w transporcie lotniczym – rozważania 
teoretyczne  26

Anna Sze l iga-Duchnowsk a ,  M i ros ława Szewcz yk
Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej 
przy zastosowaniu kwestionariusza Kano  31

■ Z prasy zagranicznej

Piotr  Rogala
Norma ISO 9001:2015 w ocenie auditorów 
– wyniki międzynarodowych badań  37

■ Centrum Certyfikacji Jakości

Witold  Pok ora
Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI 
WLO WAT  38

■ Varia

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa 
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU  40

Elżbieta  Sk r z ypek
Sprawozdanie z XX Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Nowa jakość zarządzania New Quality 2017”  40



2

2018 S t y c z e ń

Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie istoty jakości informacji 
w konfliktach zbrojnych. W rozważaniach wykorzystano 
metodę krytycznej analizy literatury oraz wyniki badań 
empirycznych prowadzonych w środowisku oficerów WP, 
a także wśród funkcjonariuszy Policji. Struktura artykułu 
obejmuje cztery zasadnicze zagadnienia. W pierwszym 
przedstawiono jakość informacji poprzez jej atrybuty. 
Drugie zagadnienie koncentruje się na jakości informacji 
w procesie dowodzenia wojskami. Natomiast trzecie 
zagadnienie wyjaśnia kwestie związane z informacją 
na potrzeby targetingu. Zagadnieniem dopełniającym 
całość prowadzonych rozważań jest interpretacja terminu 
„informacja rozpoznawcza”. W treści artykułu wykorzystano 
wnioski z doświadczeń uzyskane w czasie konfliktów 
militarnych w Iraku i w Afganistanie. 

The aim of this article is to analyze the quality of 
information in military conflicts, using examples of Afghan 
and Iraq war. At the beginning of this paper the quality 
of information and its attributes have been presented. 
Secondly the quality of the information in the command 
process in the army has been analyzed. Thirdly the issue 
of the targeting has been presented. Finally the article 
presents the interpretation of term of the reconnaissance 
information. During research the method of critical 
analysis has been used as well as the results of the 
empirical research conducted among military and police 
officers.

Słowa kluczowe Keywords
jakość informacji, konflikt zbrojny, dowodzenie, 
rozpoznanie

information quality, armed conflict, command, intelligence

Jakość informacji w konfliktach 
militarnych
Quality of information in military conflicts

DOI: 10.15199/48.2018.1.1

Marek 
WRZOSEK 

W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Na podstawie wniosków z analizy literatury moż-
na postawić tezę, że istnieją dwie zasadnicze kon-
cepcje postrzegania jakości informacji – ilościowa 
i jakościowa. W artykule rozpatruje się informację 
w ujęciu jakościowym, czyli w sytuacji, gdzie brany 
jest pod uwagę użytkownik (odbiorca np.: dowódca, 
sztab), który wykorzystuje otrzymane informacje 
podczas konfliktu militarnego.

Definiowanie jakości informacji w konfliktach mi-
litarnych i wymogi w tym zakresie zmieniają się wraz 
z rozwojem techniczno-organizacyjnym sił zbrojnych. 
Armia, podobnie jak funkcjonujące systemy społecz-
no-gospodarcze, przechodzi metamorfozę w aspek-
cie poprawy jakości działania. W organizacjach prze-
kłada się to na realizowane strategie obejmujące ich 
funkcjonowanie, natomiast w siłach zbrojnych po-
wstają nowe doktryny i założenia strategiczno-opera-
cyjne opisujące użycie formacji wojskowych w kon-
fliktach zbrojnych. W procesach biznesowych jakość 

jest postrzegana jako zdolność do użycia lub zastoso-
wania, która zapewnia spełnienie przez produkt lub 
usługę pokładanych celów. W kontekście działań mi-
litarnych prowadzonych przez siły zbrojne zdolność 
systemów walki będzie zapewniała realizację zakła-
danych celów. Natomiast zdolność systemów walki 
jest warunkowana odpowiedniej jakości informacją.

Pozostając w sferze jakości w gospodarce – w po-
wszechnym rozumieniu jakość to zgodność z okre-
ślonymi wymogami. Istotny problem stanowi zatem 
wskazanie „wymogów” jakości. W zasadzie można 
stwierdzić, że nie ma jednolitej specyfikacji wy-
mogów „jakości”, bowiem szeroki zakres procesów 
gospodarczych, społecznych, ekonomicznych czy 
politycznych utrudnia standaryzację. W tej sytu-
acji niemal każda branża ustanawia indywidualne, 
dostosowane do potrzeb kryteria (wymogi) jakości. 
Zatem w ujęciu ekonomicznym jakość jest stopniem 
zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te 
z kolei są opisane wymogami (np.: cena, potrzeba, 
rozmiar, ilość).
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Wnioski z analizy literatury dowodzą, że zbudo-
wanie uniwersalnej definicji jakości nigdy nie było 
proste, a i obecnie nie jest możliwe. Pierwsze pisa-
ne definicje jakości, pochodzące od starożytnych fi-
lozofów greckich, porównywały ją z doskonałością. 
Nie stworzono jednak ogólnej definicji doskonało-
ści, a posługiwano się określaniem jej dla każde-
go badanego przedmiotu na podstawie charaktery-
stycznych cech. W przypadku sił zbrojnych jakość 
informacji dotyczy tych atrybutów, które decydują 
o sukcesie militarnym. Samo pojęcie jakości powią-
zanej z doskonałością zostało wprowadzone do filo-
zofii przez Platona, który stwierdził, porównując ja-
kość do piękna, że jest ona sądem wartościującym, 
wyrażonym przez użytkownika. Jeżeli nie ma użyt-
kownika, to nie ma również sądu [Kiliński, s. 13]. 
W kontekście powyższej tezy można wnioskować, 
że to użytkownik określa jakość informacji.

W tym aspekcie „sądu o obiekcie” – R. Kolman 
określił „jakość” jako zbiór wybranych właściwości 
interpretowanych przez wymagania potrzebne do 
realizacji zadań przewidzianych dla danego przed-
miotu, czyli za stopień spełnienia stawianych wy-
magań [4, s. 8]. A zatem wymagania są wskaźnika-
mi jakości [7, s. 15]. 

A.V. Feigenbaum, powszechnie uznawany za 
twórcę „jakości totalnej”, zdefiniował jakość ja-
ko zbiorczą charakterystykę produktu i serwisu 
z uwzględnieniem szeregu czynników: marketingu, 
projektu, wykonania i utrzymania. Sumaryczne uj-
mowanie wskazanych czynników w przekonaniu 
autora TQM powoduje, że dany produkt i serwis 
spełniają oczekiwania użytkownika.

Natomiast W. E. Deming postrzegał jakość jako 
przewidywany stopień jednorodności i niezawod-
ności, przy możliwie niskich kosztach i dopaso-
waniu do wymagań rynku. Jakość została oparta 
na trzech zasadach: zorientowanie na klienta, cią-
głe doskonalenie i systemowe ujęcie. W powszech-
nym zastosowaniu znalazło się „Koło Deminga” 
lub „System PDCA”. Postępowanie w realizacji po-
dejmowanych przedsięwzięć (zadań) powinno być 
następujące: (1 – planowanie) przygotowanie pla-
nu działania, w którym należy opracować koncep-
cję i uszeregować (zaplanować) realizację dzia-
łań. Następnie przyjęty plan można zrealizować 
(2 – wykonanie), po czym przeprowadzić kontrolę 
(3 – kontrola), a w przypadku odstępstw od planu 
konieczna jest korekta prowadzonych działań, a za-
tem skorygować decyzję (4 – działanie). W siłach 
zbrojnych opisany model jest powszechnie sto-
sowany nie tylko na poziomie taktycznym w do-
wodzeniu pododdziałami, ale także na poziomie 
operacyjnym i strategicznym (w siłach zbrojnych 
poziomy działań militarnych są inne niż poziomy 
w zarządzaniu – strategiczny, taktyczny, operacyj-
ny). Powyższy przykład jest argumentem za słusz-
nością tezy, że system PCDA (tak zwane Koło De-
minga) jest podstawą kompleksowego ujęcia jako-
ści i stałego jej doskonalenia poprzez podejmowane 
działania i dążenia do zmian.

1. Jakość informacji

W kontekście prowadzonego wywodu koniecz-
ne wydaje się sprecyzowanie terminu zasadniczego 
dla tematu – „jakość informacji”. W zasadzie nie bu-
dzi kontrowersji teza, że jakość stanowi ujęcie war-
tościujące, określające stopień doskonałości, który 
podlega pomiarowi. A zatem jakość informacji po-
wiązana jest z percepcją (wiedzą, doświadczeniem) 
i potrzebami informacyjnymi odbiorcy (żołnierz, 
dowódca, sztab). W działaniach zbrojnych jakość 
informacji jest z zasady określana w odniesieniu do 
celu jej pozyskiwania lub obiektu (celu) działania 
sił zbrojnych.

Ogólnie na potrzeby sił zbrojnych jakość infor-
macji można określić przez kilka zasadniczych 
atrybutów: 

 dokładność – informacja jest adekwatna do po-
ziomu wiedzy (świadomości operacyjnej), jaki re-
prezentuje odbiorca (sztab, dowódca), precyzyjnie 
i dokładnie oddaje oraz określa temat (charaktery-
zuje cel, zdarzenie lub obiekt działania),

 aktualność – informacja jest aktualna w odnie-
sieniu do sytuacji (militarnej) lub obiektu działania 
(celu), przy czym ze względu na dynamikę zmian 
w sytuacji operacyjno-taktycznej podczas działań 
zbrojnych cykl jej aktualizacji powinien być zgod-
ny z zawartością treści w określonym czasie (treść 
informacji podlega zmianom w czasie),

 kompletność – informacja zawiera wymaga-
ną liczbę danych (faktów, znaków, symboli), która 
wystarcza, by przetworzyć informację w konkretną 
wiedzę operacyjno-taktyczną przydatną w prowa-
dzeniu działań militarnych, poziom szczegółowo-
ści jest zależny od potrzeb odbiorcy (inny dla żoł-
nierza, dowódcy, sztabu, inny także dla dowództwa 
strategicznego czy taktycznego), 

 spójność – poszczególne elementy, składowe 
nie wykluczają się wzajemnie, a więc uzupełniają 
się (dopełnieniem informacji o rozmieszczeniu sił 
przeciwnika jest określenie prawdopodobnego cza-
su gotowości do walki), natomiast forma odpowia-
da treści (np.: graficznie – za pomocą symboli lub 
obrazowo – za pomocą zdjęć odzwierciedlających 
położenie wojsk),

 odpowiedniość – odpowiednia prezentacja in-
formacji oraz opis do prezentacji umożliwiający po-
prawną interpretację (np.: lokalizacja elementów 
ugrupowania bojowego przeciwnika), kwestia ta do-
tyczy wyników rozpoznania, rozmieszczenia obiek-
tów uderzeń czy położenia wojsk,

 dostępność – informacja jest osiągalna przez 
właściwych odbiorców (np.: dowódców lub dys-
ponentów środków rażenia), najlepiej ze względu 
na specyfikę funkcjonowania sił zbrojnych (ruchli-
wość obiektów na polu walki) – całodobowo,

wiarygodność – informacja potwierdza praw-
dziwość zgromadzonych danych, źródła informacji 
(zarówno osobowe, jak i elektroniczne) są wystar-
czająco rzetelne (skala rzetelności od 1 do 5) co do 
przekazu,

Marek Wrzosek

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
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Uogólniając zgromadzoną wiedzę, można stwier-
dzić, że jakość informacji w siłach zbrojnych okre-
ślana jest za pomocą wybranych atrybutów. W li-
teraturze można spotkać wiele prób zdefiniowania 
atrybutów informacji w kontekście sił zbrojnych. 
Większość publikacji przywołuje zbliżone co do 
treści atrybuty. Różnice wynikają głównie z tego, że 
atrybuty jakości informacji są podawane w różnych 
konfiguracjach (np.: na potrzeby artylerii, rozpo-
znania, oceny sytuacji, logistyki) i różnią się innym 
określeniem podobnie rozumianego (co do istoty) 
atrybutu.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród ofice-
rów wskazują, że respondenci uznali, iż najwięk-
sze znaczenie dla jakości informacji w działaniach 
militarnych mają: dokładność, wiarygodność i do-
stępność. Omawianą sytuację ilustruje wykres 1. 
Respondenci nie uwzględnili w proponowanym do 
wyboru zbiorze atrybutów: relatywności, przysta-
walności, obiektywności, kompletności czy celowo-
ści informacji.

Wykres 1. Istotność atrybutów informacji kształtujących jakość

Źródło: Opracowanie własne

Agata Lasota-Jądrzak przeprowadziła badania 
związane z wyjaśnieniem rozumienia i definiowa-
nia pojęcia jakości informacji w Policji [5, s. 20]. 
Respondenci, w drodze pytania otwartego, wska-
zali swoje skojarzenia i odczucia związane z rozu-
mieniem pojęcia jakości informacji. Jak wykazały 
wyniki badań, respondenci, niezależnie od rodzaju 
służby, zajmowanego stanowiska oraz płci, udzie-
lili bardzo zbliżonych odpowiedzi, co umożliwiło 
autorce wyodrębnienie atrybutów jakości informa-
cji, które uznano za najbardziej istotne. Omawiane 
zjawisko ilustruje wykres 2. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, najwięcej 
wskazań w kontekście jakości informacji uzyskały 
cechy: wiarygodność oraz rzetelność i aktualność. 

Inny charakter miały badania prowadzone przez 
K. Oblińską [6, s. 117]. Respondenci zostali za-
pytani o cechy informacji charakteryzujące wraż-
liwość danych (w ramach dostępu do informacji 
niejawnych), a tym samym konieczność nadania 
informacji klauzuli niejawności. Na wykresie 3. 

przedstawiono rozkład odpowiedzi respondentów. 
W tym przypadku największe uznanie jako cecha 
informacji zyskała poufność, a następnie wartość 
i zakres informacji.

Uzyskane wyniki badań empirycznych dowodzą, 
że jakość informacji nie jest jednakowo postrzegana 
w służbach mundurowych. 

W zasadzie nie budzi wątpliwości teza, że nie 
tylko w siłach zbrojnych efektywne planowanie, 
podejmowanie decyzji i kontrola są oparte na sku-
tecznym zarządzaniu informacją. Zatem siły zbroj-
ne – podobnie jak inne organizacje – mają formalny, 
jak i nieformalny system informacyjny. Natomiast 
z zasady formalny system informacyjny jest skom-
puteryzowany. Zatem w przypadku sił zbrojnych 
automatyzacja systemu informacyjnego umożliwia 
uzyskanie pożądanej jakościowo informacji na po-
trzeby procesu planowania, podejmowania decy-
zji i kontroli osiąganych w toku walki efektów [9, 
s. 132]. W kontekście procesu planowania uzyskane 
wyniki badań wskazują na zróżnicowanie w sposo-
bie postrzegania poszczególnych atrybutów jakości 
informacji. Oficerowie rozpoznania za najważniej-
sze atrybuty jakości informacji uznali: wiarygod-
ność, aktualność i dokładność. W przypadku ofi-
cerów logistyki preferowane atrybuty to: komplet-
ność, dokładność i wiarygodność. Natomiast dla 
oficerów wsparcia ogniowego najważniejsze cechy 
jakości informacji to: dokładność, wiarygodność 
i aktualność. Oficerowie operacyjni (dowodzenia) 
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Wykres 2. Istotność atrybutów jakości informacji w Policji

Źródło: Lasota-Jędrzak Agata, 2016

Wykres 3. Cechy informacji charakteryzujące wrażliwość danych

Źródło: Oblińska Kornela, 2015
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z racji specyfiki realizowanych zadań wskazali na: 
wiarygodność, aktualność i dokładność jako atry-
buty jakości informacji. Opisaną sytuację ilustruje 
wykres 4.

Uzyskane wyniki badań stanowią podstawę do 
sformułowania wniosku, że jakość informacji de-
terminowana jest specyfiką realizowanych w siłach 
zbrojnych zadań operacyjnych. Stąd każdy specjali-
sta (oficer rodzaju wojsk) preferuje określoną grupę 
atrybutów jakości informacji.

2. Jakość informacji w procesie dowodzenia wojskami

Historia minionych konfliktów wykazuje, że 
działania militarne rozpoczynano od uderzeń (ra-
kietowych, powietrznych, elektronicznych oraz 
sił specjalnych) na wyselekcjonowane, ważne cele 
potencjalnego przeciwnika, po czym wprowadza-
no lądowe zgrupowania na wybranych kierunkach 
z zadaniem opanowania określonych obiektów. 
Na tej podstawie można dostrzec, jak istotna by-
ła i jest jakość informacji w procesie dowodzenia 
wojskami. Dowódca i jego sztab potrzebują infor-
macji w celu podjęcia decyzji, a więc zaplanowa-
nia działań i wykorzystania posiadanego potencja-
łu bojowego. Z tego założenia wynika, że jakość 
informacji stanowi kluczowy element w procesie 
dowodzenia. Planowanie działań militarnych lub 
podejmowanie decyzji w warunkach braku jako-
ściowo wystarczającej informacji powoduje nie 
tylko zbędne starty bezpowrotne, ale także niecelo-
we zniszczenie elementów infrastruktury. W kon-
sekwencji zbędne straty rodzą opór opinii publicz-
nej i brak akceptacji do działań militarnych, w któ-
rych straty i szkody są niewspółmierne do osiąga-
nych efektów.

Posiadanie jakościowo wymaganej informacji 
umożliwia sprawowanie kontroli w celu koordyno-
wania i monitorowania działań wojsk. To za spra-
wą jakościowo właściwej informacji unika się na 
polu walki rażenia (ostrzelania, zbombardowania) 
własnych pododdziałów oraz zniszczenia obiektów 
objętych ochroną lub wykorzystywanych przez lud-
ność dla celów gospodarczych.

Jakość informacji jest istotnym czynnikiem w za-
pewnieniu komunikacji pomiędzy podmiotami 
zaangażowanymi w konflikt zbrojny. Kwestia ta 

dotyczy nie tylko systemu dowodzenia wojskami, 
ale także całej sfery współdziałania z instytucja-
mi i organizacjami cywilnymi, które realizują swo-
je statutowe zadania w rejonie konfliktu zbrojnego.

W obecnych uwarunkowaniach funkcjonowania 
sił zbrojnych sieciocentryczność staje się w woj-
sku wyzwaniem. Po pierwsze – jako sposób 
organizacji i prowadzenia działań militarnych 
w erze technik informatycznych, a po drugie – ja-
ko wymóg uzyskania przewagi informacyjnej nad 
przeciwnikiem.

Z tego względu pod koniec lat 90. w armii Sta-
nów Zjednoczonych powstała idea wykorzystania 
powiązań sieciowych do maksymalizacji efektów 
działań na polu walki (NCW – Network Centric 
Warfare). Obecnie rozwiązanie tego typu staje się 
standardem działań we wszystkich armiach NATO. 
Informacja daje przewagę w walce, a zatem od ja-
kości informacji zależy efektywność użycia kompo-
nentów sił zbrojnych.

O roli jakości informacji w działaniach militar-
nych świadczy fakt, że koncepcja NCW zakłada, 
iż potencjał bojowy jednostek wojskowych moż-
na podnosić nie poprzez zwiększenie ilości sprzę-
tu bojowego i amunicji, lecz poprzez odpowiednią 
dystrybucję informacji. Takie podejście zakłada, że 
przewaga informacyjna uzyskiwana poprzez popra-
wę jakości informacji jest ważniejsza niż przewaga 
militarna. Z tego założenia wynika wniosek, że na-
leży dążyć do tego, by każdy z uczestników działań 
militarnych dysponował dostępem do wszelkich 
potrzebnych mu informacji o sytuacji na polu wal-
ki. Realizacja tego postulatu zapewni po pierwsze 
sprostanie stojącym przed nim wyzwaniom, a po 
drugie – zapewni bezpieczeństwo podczas walki 
(operacji). W kontekście wojskowym bezpieczeń-
stwo operacji to zespół przedsięwzięć, które po-
zwalają ograniczyć straty osobowe, sprzętowe oraz 
zapewniają swobodę operacyjną podczas działań 
militarnych.

Dlatego tak ważne jest dysponowanie jakościo-
wo dobrą informacją w ramach jednolitego, spraw-
nego i spójnego systemu dowodzenia wojskami 
obejmującego wszystkie poziomy i podmioty za-
angażowane w działania militarne. W takim uję-
ciu wykorzystywane siły i środki walki nie są tyl-
ko samoistnymi, odseparowanymi od siebie ele-
mentami, lecz dzięki jakości posiadanych informa-
cji tworzą wielowarstwowy system oddziaływania 
 kinetycznego i niekinetycznego (oddziaływanie ki-
netyczne to efekt rażenia bezpośredniego, np. po-
przez użycie amunicji burzącej czy środków prze-
ciwpancernych, a oddziaływanie niekinetyczne 
to skutek działań niematerialnych, np.: działania 
psychologiczne czy walka elektroniczna). Przykła-
dem systemu dowodzenia spełniającego wskaza-
ne wymagania jest System Wsparcia Dowodzenia 
C3IS JAŚMIN. Jest to zautomatyzowane komplek-
sowe rozwiązanie programowe realizujące siecio-
centryczny systemem wsparcia dowodzenia i dzia-
łania wojsk od szczebla operacyjnego do poziomu 

Marek Wrzosek
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Wykres 4. Sposób postrzegania poszczególnych atrybutów jakości 
informacji przez specjalistów rodzajów wojsk 

Źródło: Opracowanie własne
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indywidualnego żołnierza włącznie. JAŚMIN jest 
podstawowym komponentem programowym Sie-
ciocentrycznej Platformy  Teleinformatycznej, a tak-
że polskim dynamicznie rozwijanym oraz unikal-
nym (w wielu dziedzinach) systemem zarządzania 
walką. System jest zaliczany do klasy C4ISR (Com-
mand, Control, Communications, Computers, Intel-
ligence, Surveillance and Reconnaissance).

Wielu ekspertów wojskowych podziela opinię, 
że „precyzyjna informacja jest równie ważna jak 
precyzyjnie wycelowana broń” [8 s. 294]. Jednak 
„precyzyjna” informacja jest tylko jednym z atry-
butów jakości informacji w działaniach militar-
nych. Wyniki analizy wniosków z przebiegu dzia-
łań zbrojnych dostarczają również argumentów, że 
nadmiar informacji, szczególnie bez wymaganej ja-
kości, jest tak samo zgubny jak ich brak. W czasie 
wojny w Zatoce Perskiej (1991 r.) ogrom informacji 
płynący z satelitów i z innych źródeł powodował, 
że ich analiza była powolna i, z racji niedostatecz-
nej pojemności komunikacyjnej, wyniki rozpozna-
nia obrazowego ukazujące irackie pozycje lądowe 
i zapory inżynieryjne przeciwnika docierały do jed-
nostek, które ich potrzebowały, dopiero po dwu-
nastu-czternastu dniach. Informacje zebrane przez 
wywiad wojskowy nadal przekazywano odręcznie 
różnym korpusom i dywizjom na froncie, wykorzy-
stując w tym celu helikoptery, ciężarówki, a nawet 
nogi posłańców [8, s. 117]. Ten przykład dowodzi 
istotnej roli jakości informacji w procesie dowodze-
nia wojskami.

Niedobór lub brak stosownych informacji może 
mieć katastrofalne skutki w działaniach zbrojnych. 
Amerykański politolog i filozof Francis Fukuyama 
w książce „Ameryka na rozdrożu. Demokracja, wła-
dza i dziedzictwo neokonserwatyzmu” stawia intere-
sującą tezę związaną z niedostatkiem wiedzy admi-
nistracji G.W. Busha [2, 18-19]. Twierdzi, że admini-
stracja przeceniła czy raczej źle oceniła zagrożenie, 
jakie stwarzał Stanom Zjednoczonym radykalny 
islam. Błąd ten był spowodowany między innymi 
kompromitacją służb wywiadowczych USA, któ-
re nie potrafiły przed wojną poprawnie ocenić sta-
nu zaawansowania irackich programów zbrojenio-
wych. Zła ocena zagrożenia, będąca skutkiem ni-
skiej jakości informacji, spowodowała rozpoczęcie 
wojny prewencyjnej. Administracja amerykańska 
dowodziła, że w następstwie wydarzeń 11 września 
wojna prewencyjna stała się niezbędnym środkiem 
pozwalającym przenieść walkę na teren wroga. Na 
podstawie przytoczonego przykładu można do-
strzec istotną rolę jakości informacji w strategicz-
nym wykorzystaniu sił zbrojnych.

3. Informacja na potrzeby targetingu

W procesie targetingu (w siłach zbrojnych „tar-
geting” to proces typowania obiektów do uderze-
nia wraz ze wskazaniem środków rażenia i rodzaju 
amunicji) zakłada się, że uderzenie na poszczegól-
ne cele może spowodować opóźnianie (utrudnienie 

działania danego obiektu np. pododdziału wojska 
do 12 godzin), obezwładnianie (uniemożliwienie 
działania na okres jednego, dwóch dni), a jeżeli to 
możliwe zniszczenie wybranych obiektów (wyeli-
minowanie większości – ponad 80% – elementów 
składowych obiektu lub pozbawienie obiektu zdol-
ności operacyjnych). Wskazane skutki oddziały-
wania są pochodną jakości otrzymywanych infor-
macji. Nie budzi wątpliwości teza, że do realizacji 
każdego zadania ogniowego (uderzenia) konieczny 
jest zasób informacji spełniających określone cechy 
(kryteria).

Nowym pojęciem wygenerowanym na potrze-
by operacji w Iraku i w Afganistanie jest „targeting 
osobowy”. Oznacza, że wśród potencjalnych celów 
ataku mogą się znaleźć także przedstawiciele panu-
jącego reżimu, przywódcy państw lub organizacji 
naruszających bezpieczeństwo międzynarodowe. 
W tym kontekście wzrasta potrzeba jakości informa-
cji w działaniach militarnych. 

Przykładem takiego osobowego targetingu by-
ło uderzenie na przypuszczalne miejsce spotkania 
Saddama Husajna ze współpracownikami w dniu 
7 kwietnia 2003 roku. Informacja o miejscu pla-
nowanego spotkania pochodziła ze źródeł agentu-
ralnych i miała być potwierdzona przez działające 
w mieście siły specjalne obserwujące punkt spo-
tkania. Do wykonania ataku w strefie dyżurowania 
utrzymywano bombowiec B-1B (uzbrojony w czte-
ry bomby kierowane GPS GBU 37B z ładunkami 
penetrującymi BLU 113 o masie ponad 2 tony każ-
dy). Systemy kierowania bomb były zaprogramowa-
ne na kawiarnię, będącą domniemanym miejscem 
spotkania. W momencie gdy grupa specjalna zamel-
dowała o pojawieniu się dyktatora, samolot został 
skierowany do wykonania ataku. Niestety samolot 
musiał przerwać prowadzone w tym czasie tanko-
wanie w powietrzu, co spowodowało pewne opóź-
nienie ataku i środki rażenia nie osiągnęły celu we 
właściwym czasie. W tym konkretnym przypadku 
jakość informacji była właściwa, a zabrakło koordy-
nacji działań pomiędzy środkiem rażenia i zespo-
łem kierowania.

Innym przykładem personalnego targetingu są 
wydarzenia w Izraelu. W dniu 22 marca 2004 r. 
środki masowego przekazu poinformowały, że 
w izraelskim nalocie zginął przywódca Hamasu 
szejk  Ahmed Jasin. Wiceminister spraw zagranicz-
nych Izraela (Zew Boim) stwierdził wówczas, że 
była to osoba odpowiedzialna za działalność terro-
rystyczną tej palestyńskiej organizacji. W związku 
z tym osobiście premier Izraela wydał zgodę na eli-
minację zagrożenia. Do przeprowadzenia ataku ko-
nieczne były informacje spełniające najwyższą ja-
kość, szczególnie w aspekcie: dokładności, aktual-
ności, kompletności, dostępności i wiarygodności.

Zapewnienie jakości informacji w działaniach 
militarnych oprócz tego, że wymaga tworzenia od-
powiednich struktur organizacyjnych, przewiduje 
wyposażenie wojsk w rodzaje uzbrojenia i sprzętu 
bojowego specjalnie dostosowanego do realizacji 
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złożonych zadań bojowych. Dlatego też środki reali-
zacji do prowadzenia głębokich uderzeń są rozwi-
jane w ramach programów naukowo-badawczych 
i nowych koncepcji bojowych (np.: FCS – Fu ture 
Combat System). Mimo że koncepcja targetingu 
opiera się na wykorzystaniu wyłącznie konwencjo-
nalnych środków walki, to jednak ich „konwencjo-
nalność” ocenia się, że wcale nie jest i nie będzie 
tradycyjna. W większości są to i dalej będą najno-
wocześniejsze systemy rozpoznania i lokalizacji 
celów, dowodzenia i kierowania środkami rażenia 
o wysokim stopniu automatyzacji, pracujące w cza-
sie zbliżonym do rzeczywistego i zintegrowane 
z bojowymi systemami uderzeniowymi, wśród któ-
rych szczególną rolę wyznaczono broni precyzyjnej 
(rażenia zarówno punktowego, jak i powierzchnio-
wego) oraz tzw. broniom wyłaniających się techno-
logii – nieśmiercionośnych środków rażenia (np.: 
bomby grafitowe, broń mikrofalowa). W tej sytuacji 
jakość informacji będzie odgrywała coraz istotniej-
szą rolę. Należy dostrzegać fakt, że minimalizacja 
strat w działaniach militarnych będzie determino-
wała stały wzrost znaczenia poszczególnych cech 
jakości informacji.

4. Informacja rozpoznawcza

Informacja rozpoznawcza, a precyzyjnie – infor-
macja w rozpoznaniu wojskowym, zwraca szcze-
gólną uwagę na określone aspekty: obiekty, wła-
sności obiektów, relacje międzyobiektowe oraz czas 
[1, s. 18]. 

Z punktu widzenia jakości informacji rozpo-
znawczej „obiekty” stanowią wszystko to, czym za-
interesowany jest dowódca (jego sztab) i o czym 
zamierza zbierać informacje. W kontekście infor-
macji rozpoznawczej obiektem może być rzecz 
(np. egzemplarz sprzętu bojowego), człowiek (np.: 
żołnierz sił przeciwnika, jeniec, pracownik orga-
nizacji pozarządowej), stan (np. poziom gotowo-
ści bojowej), proces (np. cykl operacji zaczepnej), 
zdarzenie (np. zniszczenie elementów infrastruk-
tury). „Obiekt” staje się celem do uderzenia (ataku) 
z chwilą ustalenia jego znaczenia dla prowadzo-
nych działań i wskazania środków rażenia przezna-
czonych do wykonania uderzenia. Zatem cel to wy-
kryty obiekt wyznaczony do uderzenia przez odpo-
wiednie systemy rażenia.

Natomiast „własności obiektów” opisują wybrane 
cechy ze względu na specyfikę obiektu (np.: dyna-
mika zmiany położenia, zasięg oddziaływania, po-
łożenie, rozmiar).

Z kolei „relacje międzyobiektowe” stanowią opis 
współzależności między obiektami, które są przed-
miotem zainteresowania. Mogą to być relacje w sys-
temie dowodzenia i kierowania wojskami, ale mo-
gą być także relacje współdziałania nawiązywane 
i utrzymywane pomiędzy elementami ugrupowania 
przeciwnika.

Czas to wskaźnik, do którego odnoszą się wyżej 
wymienione elementy. Nie wymaga uzasadnienia 

teza, że w działaniach militarnych sytuacja ule-
ga zmianie w określonym przedziale czasu. Każda 
zmiana w systemie walki przeciwnika jest genero-
wana poprzez określone zdarzenie, które jest reali-
zowane (zachodzi) w czasie. Zatem „relacje mię-
dzyobiektowe” oraz „obiekty” i ich „własności” są 
zmienne w czasie.

W praktyce prowadzenia działań militarnych 
ocena aktualnego i prognoza co do przyszłego po-
łożenia obiektów w aspekcie czasu i przestrzeni 
stanowią podstawę do wniosku, że rola i znaczenie 
poszczególnych obiektów w toku operacji ulegają 
zmianie zarówno w aspekcie czasu, jak i pozosta-
łych wskazanych powyżej aspektów (własności, re-
lacje, obiekty). Obiekty zidentyfikowane w obsza-
rze operacji zostały podzielone pod względem ru-
chliwości na stacjonarne i mobilne. Właśnie kryte-
rium mobilności postrzegane w związku z nowymi 
możliwościami środków rażenia spowodowało, że 
w toku operacji Iracka Wolność obiekty do zwalcza-
nia podzielono na trzy kategorie:

 fixed targets – to obiekty (cele stacjonarne), któ-
re nie mogą zmienić swojego położenia (np.: mosty, 
stałe instalacje wojskowe, podziemne stanowiska 
dowodzenia, budynki rządowe itp.). Były to dogod-
ne obiekty do ataku z użyciem pocisków manewru-
jących (jeżeli ich obrona przeciwlotnicza jest dość 
silna) oraz lotnictwa czy sił specjalnych. Ataki na te 
obiekty były starannie planowane, tak by uzyskać 
pożądany efekt w odpowiednim czasie (np. elimi-
nacja stacji radiolokacyjnych w czasie operacji „Pu-
stynna Burza” przez siły specjalne);

 emerging targets – to obiekty (cele) pojawiające 
się jako stałe (rozwijane lub budowane) bądź takie, 
które mogą zmieniać swoje położenie, ale z niewiel-
ką częstotliwością (np.: naziemne stanowiska do-
wodzenia, stanowiska startowe rakiet przeciwlot-
niczych, posterunki radiolokacyjne). Termin „poja-
wiające się” oznacza, że nie zostały one wcześniej 
wykryte, zaś z chwilą wykrycia, ze względu na ich 
znaczenie dla przebiegu działań operacyjnych lub 
taktycznych (np.: bazy rebeliantów, wyrzutnie ra-
kiet), należy je jak najszybciej zniszczyć. W niektó-
rych wypadkach wykryte cele mogą być rażone ra-
kietami lub przez artylerię rakietową;

 targets of opportunity – cele wykryte w toku 
działań rozpoznawczych przeznaczone do natych-
miastowego zwalczania z chwilą wykrycia. Były 
to przede wszystkim wysoko manewrowe obiekty 
pierwszej kolejności uderzenia (np.: środki przeno-
szenia broni masowego rażenia, systemy uderzenia 
stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla własnych 
wojsk itp.), a także mobilne, szybko zmieniające po-
łożenie obiekty pola walki, których systematyczne 
niszczenie przyczyniało się do stopniowego obniże-
nia możliwości bojowych przeciwnika (np. artyleria 
polowa i rakietowa sił irackich). 

Jak zatem wynika z przytoczonych przykładów 
– każda kategoria obiektów wymaga informacji 
o określonej jakości. Jakość informacji bowiem sta-
nowi o skuteczności wykonywanych uderzeń.

Marek Wrzosek

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
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Podsumowanie

Informacja jest w działaniach militarnych „spe-
cyficznym towarem” i to często o znaczeniu strate-
gicznym (dla państwa, sił zbrojnych, ale także dla 
dowódcy odpowiedzialnego za realizację zadania). 
A zatem jako „specyficzny towar” musi posiadać 
określoną jakość.

Od zarania dziejów ci, którzy dysponowali wła-
ściwą informacją we właściwym czasie wygrywa-
li wojny oraz osiągali sukcesy rynkowe. Dlatego 
współcześnie, podobnie jak zasoby naturalne czy 
nowe technologie, informacja jest towarem, któ-
ry można kupić, dzięki któremu można osiągnąć 
określone korzyści i który trzeba chronić, mając na 
względzie własne interesy. Z tego względu – tak sa-
mo jak jakość każdego towaru – informacja w dzia-
łaniach militarnych posiada własne cechy (atry-
buty). W przeciwieństwie do produktów material-
nych, informacja nie podlega łatwej kategoryzacji 
w aspekcie oceny jej jakości. W wielu przypadkach 
nie jest możliwa ocena jakości informacji przez od-
biorcę (użytkownika), zanim jej nie otrzyma (ex an-
te). A zatem dlaczego jakość informacji w działa-
niach zbrojnych jest tak ważna?

Po pierwsze – informacja jest podstawowym ele-
mentem procesu dowodzenia wojskami. Podstawą 
działania współczesnych sił zbrojnych – podobnie 
jak organizacji takiej jak państwo – jest właściwy 
obieg informacji. Przerwanie tego obiegu lub obni-
żenie jakości informacji powoduje straty, dla firmy 
kończące się często bankructwem, a dla państwa 
– niepokojami społecznymi, zaburzeniami w go-
spodarce krajowej, złym wizerunkiem na forum 
międzynarodowym. W przypadku sił zbrojnych in-
formacja o niskiej jakości powoduje większe straty 
osobowe, wzrost ilości zużytej amunicji, utracone-
go sprzętu bojowego, a nawet niewłaściwe decyzje.

Po drugie – informacja w działaniach militar-
nych służy do sterowania środkami rażenia. Infor-
macja w tym przypadku występuje w szczególnej 
postaci – sygnału sterującego urządzeniami, zwy-
kle sensorami i systemami wykonawczymi. Błęd-
ne sterowanie takimi systemami może powodo-
wać skierowanie środków rażenia na niewłaściwe 
obiekty (np. ośrodki kultu religijnego) i wywoły-
wać niezamierzone kryzysy (np. zbombardowanie 
mostu może uniemożliwić transport zaopatrzenia 
i ewakuację ludności). Właściwa jakość informacji 
umożliwia skierowanie odpowiednich środków ra-
żenia na wybrane obiekty z zachowaniem warun-
ków bezpieczeństwa i ograniczeniem powstałych 
strat. Przykładem ilustrującym jakość informacji 
w działaniach bojowych jest wykorzystanie bomby 
naprowadzanej na cel GBU-43B. Została ona zrzu-
cona 13 kwietnia 2017 roku w afgańskiej prowincji 
Nangarhar w celu zniszczenia systemu jaskiń i tu-
neli, w których ukrywali się bojownicy państwa 
 islamskiego. Precyzyjny zrzut bomby nastąpił po 
weryfikacji informacji wywiadowczych uzyskanych 
przez wywiad amerykański.

Po trzecie – informacja w działaniach militar-
nych jest chroniona na mocy obowiązujących 
przepisów prawa (np.: Ustawa o ochronie infor-
macji niejawnych, decyzja MON w sprawie spra-
wowania nadzoru nad ochroną informacji niejaw-
nych w resorcie obrony narodowej) lub zawartych 
umów sojuszniczych (np.: NATO, UE). Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa siły zbrojne mają stosowne 
przepisy prawne wymuszające ochronę informacji 
(szczególnie z zakresu bezpieczeństwa i obronno-
ści) przed nieuprawnionym dostępem oraz zapew-
nienia właściwej jakości przetwarzania, przecho-
wywania i przesyłania. W dobie dynamicznego 
postępu technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie 
teleinformatyki, zabezpieczenie informacji oraz 
jej ochrona stają się aktualnym i bardzo ważnym 
zagadnieniem. Informacja, która jest czynnikiem 
„przetwórczym” w siłach zbrojnych jest zbyt cen-
na, aby można było sobie pozwolić na jej niekon-
trolowane ujawnianie. Dlatego proces organizacji 
ochrony sieci teleinformatycznych i zapewnienie 
bezpieczeństwa przesyłanej informacji w sieciach 
wojskowych powinien zapewnić atrybuty jako-
ściowe dla przesyłanych, przetwarzanych i rozpo-
wszechnianych informacji.

Reasumując zatem – jakość informacji w konflik-
tach militarnych jest charakteryzowana przez sze-
reg atrybutów, z których każdy ma inne znaczenie. 
Wyniki przeprowadzonych badań stanowią podsta-
wę do wskazania, że struktura atrybutów jakości in-
formacji może ulegać zmianie zarówno w zależno-
ści od stanowiska, charakteru zadań oraz potrzeby 
informacyjnej.

Płk prof. dr hab. Marek Wrzosek (m.wrzosek@akademia.mil.pl) 
– Akademia Sztuki Wojennej/Wydział Wojskowy
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Streszczenie Summary

Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych na temat 
wskazanych przez pracowników rodzajów marnotrawstw 
występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 
Opracowanie ma pokazać i udowodnić jednocześnie, 
że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, 
widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie 
boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części 
– teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia 
wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych 
autorów literatury przedmiotu, zaś druga część 
prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów 
marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych 
bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją.

The article presents the results of empirical research 
on the types of waste identified by employees in the 
manufacturing company. The work is to show and 
prove that losses can occur everywhere and employees, 
seeing losses in the carried out activities, are not 
afraid to specify them. The work consists of two parts 
– theoretical and empirical. The first part presents 
selected classifications of waste according to different 
authors of the subject literature, and the second part 
focuses on the results of the survey on the types of 
waste identified directly by employees during the 
production processes. 

Słowa kluczowe Keywords
marnotrawstwa, muda, przedsiębiorstwo wastes, muda, comapany

Główne typy marnotrawstw identyfikowane 
w procesach produkcyjnych
The main types of waste indicated in production 
processes
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

W czasach wysokiej konkurencji klient nie chce 
ponosić kosztów za złą organizację pracy przedsię-
biorcy, nadmierną jego rozrzutność i brak kontroli 
nad wykonywanymi czynnościami. Klient chce za-
płacić tylko za wymaganą przez niego ilość bardzo 
dobrego jakościowo wyrobu gotowego, a nie za stra-
ty zwiększające koszty i czas, niedodające wartości 
z punktu widzenia klienta. Marnotrawstwa w przy-
padku firmy produkcyjnej mogą pojawić się na każ-
dym etapie – od momentu pozyskania surowców, 
materiałów, poprzez proces produkcyjny, a kończąc 
na dostarczeniu klientowi odpowiedniego produk-
tu. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom 
odbiorców i zwiększyć swoją przewagę konkuren-
cyjną, zmniejszają koszty – zaczynają zauważać, 
identyfikować, ograniczać, czy wręcz eliminować 
pojawiające się marnotrawstwa w procesach. Aby 
jednak tak się stało, istotne było i jest to, aby za-
trudnieni pracownicy zdawali sobie sprawę z ist-
niejących strat, umieli rozpoznać straty występują-
ce na ich stanowiskach pracy. Tylko wówczas pro-
cesy będą przebiegały sprawnie i efektywnie ekono-
micznie, a przedsiębiorstwo będzie mogło sprostać 

wymaganiom płynącym z rynku i zaoferować jak 
najlepszej jakości produkty. 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie 
kluczowych typów marnotrawstwa w dużym przed-
siębiorstwie produkcyjnym wśród pracowników 
produkcyjnych różnych działów. Praca ma pokazać 
i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić 
się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wy-
konywanych czynnościach straty, nie boją się ich 
wskazać. Praca składa się z dwóch części – teore-
tycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wy-
brane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych 
autorów literatury przedmiotu, zaś druga część pre-
zentuje wyniki badań ankietowych na temat typów 
marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskaza-
nych bezpośrednio przez pracowników związanych 
z produkcją.

Wybrane klasyfikacje źródeł marnotrawstwa 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Według definicji marnotrawstwo to wszelkie 
działania powodujące zwiększenie kosztów i cza-
su, ale niedodające wartości [6]. J. Womack i D.T. 
Jones, którzy rozpowszechnili lean management 
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na całym świecie i zaszczepili szczupłe myślenie 
w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych, 
mówią, że „muda, to krótkie, japońskie słowo po-
winno być znane każdemu. Wypowiedziane szorst-
ko, ale tak właśnie brzmieć powinno, gdyż oznacza 
marnotrawstwo i w typowym przedsiębiorstwie jest 
wszechobecna” [8]. Jak wskazują badania, w Wiel-
kiej Brytanii blisko 30% konstrukcji wytwarzanych 
w przemyśle jest ponownie przetwarzanych z po-
wodu błędów, co przekłada się na efektywność na 
poziomie 40-60%, przy stracie materiałów na po-
ziomie 10%. W przypadku australijskich przedsię-
biorstw koszty poprawek w procesie sięgają 35% 
kosztów projektów [1]. Badania światowe przedsię-
biorstw wskazują, że całkowita efektywność pro-
cesów produkcyjnych – OLE (ang. Overall Labor 
Effectiveness) waha się pomiędzy 30% a 90%, na-
tomiast, jak oceniają badacze, wynik na poziomie 
50% jest bardzo dobrym osiągnięciem [2].

W literaturze przedmiotu można spotkać się 
z różnymi sposobami klasyfikacji marnotrawstwa, 
które spotykane jest zarówno na hali produkcyj-
nej, jak i w działalności administracyjnej, w biu-
rze. Jednym ze sposobów jest ustalenie zgodno-
ści pomiędzy trzema rodzajami strat, tzw. „3MU”, 
które wzajemnie na siebie oddziałują i używane są 
jako punkty kontrolne w identyfikacji wszelkich 

obszarów wymagających doskonalenia dla pracow-
ników. Są to:

marnotrawstwo (z jap. muda),
 zmienność, nierównomierność, nieregularność 

(z jap. mura),
 przeładowanie, nadmierne obciążenie pracy 

maszyn lub operatorów (z jap. muri). 
Drugie kryterium klasyfikacji marnotrawstwa 

koncentruje się na obszarach, w których marno-
trawstwo może się pojawić, a pochodzi od metody 
zarządzania zasobami, jaką jest 5M, czyli siła robo-
cza, materiał, maszyna, metoda i zarządzanie-po-
miar (z ang. manpower, machine, material, method, 
measurement) oraz jakości Q i bezpieczeństwie S 
(rysunek 1). 

Kolejna klasyfikacja, najbardziej popularna, zo-
stała stworzona przez Taiichi Ohno, japońskiego 
inżyniera, menedżera Toyoty, twórcę Systemu Pro-
dukcyjnego Toyoty (skrót TPS). W wydanej w 1978 
roku książce na temat TPS przedstawił on klasyfi-
kację marnotrawstwa, tzw. mudy, która może wy-
stąpić w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wyróż-
nił on siedem rodzajów marnotrawstwa, które mo-
gą wystąpić w każdym przedsiębiorstwie, a szyb-
kie ich wykrycie i eliminacja przyczynia się do 
bardziej efektywnej pracy, obniżenia kosztów pro-
dukcji, wzrostu zadowolenia klientów, jak również 

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych

ZARZĄDZANIE 

– materiały, 
– spotkania, 
– nadzór kierownictwa, 
– komunikacja, 
– koszty ogólne 

BEZPIECZEŃSTWO 

– metody zapobiegania 
katastrofom, 

– naprawa usterek. 

CZŁOWIEK – PRACOWNIK 

– chodzenie, 
– oczekiwanie, 
– poszukiwanie, 
– niepotrzebne ruchy, 
– trudne do wykrycia 

marnotrawstwo. 

MASZYNA 

– duże maszyny, 
– maszyny uniwersalne, 
– przenośniki, 
– maszyny wykonujące 

niepotrzebne ruchy, 
– awarie, 
– obsługa maszyn. 

JAKOŚĆ 

– produkcja wadliwych 
produktów, 

– naprawa wad, 
– błędy, 
– kontrola jakości, 
– złej jakości surowce. 

MATERIAŁ 

– części, 
– śruby, 
– spawy, 
– funkcje, 
– składowanie i przenoszenie. 

METODA 

– duże serie produkcyjne, 
– zapasy, 
– transport, 
– zatrzymanie, 
– brak standaryzacji, 
– podnoszenie i odkładanie 

narzędzi i elementów. 

Rysunek 1. Podział marnotrawstwa metodą 5M + Q + S

Źródło: The Productivity Press Development Team. 2008. Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wrocław: ProdPress.com: s. 18
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lepszego przepływu produktów i informacji w łań-
cuchu dostaw. Zalicza do nich, m.in.: nadproduk-
cję, nadmiar zapasów, zbędny transport, naprawy 
i wszelkie braki czy defekty, zbędne ruchy, nad-
mierne przetworzenie lub niewłaściwe przetwo-
rzenie oraz oczekiwanie. Można jeszcze wyróżnić 
ósme źródło marnotrawstwa, którym jest niewyko-
rzystany potencjał ludzki.

Nadprodukcja to wytwarzanie produktów wcze-
śniej lub wyprodukowanie większej ilości materia-
łów, części czy produktów, niż wynika z zapotrze-
bowania w danym okresie, więcej, niż klient po-
trzebuje. Taichi Ohno uważa, iż to marnotrawstwo 
jest przyczyną pozostałych strat, ukrywa faktyczne 
problemy produkcji i nie zmusza pracowników do 
myślenia. Uważa on, że „nadprodukcja jest główną 
przyczyną zła i powoduje straty w innych obsza-
rach” [4]. Charakterystyczne dla tej straty jest pro-
dukowanie większych serii produkcyjnych, wytwa-
rzanie ponad plan produkcji. Taka strata prowadzi 
do zwiększenia kosztów magazynowych, zwiększe-
nia kosztów utrzymania zapasów i kosztów trans-
portowych, ryzyka starzenia bądź utraty wartości 
produktu, a także większej eksploatacji powierzch-
ni i urządzeń, maszyn oraz wymaga często dodat-
kowej pracy siły roboczej i maszyn. Eliminacja te-
go źródła marnotrawstwa przyczynić się może do 
obniżenia kosztów, a tym samym ma wpływ na 
oszczędność pieniędzy, eliminuje ryzyko produkcji 
przekraczającej zamówienia klienta. 

Kolejnym marnotrawstwem jest zbędny zapas, 
a w szczególności nadmiar surowców, produkcji 
w toku (WIP, ang. work in process) czy wyrobów 
gotowych. Zapasy są stratą, ponieważ generują 
koszty magazynowania, są zamrożonym kapitałem 
i najczęściej są wynikiem nadprodukcji czy błędnej 
decyzji dotyczącej ilości zamówionych surowców, 
komponentów do produkcji czy dystrybucji. Inne 
przyczyny powstawania zapasów to: zbyt długi czas 
przezbrojenia maszyn, produkcja długich serii, wa-
dliwe materiały do produkcji, źle zbalansowana li-
nia produkcyjna, uzależnienie dostawy od zakupu 
dużej ilości zapasów. Niepotrzebny zapas prowadzi 
do dodatkowych kosztów związanych z magazy-
nowaniem, zarządzaniem zapasami, zwiększeniem 
kosztów transportu, dodatkowymi pracownikami 
obsługującymi gospodarkę magazynową. Nadmiar 
zapasów może powodować wydłużenie się czasu 
realizacji, a coraz większe ilości przechowywanych 
produktów mogą ulec procesowi starzenia się ze 
względu na nowe wzornictwa, projekty, upłynię-
cie terminu przydatności, skrócony czas cyklu ży-
cia produktu. 

Transport to kolejne marnotrawstwo, które po-
woduje przemieszczanie lub przenoszenie surow-
ców, materiałów, komponentów, produktów w toku 
z określonego miejsca w procesie do innego, pomię-
dzy procesami, bądź do lub z magazynu. Główny-
mi przyczynami transportowania to: produkcja dłu-
gich serii, złe rozmieszczenie maszyn i urządzeń, 
magazynów, złe zagospodarowanie przestrzeni 

produkcyjnej, zbyt duże stany magazynowe, niepra-
widłowa alokacja surowców, materiałów czy brak 
odpowiedniego przepływu pomiędzy poszczegól-
nymi operacjami. Każde przenoszenie produktów 
nie dodaje wartości, w czasie transportu w przed-
siębiorstwie może dojść do uszkodzenia, a zatem 
należy dążyć do minimalizacji kosztów transportu 
poprzez np. wybór najkrótszej drogi, jednokierunko-
wego i ciągłego przepływu ładunków bez nawrotów 
i skrzyżowań czy wyeliminowanie zbędnych ope-
racji transportowych i przeładunkowych. Nadmier-
na liczba środków transportu powoduje dodatkowe 
koszty utrzymania i eksploatacji i często niepotrzeb-
ny transport wymaga dodatkowych palet i wózków. 
Korzyści wynikające z eliminacji marnotrawstwa 
transportu to, m.in.: krótszy czas dostawy do klien-
ta – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego, 
redukcja kosztów (sprzęt, ludzie), mniejszy ruch, 
zmniejszenie ryzyka wypadków czy mniejsze ryzy-
ko uszkodzenia w transporcie.

Oczekiwanie to strata w przedsiębiorstwie, któ-
ra dotyczy zarówno ludzi, maszyn, jak i informacji. 
Marnotrawstwo to spowodowane może być: bra-
kiem synchronizacji między procesami, niewłaści-
wym zbalansowaniem pracy operatora i maszyny, 
zbyt szybką bądź za wolną pracą operatora, złym 
rozmieszczeniem maszyn, produkcją długich serii, 
brakiem opakowań czy materiałów od dostawców, 
brakiem odpowiedniego dokumentu czy dyspozy-
cji. Oczekiwanie to także sytuacja, kiedy pracownik 
czy maszyna czeka z powodu np. awarii czy braku 
części bądź kiedy pracownik obserwuje tylko ma-
szynę. Wszelkie opóźnienia ze strony dostawców 
mogą powodować przerwanie ciągłości produkcji, 
a tym samym niezadowolenie klienta wewnętrzne-
go. Jeżeli firma działa w systemie Just-in-time, to 
również ma to wpływ na klienta zewnętrznego, któ-
ry może nie otrzymać produktów we właściwej ilo-
ści, we właściwym czasie.

Naprawy, braki czy poprawy to kolejne marno-
trawstwo, które wiąże się z koniecznością powtór-
nej realizacji procesu, ponownej obróbki na sku-
tek częstych zmian w projektach czy nadmiernej 
biurokracji. Taka strata generuje dodatkowe koszty, 
w tym pracy, czasu i wysiłku. Braki przerywają pro-
dukcję i wymagają szybkiej, kosztownej naprawy, 
zaś źle wytworzone produkty mogą powodować ol-
brzymie straty w postaci zwrotów dostaw od klien-
tów bądź wyrzucenia, co wiąże się z marnotraw-
stwem zasobów i wysiłku pracowników. Innymi 
przyczynami braków jest brak standardów, kontroli 
jakości, wadliwe surowce czy materiały na wejściu 
do przedsiębiorstwa. Braki można w pewien sposób 
wyeliminować poprzez np. wprowadzenie odpo-
wiednich standardów jakościowych surowców, ma-
teriałów, komponentów do produkcji, wprowadze-
nie instrukcji obsługi, wprowadzenie urządzeń np. 
poka yoke, które zminimalizują możliwości przeka-
zania produktu wadliwego kolejnemu ogniwu łań-
cucha, oraz poprzez wbudowanie jakości w każdy 
proces według TQM, podejścia kaizen. Muda w tym 
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przypadku może zostać wyeliminowana również 
poprzez redukcję biurokracji, operacje usprawnia-
jące, eliminację zbędnych procesów czy przyspie-
szenie czasu podjęcia decyzji [3].

Nadmierne przetwarzanie lub niewłaściwe prze-
twarzanie generuje dodatkowe koszty, w tym rów-
nież pracy. Spowodowane jest niewłaściwą tech-
nologią, źle dobranymi parametrami procesów, 
brakiem standaryzacji, brakiem koordynacji, łącze-
nia operacji, złym przepływem informacji, a także 
zbędnymi zapasami w procesie i awarią maszyn. 
A zatem często niezaplanowane przestoje, niepo-
trzebny czy zbyt skomplikowany proces może po-
wodować wykonywanie operacji, które nie są ko-
nieczne. Pomocne przy jego identyfikacji może być 
postawienie pytania: „jaki jest cel danej operacji?” 
[6]. Do głównych korzyści wynikających z elimina-
cji nadmiernego przetwarzania można m.in. zali-
czyć: zmniejszenie kosztów niepotrzebnego proce-
su, wyeliminowanie zbędnych operacji, poprawie-
nie przepływu między poszczególnymi stanowi-
skami pracy, zwiększenie dostępności maszyn oraz 
skupienie się na czynnościach właściwych procesu.

Zbędne ruchy to marnotrawstwo czasu pracow-
ników, a także maszyn i urządzeń, wszelkie ruchy, 
które nie dodają wartości. Są to dodatkowe, zbędne 
ruchy operatora, niepotrzebny krok, niepotrzebne 
chodzenie, obracanie się czy schylanie się. Zbęd-
ne ruchy spowodowane mogą być m.in. zwiększo-
ną liczbą zatrudnionych osób, brakiem stabilności 
procesu czy niewłaściwym rozmieszczeniem ma-
szyn i urządzeń. 

Niewykorzystana kreatywność pracowników to 
w głównej mierze utrata umiejętności myślenia, 
utrata czasu, pomysłów, usprawnień i okazji do cią-
głego doskonalenia, do nauki wskutek nieangażo-
wania i niesłuchania pracowników [5], którzy naj-
lepiej znają procesy, bo na co dzień w nich pracują. 

Na koniec warto wspomnieć, że wszystkie te 
czynności niedodające wartości dodanej z punk-
tu widzenia klienta, nieprzynoszące korzyści dla 
firmy, pracownik powinien umieć zauważać, aby 
w dalszej kolejności poprzez ciągłe doskonalenie 
– kaizen, móc je wyeliminować. Maasaki Imai, gu-
ru i prekursor nieustannego usprawniania w jednej 
z fabryk, powiedział, że „Dobry kaizen – zależy od 
aktywnej współpracy pracowników…. jeżeli ludzie 
z firmy nie uczestniczą aktywnie, nigdy przedsię-
biorstwo nie osiągnie pełnego potencjału uspraw-
nień…” [7].

Wyniki badań ankietowych – metoda badawcza i grupa 
badawcza

Przedmiotem badań było przedsiębiorstwo pro-
dukcyjne z branży przemysłu maszynowego za-
trudniające ponad 800 osób. Badanie przeprowa-
dzono w marcu 2016 r. wśród pracowników zwią-
zanych z produkcją – administracyjnych i bezpo-
średnio produkcyjnych, wykonujących pracę na sta-
nowiskach roboczych. Uzyskane informacje miały 

charakter badań ilościowych. Ankietowani zostali 
poproszeni o wskazanie rodzajów marnotrawstw, 
które identyfikują na swoim stanowisku pracy bądź 
w dziale. Respondenci mogli wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź spośród pięciu zasugerowanych 
strat, jak: zbędny ruch, błędy procesu, wysokie za-
pasy (materiałów, komponentów), czas oczekiwa-
nia, niewykorzystana kreatywność pracowników, 
jak również wskazać inne.

Próba badawcza docelowo obejmowała 464 
pracowników pochodzących z trzynastu działów 
przedsiębiorstwa, takich jak: Dział Produkcji, Za-
rządzania Majątkiem, Planowania, Techniki, Kadr, 
Ram, Zarządzania Jakością, Logistyki, Zakupów, 
Komponentów, Pudeł, Malarni, Narzędzi. Na ankie-
tę odpowiedziało 207 pracowników, co stanowiło 
44% wszystkich zaklasyfikowanych (tabela 1). 

Tabela 1. Ostateczna liczba badanych pracowników poddanych 
badaniu

Wyszczególnienie Liczba 
pracowników Procent

Populacja wyjściowa, do której 
skierowano ankiety 464 100

Liczba ankiet zwróconych przez 
pracowników 207 44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
ankietowych

Analiza ogólna wyników badań dotycząca identyfikacji 
marnotrawstwa w procesie produkcyjnym

W odpowiedzi na zadane pytanie na temat wy-
stępujących typów marnotrawstwa większość an-
kietowanych zaznaczyła więcej niż jedno (tabe-
la 2). Z 316 łącznych wskazań 36,1% (114 wskazań) 
to było marnotrawstwo czasu oczekiwania. Jest to 
jedna z najłatwiejszych strat, którą można zauwa-
żyć, stąd też pracownik, znając dobrze swoją pracę 
i wiedząc, ile czasu jej poświęca, mógł swobodnie 
wskazać ten rodzaj. Nie wynikało ono jednak z le-
nistwa, a raczej z problemów, jakie pojawiały się 
w produkcji, jak np. zbyt długie przezbrojenie ma-
szyn, zbyt długie oczekiwanie na potrzebne kom-
ponenty czy też źle przebiegające procesy. I w tym 
przypadku na uwagę zasługuje drugi rodzaj wska-
zanego marnotrawstwa, którym są błędy procesu 
z udziałem 22,5% (71 wskazań). Trzecią pozycją 
jest zbędny ruch z udziałem 19% (60 wskazań). To 
bardzo dobrze, że pracownicy potrafią dostrzec do-
datkowe czynności ruchu wykonywane podczas 
ich pracy. Przechodzenie w celu pobrania kom-
ponentów, narzędzi, przetransportowania czy też 
przekładania różnych rzeczy to niepotrzebne czyn-
ności, które można wyeliminować albo częściowo 
ograniczyć. Czwarta wskazana odpowiedź to nie-
wykorzystana kreatywność pracowników z udzia-
łem 14,2% (45 wskazań). Ostatnim, piątym, mar-
notrawstwem wskazanym przez ankietowanych by-
ły wielkie zapasy z udziałem 1,9% (20 wskazań). 

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych



13

2018 S t y c z e ń

Ten rodzaj straty zasługuje na uwagę, bo generu-
je znaczne koszty magazynowania, utrzymywania 
zapasów, świadczy o zamrożonych pieniądzach. I 
w tym przypadku również umiejętność widzenia 
przez pracowników takiej straty zasługuje na uwa-
gę, ponieważ przedsiębiorstwo mogłoby przezna-
czyć zmarnowany kapitał, chociażby na rozbudze-
nie większej kreatywności w pracownikach, stwo-
rzenie lepszego systemu sugestii pracowniczych, 
który usprawniłby procesy. Pracownicy wymieni-
li również inne marnotrawstwa, jak: niepotrzebne 
rozmowy z pracownikami, wydłużające się kontro-
le jakościowe, niepotrzebne przerwy wynikające 
z błędów technologicznych, długi okres oczekiwa-
nia na narzędzia, długi okres adaptacji nowo przy-
jętych pracowników.

Tabela 2. Typy marnotrawstw wskazane przez pracowników 
produkcyjnych identyfikowane na ich stanowiskach pracy bądź 
w dziale według liczby wskazań

Charakterystyka Liczba wskazań

Czas oczekiwania 114

Błędy procesu 71

Zbędny ruch 60

Niewykorzystana kreatywność 45

Wysokie zapasy 20

Inne 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

Analiza szczegółowa wyników badań dotycząca 
identyfikacji marnotrawstwa z podziałem na konkretne 
działy istniejące w strukturze przedsiębiorstwa

Według pracowników Działu Produkcyjnego do 
najczęściej spotykanego typu marnotrawstwa za-
liczono: czas oczekiwania 33,3%, błędy procesu 
24,2% oraz zbędny ruch 21,2%. W dalszej kolejności 
wskazano na niewykorzystaną kreatywność pracow-
ników 18,2% oraz wysokie zapasy 3% (wykres 1).

38,5% pracowników Działu Zarządzania Mająt-
kiem wskazało, że czas oczekiwania to najczęściej 

pojawiający się typ marnotrawstwa. W dalszej ko-
lejności pojawił się zbędny ruch z udziałem 30,8% 
oraz równolegle pracownicy wskazali na niewyko-
rzystaną kreatywność pracowniczą i wysokie zapa-
sy – po 15,4% (wykres 2).

30,8%

0,0%15,4%
38,5%

15,4%

0,0% Zarządzanie majątkiem
zbędny ruch − 30,8%
błędy procesu
wysokie zapasy − 15,4%
czas oczekiwania − 38,5%
niewykorzystana kreatywność − 15,4%
inne

Wykres 2. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Zarządzania Majątkiem według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

W Dziale Zarządzania Jakością 28,2% respon-
dentów wskazało na niewykorzystaną kreatyw-
ność jako najczęściej występujący u nich identy-
fikowany typ marnotrawstwa. Na kolejnych miej-
scach znalazły się odpowiednio następujące wska-
zania: błędy procesu 25,6%, zbędny ruch 20,5%, 
czas oczekiwania 17,9% oraz wysokie zapasy 5,1% 
(wykres 3).

20,5%

25,6%

5,1%

17,9%

28,2%

2,6%
Jakość

zbędny ruch − 20,5%
błędy procesu − 25,6%
wysokie zapasy − 5,1%
czas oczekiwania − 17,9%
niewykorzystana kreatywność − 28,2%
inne − 2,6%

Wykres 3. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Zarządzania Jakością według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych
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21,2%

24,2%

3,0%

33,3%

18,2%

0,0% Produkcja
zbędny ruch − 21,2%
błędy procesu − 24,2%
wysokie zapasy − 3,0%
czas oczekiwania − 33,3%
niewykorzystana kreatywność − 18,2%
inne

Wykres 1. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Produkcyjnego według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

13,6%

27,3%

18,2%

36,4%

4,5% 0,0%
Logistyka

zbędny ruch − 13,6%
błędy procesu − 27,3%
wysokie zapasy − 18,2%
czas oczekiwania − 36,4%
niewykorzystana kreatywność − 4,5%
inne

Wykres 4. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Logistyki według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych
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W Dziale Logistyki ponad 36,4% respondentów 
wskazało na czas oczekiwania jako najczęściej po-
jawiający się typ marnotrawstwa. Dalsze wskazania 
dotyczyły odpowiednio: błędów procesu 27,3%, 
wysokich zapasów 18,2%, zbędnego ruchu 13,6% 
(wykres 4).

Niewykorzystana kreatywność jest według pra-
cowników Działu Zakupów identyfikowana ja-
ko najczęściej pojawiający się typ marnotrawstwa 
– 26,7%. Równolegle pracownicy zaznaczyli rów-
nież trzy typy marnotrawstwa, przyporządkowu-
jąc każdemu po 20% występowania. Zaliczono do 
nich: błędy procesu, wysokie zapasy oraz zbędny 
ruch (wykres 5).

20,0%

20,0%

20,0%

13,3%

26,7%

0,0% Zakupy
zbędny ruch − 20,0%
błędy procesu − 20,0%
wysokie zapasy − 20,0%
czas oczekiwania − 13,3%
niewykorzystana kreatywność − 26,7%
inne

Wykres 5. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Zakupów według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

Pracownicy Działu Planowania za najczęściej 
pojawiający się typ marnotrawstwa wskazali czas 
oczekiwania 33,3%. Na kolejnych miejscach rów-
nolegle wskazano: zbędny ruch, błędy proce-
su oraz niewykorzystaną kreatywność po 16,7% 
(wykres 6).

16,7%

16,7%

0,0%
33,3%

16,7%

16,7%
Planowanie

zbędny ruch − 16,7%
błędy procesu − 16,7%
wysokie zapasy
czas oczekiwania − 33,3%
niewykorzystana kreatywność − 16,7%
inne − 16,7%

Wykres 6. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Planowania według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

Ankietowani pracownicy Działu Techniki wska-
zali na czas oczekiwania jako najczęściej pojawiają-
cy się typ marnotrawstwa – 41,9%. Następnie wska-
zano na niewykorzystaną kreatywność pracowniczą 
18,6%, błędy procesu 16,3%, zbędny ruch 11,6% 
oraz wysokie zapasy 4,7% (wykres 7).

Pracownicy Działu Kadr wskazali na czas ocze-
kiwania jako najczęściej identyfikowany typ mar-

notrawstwa – 37,5%. W dalszej kolejności wska-
zano na zbędny ruch 25% oraz równolegle za-
znaczono niewykorzystaną kreatywność i błędy 
procesu i inne typy marnotrawstwa po 12,5% 
(wykres 8).

25,0%

12,5%

0,0%

37,5%

12,5%

12,5% Administracja - Kadry
zbędny ruch − 25,0%
błędy procesu − 12,5%
wysokie zapasy
czas oczekiwania − 37,5%
niewykorzystana kreatywność − 12,5%
inne − 12,5%

Wykres 8. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Kadr według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

Pracownicy Działu Ram wskazali na czas ocze-
kiwania jako najczęściej identyfikowany typ mar-
notrawstwa – 42,2%. W dalszej kolejności zazna-
czyli zbędny ruch 23,5%, a później błędy procesu 
16,7% oraz niewykorzystana kreatywność 12,7% 
(wykres 9).

Dział - Ramy
zbędny ruch − 23,5%
błędy procesu − 16,7%
wysokie zapasy − 2,9%
czas oczekiwania − 42,2%
kreatywność − 12,7%
inne − 2,0%

Wykres 9. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Ram według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych
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11,6%

16,3%

4,7%
41,9%

18,6%

7,0% Technika
zbędny ruch − 11,6%
błędy procesu − 16,3%
wysokie zapasy − 4,7%
czas oczekiwania − 41,9%
niewykorzystana kreatywność − 18,6%
inne − 7,0%

Wykres 7. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowników 
Działu Techniki według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych
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Ponad 30% pracowników działu Komponentów 
wskazało na błędy procesu jako najczęściej wystę-
pujący typ marnotrawstwa. W dalszej kolejności 
wskazano na czas oczekiwania z wynikiem ponad 
29% i niewykorzystaną kreatywność pracowniczą 
ok. 20%. (wykres 10).

13,2%

32,4%

5,9%

29,4%

19,1% 0,0% Dział - Komponenty
zbędny ruch − 13,2%
błędy procesu − 32,4%
wysokie zapasy − 5,9%
czas oczekiwania − 29,4%
kreatywność − 19,1%
inne

Wykres 10. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowni-
ków Działu Komponentów według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

Ponad 40% pracowników działu Pudeł deklaruje, 
że na swoim stanowisku pracy identyfikuje najczę-
ściej pojawiający się typ marnotrawstwa, jakim jest 
czas oczekiwania. W dalszej kolejności wskazano 
na błędy procesu – ponad 18% pracowników oraz 
zbędny ruch ponad 13% (wykres 11). 

13,3%

18,4%

12,2%

40,8%

11,2% 4,1% Dział - Pudła
zbędny ruch − 13,3%
błędy procesu − 18,4%
wysokie zapasy − 12,2%
czas oczekiwania − 40,8%
kreatywność − 11,2%
inne − 4,1%

Wykres 11. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowni-
ków Działu Pudeł według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

Około 30% pracowników działu Malarni ziden-
tyfikowało błędy procesu jako najczęściej występu-
jący typ marnotrawstwa. Drugie miejsce zajął zbęd-
ny ruch – ponad 26%, a trzecie – czas oczekiwania 
z ponad 20% wskazań (wykres 12).

W Dziale Narzędzi to ponad 40% pracowników 
wskazało na zbędny ruch jako najczęściej pojawia-
jący się typ marnotrawstwa. W dalszej części wska-
zano na czas oczekiwania i błędy procesu – z taką 
samą liczbą wskazań – 28,6 (wykres 13).

42,9%

28,6%
0,0%

28,6%

0,0% 0,0% Dział - Narzędzia
zbędny ruch − 42,9%
błędy procesu − 28,6%
wysokie zapasy
czas oczekiwania − 28,6%
kreatywność
inne

Wykres 13. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowni-
ków Działu Narzędzi według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych

Podsumowanie

Dla lepszego zobrazowania typów marnotrawstw 
identyfikowanych w analizowanym przedsiębior-
stwie produkcyjnym zaprezentowano zestawienie 
macierzowe. W tabeli 3. wskazano typ marnotraw-
stwa i jego pozycję od 1 do 6, uwzględniając czę-
stotliwość występowania według wskazań respon-
dentów. Porównanie to wskazuje jednoznacznie, że 
czas oczekiwania (8 razy na pierwszym miejscu) 
jest najczęściej identyfikowanym typem marno-
trawstwa w analizowanym przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym. Na drugim miejscu pracownicy wska-
zali błędy procesu, natomiast na trzecim miejscu 
uplasował się zbędny ruch. Ważnym podkreślenia 
jest również fakt występowania niewykorzystanej 
kreatywności (4 miejsce).

Znajomość rodzajów marnotrawstwa przez pra-
cowników jest to połowa sukcesu, bo łatwiej jest 
je wówczas zidentyfikować i wyeliminować. Przy-
kład przedsiębiorstwa i przeprowadzona ankieta 
wskazuje, że pracownicy produkcyjni, jak i admi-
nistracyjni dobrze znają źródła marnotrawstwa na 
swoich stanowiskach pracy czy w dziale. Potrafią 
je wymienić, wskazać. Umiejętność ta jest bardzo 
ważna, gdyż szybkie rozpoznanie straty pozwa-
la wykorzystać odpowiednie narzędzia do elimi-
nacji przyczyny straty, a nie objawów. Głównymi 
korzyściami wynikającymi z eliminacji straty nie-
potrzebnych ruchów operatora są, m.in.: lepsza 
ergonomia i layout, większa produktywność i wy-
dajność pracy, dokładne procedury i instrukcje 
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Damian Ostrowski, Agnieszka Piasecka-Głuszak

26,8%

29,3%

2,4%

22,0%

19,5%

0,0% Dział - Malarnia
zbędny ruch − 26,8%
błędy procesu − 29,3%
wysokie zapasy − 2,4%
czas oczekiwania − 22,0%
kreatywność − 19,5%
inne

Wykres 12. Typy marnotrawstwa identyfi kowane przez pracowni-
ków Działu Malarni według udziału procentowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań 
ankietowych
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pracy, ujednolicone i przejrzyste standardy. Od-
powiednia optymalizacja sterowania zapasami, 
polegająca na minimalizacji kosztów tworzenia 
i utrzymania zapasów, przyczyni się do podjęcia 
właściwej decyzji o dostawie i zakupie, mniej-
szym wykorzystaniu powierzchni i sprzętu w go-
spodarce magazynowej. Eliminacja straty spowo-
dowanej złą jakością poprawi zadowolenie klien-
ta, zredukuje koszty napraw i odpadów oraz po-
prawi wydajność oprzyrządowania i zdolność re-
alizacji planu produkcji. A redukcja oczekiwania 
pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie czasu 
pracy i wszelkich urządzeń, większą wydajność, 
zachowanie płynności procesu oraz sprawniejszy 
przepływ produktów i informacji poprzez kolej-
ne ogniwa łańcucha dostaw. Na koniec warto do-
dać, że starannie przemyślane plany i systemy su-
gestii pracowniczych wyzwolą w pracownikach 
kreatywne myślenie, pobudzą do tworzenia lep-
szych, doskonalszych procesów, za które klient jest 
gotowy zapłacić.

Dr Damian Ostrowski (damian.ostrowski@wsb.wroclaw.pl) – Wyż-
sza Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 
dr Agnieszka Piasecka-Głuszak (agnieszka.gluszak@ue.wroc.pl) 
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Tabela 3. Macierzowe ujęcie typów marnotrawstwa wraz z przyporządkowaniem do poszczególnych działów analizowanego przed-
siębiorstwa z uwzględnieniem zajmowanej pozycji

Dział Zbędny ruch Błędy procesu Wysokie 
zapasy Czas oczekiwania 

Niewykorzystana 
kreatywność 
pracowników 

Inne 

Produkcja 3 2 5 1 4 6

Zarządzanie 
majątkiem 2 4 3 1 3 5

Jakość 3 2 5 4 1 6

Logistyka 4 2 3 1 5 6

Zakupy 2 2 2 3 1 4

Planowanie 2 2 3 1 2 2

Technika 4 3 6 1 2 5

Kadry 2 3 4 1 3 3

Ramy 2 3 5 1 4 6

Komponenty 4 1 5 2 3 6

Pudła 3 2 4 1 5 6

Malarnia 3 1 5 2 4 6

Narzędzia 1 2 ---- 2 ------- ------

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań ankietowych
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Streszczenie Summary

W dobie zwiększających się wymagań klientów i zmiany 
standardów zarządzania w jednostkach sektora finansów 
publicznych coraz częściej wykorzystywane są modele 
i metody doskonalenia jakości usług publicznych, które 
biorą pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego 
odbiorcy. Funkcjonowanie tych modeli i metod może 
stanowić dowód na wysoką kulturę organizacyjną 
danej instytucji. Efektywne zarządzanie administracją 
publiczną wymaga określenia strategii celów działania 
urzędu, ukierunkowanego na sprawny system organizacji 
pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku. Celem 
artykułu jest prezentacja stanu zarządzania polityką 
jakości w administracji rządowej z uwzględnieniem oceny 
poziomu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania 
(ZSZ) w organizacji. Cel osiągnięto za pomocą studiów 
literaturowych, analizy dokumentacji źródłowych oraz 
badań empirycznych, w których przeanalizowane zostało 
środowisko funkcjonowania ZSZ w urzędzie, w tym dostęp 
do zasobów takich, jak wiedza. Ocenione zostały ponadto 
obszary kompetencji i zaangażowania pracowników oraz 
kierownictwa urzędu jako szczególnie istotne w budowaniu 
i doskonaleniu ZSZ. Wnioski z badań wskazują, że wspólne 
rozumienie problemów jakości, wspólne jej definiowanie 
i stworzenie środowiska jej przyjaznego – poprzez 
projakościową kulturę organizacyjną, są kluczowymi 
elementami, które pozwolą na budowanie projakościowej 
orientacji pracy. 

In the era of increasing customer demands and changing 
management standards in public finance units, models 
and methods of improving the quality of public services 
increasingly take into account the expectations and needs 
of today’s public. Functioning of these models and methods 
can be evidence of a high organizational culture of the 
institution. Effective management of public administration 
requires the definition of a strategy for the goals of the 
office, aimed at a smooth system of organization of work 
and shaping a positive image. The aim of this article is to 
present the state of quality management in government 
administration, including the assessment of the level of 
implementation of the integrated management system 
(IMS) in the organization. The aim was achieved through 
literature studies, source documentation analysis and 
empirical research, in which the functioning of the ISMS 
in the office was analyzed, including access to resources 
such as knowledge. In addition, the areas of competence 
and involvement of employees and the management of 
the office were also assessed, particularly important in the 
construction and improvement of the IMS. Conclusions 
from the research indicate that a common understanding 
of quality problems, common definition and the 
creation of a friendly environment are crucial – through 
a pro-quality organizational culture that will allow for 
a constructive orientation of work.

Słowa kluczowe Keywords
zintegrowany system zarządzania, zarządzanie jakością, 
zarządzanie w administracji, jednostka sektora finansów 
publicznych

integrated management system, quality management, 
management in administration, public finance sector unit
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W świetle wyników badań …

Wprowadzenie

Zastosowanie w praktyce rozwiązań z zakresu 
nowoczesnych metod zarządzania w administracji 
publicznej wiąże się z koncepcjami tzw. nowego za-
rządzania publicznego (NPM – New Public Manage-
ment) rozpowszechnionymi szczególnie w krajach 
anglosaskich od około 40 lat. Podstawowe założenia 
NPM były skierowane na zwiększanie efektywności 

jednostek sektora finansów publicznych m.in. po-
przez nacisk na zarządzanie finansami (efektyw-
ność), wyznaczanie celów i monitorowanie wyni-
ków oraz wyznaczanie standardów usług.

W Polsce powszechną debatę na temat metod 
i standardów działania administracji publicznej 
zapoczątkowała reforma samorządowa z 1999 ro-
ku. W pierwszych czterech latach wdrożono ok. 
80 systemów jakości (Kozera, 2009, s. 75). W 2006 
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roku 211 urzędów administracji samorządowej po-
siadało wdrożone systemy zarządzania jakością we-
dług norm ISO 9001:2000 (Bugdol, Krawczyk, 2003, 
s. 4-6). Zauważa się, że z każdym kolejnym rokiem 
administracja publiczna częściej wykorzystywała 
modele i metody doskonalenia jakości usług pu-
blicznych, biorąc pod uwagę oczekiwania i potrze-
by współczesnego odbiorcy. Obecnie wiele urzędów 
posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowa-
nie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami 
norm ISO 9001, która określa podstawowe wymogi 
zarządzania przez jakość. W dzisiejszych czasach 
zarządzanie jakością to zadanie wszystkich mene-
dżerów, zarówno tych funkcjonujących w sektorze 
administracji publicznej, jak i tych z sektora pry-
watnego. Zarządzanie jakością to podejście, w któ-
rym jakość jest najważniejszą kwestią w decyzjach 
kierowniczych i polega na wykonywaniu funkcji 
zarządzania w stosunku do jakości systemu zarzą-
dzanego i jakości jego składników. Działanie to de-
cyduje o polityce jakości, celach i odpowiedzialno-
ści oraz realizacji działań w ramach systemu jakości 
(Opolski, Dykowska, Możdżonek, 2009, s. 139-140). 

Systemy zarządzania jakością mają na celu wspo-
maganie zarządzania organizacjami. W dobie nie-
ustannie zwiększających się wymagań klientów 
stanowią one istotny czynnik wiarygodności, a ich 
stosowanie, potwierdzone odpowiednimi certyfi-
katami, może stanowić dowód na wysoką kulturę 
organizacyjną danej instytucji czy firmy. Efektyw-
ne zarządzanie administracją publiczną wymaga 
określenia strategii celów działania urzędu, ukie-
runkowanego na sprawny system organizacji pracy 
i kształtowanie pozytywnego wizerunku. Pomoc-
nym narzędziem w tworzeniu i wdrażaniu nowe-
go systemu administracji publicznej stają się nowe 
normy określające wymagania i zasady zarządzania 
jakością w organizacji. Najważniejsze wymagania 
nowej normy ISO 9001:2015 w stosunku do wcze-
śniejszej wersji obejmują takie aspekty, jak: zrozu-
mienie kontekstu organizacji i stron zainteresowa-
nych, przeprowadzenie szacowania ryzyka wokół 
istotnych kwestii mających wpływ na jakość, jesz-
cze mocniejsze zarządzanie procesami, przywódz-
two najwyższego kierownictwa, zastąpienie udoku-
mentowanych procedur i zapisów udokumentowa-
ną informacją, nacisk na ciągłe doskonalenie1. 

Systemy zarządzania jakością nie mogą trwać 
w stagnacji, lecz muszą się rozwijać, tak jak zmienia-
ją się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne każ-
dej organizacji. Według St. Tkaczyka (2006, s. 35-39) 
podstawowym celem zarządzania jakością w organi-
zacji jest takie udoskonalenie systemów i procesów, 
które pozwoli na ustawiczną poprawę jakości.

W zarządzaniu jakością ważne są oczekiwania 
i potrzeby klienta (Walsh, 1991, s. 503-514). Należy 
im podporządkować sposób doskonalenia instytucji 
publicznej. Jakość usług w administracji publicznej 

1 ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements, 
Polski Komitet Normalizacji, www.pkn.pl (dostęp 01.11.2017).

zależy od wielu czynników, m.in. (Bugdol, 2008, 
s. 31): społecznych (np. kompetencje, komunikacja, 
otwartość, przywództwo), ekonomicznych (możli-
wość doskonalenia jakości, dofinansowania, subsy-
dia, koszty społeczne i ekonomiczne), organizacyj-
no-prawne (obowiązujące przepisy prawa, powią-
zania między procesami), techniczno-środowisko-
we (np. otoczenie, infrastruktura, rozwój e-usług). 
Klient odgrywa bardzo ważną rolę w zarządzaniu 
jakością w administracji publicznej, ponieważ oce-
nia poziom jakości świadczonych usług (Frąś, 2008, 
s. 42-43). W urzędach funkcjonuje wiele określeń 
klienta, do najczęściej używanych można zaliczyć: 
strona, petent, interesant. Stroną według Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego jest każdy, czyje-
go interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postę-
powanie albo kto żąda czynności organu ze wzglę-
du na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami 
mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy cho-
dzi o państwowe i samorządowe jednostki organi-
zacyjne i organizacje społeczne – również jednostki 
nie posiadające osobowości prawnej2.

Zmiany polskiej administracji na przestrzeni 
ostatnich 30 lat miały swe źródła wewnątrz kraju 
i sektora publicznego lub wynikały z czynników ze-
wnętrznych (np. integracja z UE). Przekształcenia 
te miały charakter zarówno strukturalny, jak i funk-
cjonalny. Część z nich wprowadzana była chaotycz-
nie, inne – ewolucyjnie, co nie zawsze znaczyło, że 
w sposób zaplanowany i skoordynowany. Inne wdra-
żane były w wyniku „przemocy strukturalnej” jako 
wynik konieczności dostosowania się do zewnętrz-
nych wymogów, np. przepisów UE. Ale często dzia-
łania te nie były wynikiem nacisków, lecz samodziel-
ną decyzją o podjęciu zmian adaptujących wzorce 
z innych państw (Kozera, 2009, s. 75). Warto jednak 
uwzględniać podczas podejmowania działań zdanie 
St. Tkaczyka (2004, s. 174): „Doskonalenie jakości 
funkcji zarządczych organizacji zarządzanej w opar-
ciu o kryterium jakości winno być odzwierciedlone 
we wzroście efektywności jej zarządzania”.

Zintegrowany system zarządzania w teorii 

Zintegrowany system zarządzania (ZSZ) jest po-
lecanym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla or-
ganizacji, która ma zamiar wprowadzić kilka róż-
nych systemów zarządzania. W zależności od spe-
cyfiki branży i planów, jakie organizacja chce zre-
alizować w danym czasie, wdraża ona zintegro-
wany system zarządzania składający się z różnych 
podsystemów. Zintegrowany system zarządzania to 
połączenie procesów, procedur i praktyk działania 
stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej po-
lityki, które może być bardziej skuteczne w osiąga-
niu celów wynikających z polityki niż podejście po-
przez oddzielne systemy. Zazwyczaj podstawą tych 
projektów jest system zarządzania jakością zgodny 

2 Por. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, Dziennik Ustaw z 17 listopada 2000 Nr 98 poz. 1071. 



19

2018 S t y c z e ń

z wymaganiami normy ISO 9001. Najczęściej inte-
gracja dotyczy dwóch lub trzech wybranych syste-
mów. Przykładowo przedsiębiorstwa integrują sys-
tem zarządzania jakością ISO 9001, system zarządza-
nia środowiskowego ISO 14001, system zarządza-
nia bezpieczeństwem i higieną pracy PNN /OHSAS 
18001, system zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji ISO/IEC 27001 czy systemy sektorowe (ISO 
22000, HACCP, GMP+, GMP, GHP). Należy jednak 
podkreślić, że wszystkie systemy wchodzące w skład 
ZSZ powinny być traktowane równorzędnie, nie na-
leży traktować w sposób priorytetowy jednego z sys-
temów tworzących ZSZ czy pozostałych systemów 
jako podsystemy. Zasada równoważności systemów 
jest fundamentem w systemie zintegrowanym (Ro-
szak, 2012, s. 181). Według E. Skrzypek (2014, s. 58) 
warunkami powodzenia efektywnego i skutecznego 
zintegrowanego systemu zarządzania są:

motywacja pracowników, kreatywność zbioro-
wa i indywidualna,

 tworzenie szansy na sukces rynkowy,
 zaangażowanie kierownictwa,
 kompleksowość podejścia do zintegrowanych 

systemów zarzadzania,
właściwy stosunek do wiedzy,
 poszukiwanie sposobów stałego doskonalenia 

zarzadzania,
 podmiotowe traktowanie pracowników, 
 potraktowanie zmiany jako szansy, a nie 

zagrożenia,
 efektywne wykorzystanie czasu, 
wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja, wyma-

gania.
Do wyżej przedstawionych warunków efektyw-

nego i skutecznego zintegrowanego systemu zarzą-
dzania w organizacji należy również dodać, że sys-
tem powinien być wrażliwy na zmiany i elastyczny.

Zintegrowany System Zarządzania w praktyce 
– opis przypadku

Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii podej-
mowania działań na rzecz zarządzania jakością w jed-
nostce sektora finansów publicznych na przykładzie 
urzędu administracji rządowej – Ministerstwa Gospo-
darki (MG). Działania na rzecz zarządzania jakością 
w urzędzie zostały zapoczątkowane w październiku 
2006 roku poprzez przystąpienie przez urząd do re-
alizacji pilotażowego projektu „Wdrożenie metody 
CAF w wybranych ministerstwach i urzędach cen-
tralnych”. Jego celem było podniesienie efektywności 
działania polskiej administracji publicznej. Spośród 
35 zidentyfikowanych obszarów, w ramach realizacji 
powyższego projektu, zarekomendowano do wdro-
żenia 7 projektów, między innymi: wdrożenie Syste-
mu Zarządzania Jakością i Systemu Ochrony Przed 
Zagrożeniami Korupcyjnymi. W 2007 roku kierow-
nictwo urzędu podjęło decyzję o wdrożeniu Syste-
mu Zarządzania Jakością wraz z Systemem Przeciw-
działania Zagrożeniom Korupcyjnym (efekt zaleceń 
z I samooceny CAF przeprowadzonej w 2007 roku). 

Od 2008 roku wprowadzono System Zarządzania Ja-
kością, który wprowadził podejście projektowe i pro-
cesowe, bazując na standardach normy ISO 9001.3 
Od 2012  r. decyzją Kierownictwa urzędu wdrożono 
Zintegrowany System Zarządzania (Kierownictwo 
urzędu w rozumieniu normy ISO 9001 to członko-
wie Kierownictwa). Zintegrowany System Zarządza-
nia na mocy wewnętrznych aktów prawnych – zarzą-
dzeń dyrektora generalnego urzędu – tworzyły4:

1. System Zarządzania Jakością (SZJ) – zgodny 
z wymogami normy ISO 9001;

2. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korup-
cyjnym (SPZK) – stanowiący rozwinięcie wymagań 
normy ISO 9001 o dodatkowe wymagania związane 
z procesami antykorupcyjnymi;

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Infor-
macji (SZBI) – zgodny z wymaganiami normy ISO/
IEC 27001.

System Zarządzania Jakością (SZJ) ustanowiony 
został w celu rzetelnej realizacji zadań związanych 
z wykonaniem misji i Planu Zarządzania Strategicz-
nego, w którym zostały określone priorytety strate-
giczne i operacyjne. System Przeciwdziałania Zagro-
żeniom Korupcyjnym (SPZK), uwzględniający po-
litykę państwa w zakresie przeciwdziałania korup-
cji, został ustanowiony w celu zwiększenia zaufania 
społecznego do urzędu. Natomiast System Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ustanowio-
ny został w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa, tj. zachowania poufności, integral-
ności oraz dostępności informacji przetwarzanych 
w urzędzie. Wprowadzony Zintegrowany System 
Zarządzania w urzędzie miał na celu zapewnienie 
ciągłego doskonalenia jakości, sprawnej obsługi oby-
wateli i przedsiębiorców, wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa przetwarzanych informacji oraz rozwią-
zań zarządczych i organizacyjnych w urzędzie. ZSZ 
obejmował realizację wszystkich usług publicznych 
pozostających w gestii ministra, dla których powoła-
no urząd, jak również działania związane z zapew-
nieniem funkcjonowania organizacji jako urzędu ad-
ministracji centralnej. ZSZ został wdrożony i utrzy-
mywany we wszystkich komórkach organizacyjnych 
i we wszystkich siedzibach urzędu. 

W zakresie ZSZ opracowano dokumentację syste-
mową, w szczególności: Politykę ZSZ, Księgę ZSZ, 
Deklarację stosowania, karty procesów, procedury 
systemowe i operacyjne oraz formularze wewnętrz-
ne funkcjonujące niezależnie – poddawane stosow-
nej aktualizacji. 

W kontekście nadzoru nad ZSZ członkom Kie-
rownictwa został określony zakres odpowiedzialno-
ści i uprawnień w zakresie ZSZ. Zakres ten został 

3 M. Kordas, Optymalizacja podejścia do zarządzania procesami 
Informacja Ministerstwa Gospodarki „Przegląd Służby Cywilnej” 
nr 1(4), styczeń-luty 2010, Departament Służby Cywilnej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, s. 12-14.

4 Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 marca 2012 r. 
w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Zarządzenie nr 48 
Dyrektora Generalnego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie Zinte-
growanego Systemu Zarządzania.
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zawarty w regulacjach wewnętrznych urzędu5, tj.: 
zarządzenia w sprawie podziału pracy w Kierow-
nictwie Ministerstwa Gospodarki i regulaminie or-
ganizacyjnym. Regulacje te definiują, że dyrektor 
generalny urzędu określa zasady dotyczące podej-
ścia w urzędzie do6:

 zarządzania jakością, 
 przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, 
 zarządzania ryzykiem,
 zarządzania bezpieczeństwem informacji z wy-

łączeniem informacji niejawnych.
W świetle przyjętej polityki podstawowymi zada-

niami komórek organizacyjnych miało być podno-
szenie jakości i efektywności działania oraz pozio-
mu bezpieczeństwa informacji w urzędzie. Efekty 
te miały być osiągnięte poprzez stosowanie podej-
ścia procesowego i projektowego oraz funkcjonowa-
nie zarządzania ryzykiem i udziału przedstawicieli 
kierowanego departamentu w samoocenie według 
wspólnej Metody samooceny (CAF). W świetle po-
wyższego dyrektor generalny w urzędzie na mocy 
wewnętrznych regulacji określał7:

 funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania;

 strukturę Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
oraz zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

W strukturze funkcjonowania ZSZ określono, że 
do sprawowania nadzoru nad ZSZ w urzędzie dy-
rektor generalny powołuje pełnomocnika dyrektora 
generalnego ds. zintegrowanego systemu zarządza-
nia oraz jego zastępcy. Pełnomocnik sprawuje nad-
zór nad ZSZ oraz organizuje i doskonali jego funk-
cjonowanie. Natomiast do koordynacji prac w urzę-
dzie związanych z ZSZ dyrektor generalny powołuje 
koordynatora ds. zintegrowanego systemu zarządza-
nia, a na poziomie komórek organizacyjnych – koor-
dynatorów departamentalnych ds. ZSZ. Do zaplano-
wania, zapewnienia realizacji, koordynowania i do-
skonalenia procesów dyrektor generalny ustanawia 
właścicieli procesów, którymi mogą być dyrektorzy 
i zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych. 

Ponadto do realizacji określonych zadań w ra-
mach SZBI ustanawia Administratora Bezpieczeń-
stwa Systemów Informatycznych. Powołuje rów-
nież Zespół Doradców Etycznych, który składa się 
z doradcy etycznego powoływanego spośród dyrek-
torów i zastępców dyrektorów komórek organiza-
cyjnych oraz doradcy etycznego wybieranego przez 
pracowników w drodze głosowania spoza grupy 
kierujących komórkami organizacyjnymi. 

W ramach funkcjonującego ZSZ, w celu jego 
utrzymania i doskonalenia, podejmowano następują-
ce działania (Ministerstwo Gospodarki, 2015, s. 10):

5 Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego w Ministerstwie 
Gospodarki, Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 
2014 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa 
Gospodarki.

6 Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego z dnia 18 czerwca 
2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

7  Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego z dnia 18 czerwca 
2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 stosowanie wymagań ZSZ, w tym zawartych 
w dokumentacji systemowej,

monitorowanie funkcjonowania ZSZ,
 przeprowadzanie auditów ZSZ zgodnie z rocz-

nym programem,
 przeprowadzanie przeglądów zarządzania,
 poddawanie ZSZ ocenie zewnętrznej jednostki 

certyfikującej,
 okresowe przeprowadzanie samooceny Mini-

sterstwa Gospodarki,
 okresowe przeprowadzanie szacowania ryzyka,
 ciągłe doskonalenie ZSZ poprzez realizację 

działań doskonalących.
Aby sprawnie przebiegał proces wdrażania oma-

wianych systemów, zostali zaangażowani wszyscy 
pracownicy urzędu w utrzymywanie i doskonale-
nie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj. do-
stosowywanie się do wymagań norm ISO 9001, ISO 
27001 i SPZK, począwszy od referenta sprawy, po 
przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania. 
System zarządzania jakością wspierał proces opty-
malizacji struktury zatrudnienia, zwiększania efek-
tywności pracy oraz spełniania oczekiwania oby-
wateli i partnerów instytucjonalnych. Posiadanie 
przez urząd ww. certyfikatu stanowiło również po-
twierdzenie standaryzacji rozwiązań zarządczych, 
co buduje wizerunek nowoczesnej, lepiej zorgani-
zowanej administracji, a także stawia urząd na jed-
nym z najwyższych poziomów w zakresie zarządza-
nia wśród administracji publicznej.8

Cel badania i metoda badawcza

Celem głównym postawionym przed realizacją ba-
dań jest zdiagnozowanie stanu zarządzania polity-
ką jakości w administracji rządowej poprzez pozna-
nie opinii pracowników urzędu na temat wdrażania 
i funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządza-
nia (ZSZ) w organizacji. Powyższy cel osiągnięto, 
skupiając się na uszczegółowieniu czynników, jakie 
kształtują systemy zarządzania jakością z perspekty-
wy działania urzędu administracji publicznej oce-
nianego przez codzienny wymiar pracy urzędu (pra-
cowników). Określono następujące cele szczegółowe:

1. Identyfikacja stanu wiedzy i kompetencji pra-
cowników urzędu na temat funkcjonowania zinte-
growanego systemu zarządzania w urzędzie.

2. Identyfikacja wpływu wdrażania zintegrowane-
go systemu zarządzania na funkcjonowanie urzędu.

3. Identyfikacja zjawisk wpływających pozytyw-
nie oraz negatywnie na funkcjonowanie zintegro-
wanego systemu zarządzania w urzędzie.

4. Określenie rekomendacji dla kierownictwa 
urzędu/ów w kontekście usprawnień i doskonalenia 
zintegrowanego systemu zarządzania.

8 Por. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Odpowiedź ministra gospo-
darki na interpelację nr 15542 w sprawie zasadności wprowadzenia 
zintegrowanego systemu zarządzania ISO oraz systemu przeciwdzia-
łania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki (pismo 
z dnia 20 marca 2013 r., znak: SPS-023-15542/13), http://www.sejm.
gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=167CB5D9 (22.04.2015). 
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Dla osiągnięcia celów badania przyjęta przez au-
torkę triangulacja wyznaczyła metodykę postępo-
wania polegającą na odpowiednim doborze komple-
mentarnych metod badawczych. Aby osiągnąć za-
łożone cele, wykorzystano metody badań literaturo-
wych oraz badań empirycznych. W pracy posłużono 
się metodą analizy opisowej na podstawie studiów 
polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Podda-
no analizie wtórnej dokumenty dotyczące realizowa-
nej polityki projakościowej w urzędzie. Na tym eta-
pie badania dokonano analizy zintegrowanego syste-
mu zarządzania w urzędzie, identyfikując i podda-
jąc krytycznej analizie przyjęte przez urząd metody 
i narzędzia zarządzania jakością. Wyniki tego etapu 
zostały wykorzystane podczas budowania narzędzia 
badawczego (wybrane kwestie dotyczące funkcjo-
nowania ZSZ w urzędzie przedstawione zostały we 
wcześniejszej części niniejszego opracowania). Zaś 
kolejny etap stanowiło pozyskiwanie pierwotnych 
informacji poprzez przeprowadzenie badania CAWI 
(z ang. Computer Assisted Website Interview), czy-
li metodę badania kwestionariuszowego prowadzo-
nego za pośrednictwem Internetu, a dokładnie bazy 
Lotus Notes wśród pracowników urzędu. Kwestio-
nariusz został opracowany przez zespół pod kierun-
kiem autorki opracowania i składał się z pytań obej-
mujących w sumie cztery bloki tematyczne:

 ogólny obraz kompetencji pracowników w za-
kresie ZSZ;

 obszary wpływu ZSZ na funkcjonowanie 
urzędu;

 ocena funkcjonowania ZSZ wewnątrz urzędu;
 uwarunkowania funkcjonowania ZSZ.

W kwestionariuszu ankiety nie dokonano wyraź-
nego podziału badanych obszarów. Takie podejście 
zapewniło skupienie uczestników badania na po-
szczególnych pytaniach i ich treści, bez potrzeby 
sugerowania, jakie obszary są przez nich oceniane. 
Zgodnie z przyjętym podziałem tematycznym zagad-
nień do badania, poddane analizie zostało środowi-
sko funkcjonowania ZSZ w urzędzie, w tym dostęp 
do zasobów takich, jak wiedza czy informacje. Pozy-
skano również informacje na temat kompetencji i za-
angażowania pracowników oraz kierownictwa urzę-
dów związanego z wdrażaniem ZSZ. Oceniono rów-
nież uwarunkowania funkcjonowania ZSZ w urzę-
dzie z perspektywy barier i niedoskonałości tego sys-
temu celem podjęcia działań doskonalących. 

Najważniejszym celem badań ilościowych było 
poznanie opinii pracowników i ich świadomości na 
temat wdrażanego zintegrowanego systemu zarzą-
dzania w urzędzie i jego wpływu na funkcjonowa-
nie urzędu (w tym ocena zaangażowania kierownic-
twa urzędu we wdrażanie systemowych rozwiązań 
na rzecz jakości pracy urzędu). Badanie ilościowe 
umożliwiło oszacowanie liczbowe badanych zja-
wisk oraz zebranie materiału informacyjnego po-
chodzącego z najbardziej miarodajnego źródła – od 
pracowników urzędu odpowiedzialnych za kre-
owanie i stosowanie polityki jakości w organizacji. 
Taka koncepcja badań pozwoliła na identyfikację 

stanu zarządzania polityką jakości w jednostce sek-
tora finansów publicznych z uwzględnieniem oce-
ny stopnia wdrożenia zintegrowanego systemu za-
rządzania w organizacji i jego wpływu na realizację 
zadań urzędu. Badanie jakościowe przeprowadzo-
no w połowie 2014 roku, w którym wzięło udział 
175 pracowników urzędu, co stanowi 17,09% an-
kietowanych, tj.: 1024 ogółu pracowników urzędu 
posiadających dostęp do komputera, według sta-
nu zatrudnienia na dzień 31 lipca 2014 r.9 Wśród 
osób, które wzięły udział w badaniu 21,71% stano-
wiły osoby zajmujące stanowiska kierownicze (dy-
rektorzy, zastępcy dyrektorów i naczelnicy), nato-
miast 78,29% stanowili pozostali pracownicy urzę-
du. Wśród osób, które wzięły udział w badaniu naj-
większą grupę stanowili pracownicy zatrudnieni 
w urzędzie powyżej 10 lat (34,29%), następnie pra-
cownicy o stażu pracy do 10 lat (33,71%), do 5 lat 
(26,86%). Najmniejszą zaś grupę stanowili pracow-
nicy o stażu pracy w urzędzie wynoszącym poniżej 
1 roku (5,14%). Wśród ankietowanych 13,71% sta-
nowiły osoby pełniące funkcję koordynatora bądź 
zastępcy koordynatora departamentalnego zintegro-
wanego systemu zarządzania, natomiast 86,29% to 
pozostali pracownicy.

Wyniki badań

Prezentację uzyskanych rezultatów badaw-
czych rozpocznie analiza wyników, obrazująca oce-
nę kompetencji pracowników urzędu dotyczących 
ZSZ, a dokładnie ich samoocenę w tym zakresie. 
Prawie wszyscy pracownicy biorący udział w bada-
niu (90%) swoje kompetencje w zakresie zintegro-
wanego systemu zarządzania ocenili pozytywnie. 
Ponad połowa respondentów (53%) oceniła swoje 
kompetencje dostatecznie, a 37% badanych określi-
ło je jako wysokie i bardzo wysokie. Ponad połowa 
pracowników należących do grupy o stażu pracy do 
5 lat (55%) i powyżej 5 lat (51%) oceniła swoje kom-
petencje w zakresie zintegrowanego systemu zarzą-
dzania dostatecznie. Natomiast ponad 40% respon-
dentów należących do grupy pracowników o stażu 
pracy powyżej 5 lat oceniło swoje kompetencje bar-
dzo wysoko i wysoko, odpowiednio na poziomie 
34% i 8%. Natomiast pracownicy należący do grupy 
o stażu do 5 lat oceniają się już bardziej krytycznie, 
wskazując, że 25% z nich ma wysokie kompetencje 
w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania, 
a tylko 2% bardzo wysokie.

Udział w szkoleniach na temat zintegrowane-
go systemu zarządzania deklaruje 63% pracow-
ników. Wśród respondentów należących do grupy 
pracowników o stażu pracy do 5 lat udział w szko-
leniach deklaruje prawie połowa (48%). Natomiast 

9 Według stanu na dzień 31 lipca 2014 r. w Ministerstwie Gospo-
darki zatrudnione były 1094 osoby. Liczbę tę pomniejszono o liczbę 
pracowników, którzy nie posiadali dostępu do ankiet elektronicz-
nych (wg stanu na dzień 14 lutego 2014 r. – 61 osób), 8 Członków 
Kierownictwa oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, tj. łącznie 
70 osób.
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pracownicy o stażu powyżej 5 lat zdecydowanie 
częściej uczestniczą w szkoleniach (71%). Również 
tylko 1/3 pracowników ocenia, że odbyte szkolenia 
w zakresie ZSZ mają wpływ na zmianę postrzega-
nia systemu, a prawie 1/5 nie ma zdania na ten te-
mat. W tym prawie 1/3 pracowników (29%) o stażu 
pracy do 5 lat wskazuje, że odbyte szkolenia w za-
kresie ZSZ mają wpływ na zmianę postrzegania sys-
temu. Natomiast pracownicy o stażu pracy powyżej 
5 lat wskazuję tę zależność częściej (38%).

W badaniu pytano również pracowników o czę-
stotliwość udziału w szkoleniach dotyczących ZSZ. 
Prawie 40% badanych osób oceniło ją jako wystar-
czającą, a niewiele mniej – 31% jako niewystarcza-
jącą. Nieznaczna grupa pracowników ze stażem 
pracy do 5 lat (18%) wskazała, że częstotliwość 
udziału w szkoleniach dotyczących ZSZ nie jest 
wystarczająca, a 12,5% respondentów w tej grupie 
oceniło, że jest wystarczająca (12,5%). Prawie 1/4 
respondentów należących do grupy pracowników 
o stażu pracy powyżej 5 lat (24%) wskazuje, że czę-
stotliwość udziału w szkoleniach dotyczących ZSZ 
nie jest wystarczająca, natomiast 40 respondentów 
(34%) odpowiedziało, że jest ona wystarczająca.

Kolejną kwestią poddaną analizie była jakość 
i przydatność szkoleń dotyczących ZSZ rozumia-
na jako zapewnienie stosownej wiedzy pracowni-
kom do uczestniczenia we wdrażaniu ZSZ. Okaza-
ło się, że jakość i przydatność tych szkoleń została 
oceniona pozytywnie przez znaczącą część uczest-
ników badania (87%), w tym ocenę wysoką i bardzo 
wysoką podało 39% respondentów, a dostateczną 
prawie połowa (48%). Na pytanie, czy w urzędzie 
w wystarczającym stopniu są podnoszone kwalifika-
cje i kształtowana jest świadomość w zakresie zinte-
growanego systemu zarządzania, ponad 1/4 respon-
dentów (28%) odpowiedziała „tak” i 1/4 (21%) „nie”, 
a ponad połowa (51%) nie miała zdania w tym zakre-
sie. Pracownicy z krótszym stażem pracy częściej niż 
osoby pracujące dłużej w urzędzie wskazywali, że 
w niewystarczającym stopniu są podnoszone kwa-
lifikacje i kształtowana jest świadomość w zakresie 
ZSZ lub wskazywali „trudno powiedzieć”. Z powyż-
szego wynika, że wśród pracowników – bez wzglę-
du na staż pracy – istnieje potrzeba zwiększenia 
działalności szkoleniowo-edukacyjnej na temat za-
rządzania jakością, w tym 
zintegrowanego systemu 
zarządzania, a dotychcza-
sowa działalność w tym 
zakresie jest oceniana ra-
czej pozytywnie, ale nie na 
wysokim czy bardzo wy-
sokim poziomie. W gru-
pie pracowników o małym 
stażu pracy istnieje zdecy-
dowanie większa koniecz-
ność ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji i świadomości 
w zakresie ZSZ w ramach 
systematycznych szkoleń.

Autorce badania zależało również na ustaleniu, 
w jakim zakresie pracownicy identyfikują osobiste 
zaangażowanie we wdrażanie ZSZ w urzędzie. Na 
pytanie, czy pracownik uczestniczy we wdrażaniu 
zintegrowanego systemu zarządzania, prawie poło-
wa respondentów (46%) odpowiedziała, że uczest-
niczy we wdrażaniu tego systemu. Pracownicy 
z dłuższym stażem pracy – powyżej 5 lat – zdecydo-
wanie częściej deklarują osobiste uczestnictwo we 
wdrażaniu ZSZ (59%), gdy tylko 1/5 pracowników 
z krótszym stażem zauważa osobiste zaangażowa-
nie we wdrażanie ZSZ. Podsumowując powyższe, 
wskazać należy, że nie wszyscy pracownicy identy-
fikują się z wdrażaniem ZSZ w urzędzie, chociaż de 
facto w procesie tym uczestniczą wszyscy pracow-
nicy. Zjawisko to zdecydowanie bardziej widoczne 
jest wśród pracowników o krótszym stażu pracy, do 
5 lat. Pracownicy zatrudnieni powyżej 5 lat w urzę-
dzie deklarują znacznie częściej osobiste zaangażo-
wanie we wdrażanie systemu w urzędzie. 

Korzyści z ZSZ dla organizacji

Zestawienie opinii badanych pracowników na te-
mat wpływu zintegrowanego systemu zarządzania 
w urzędzie na jego funkcjonowanie (osiąganie ko-
rzyści) zaprezentowano w tabeli 1. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że pracownicy zauważają, że zintegro-
wany system zarządzania ma wpływ na funkcjono-
wanie urzędu i może przyczyniać się do osiągania 
korzyści rozumianych poprzez polepszenie komu-
nikacji w urzędzie czy poprawę współpracy pomię-
dzy pracownikami urzędu. Szczegółowa analiza 
danych w tym zakresie pozwala zauważyć, że od 
20% do 25% badanych pracowników – w zależno-
ści, jaki obszar jest poddany analizie – wyraża opi-
nię, że zintegrowany system zarządzania w stop-
niu dużym i bardzo dużym przyczynia się do osią-
gania korzyści. Największy ten pozytywny wpływ 
można zauważyć w odniesieniu do „uporządkowa-
nia trybu procedowania spraw w urzędzie” i „po-
lepszenia komunikacji w urzędzie”. Nieznacznie 
mniejszy dotyczy „promowania nowych rozwią-
zań usprawniających działania urzędu”, „poprawy 
współpracy między komórkami organizacyjnymi 

Tabela 1. Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania w urzędzie na jego funkcjonowanie (w %)

Polepszenie 
komunikacji 
w urzędzie

Uporządkowanie 
trybu 

procedowania 
w sprawach

Promowanie 
nowych 

rozwiązań 
usprawniających 
działania urzędu

Poprawa 
współpracy 

między 
komórkami

organizacyjnymi 
urzędu

Poprawa 
współpracy 
pomiędzy 

pracownikami 
urzędu

Żadne/a 7 6 9 15 14

Małe/a 27 20 31 29 26

Dostateczne/a 40 43 40 37 42

Duże/a 24 26 17 17 16

Bardzo duże/a 2 5 3 2 2

Źródło: Opracowanie własne
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urzędu” i „poprawy współpracy pomiędzy pra-
cownikami urzędu”. Również z badań wynika, że 
około 40% respondentów w odniesieniu do każdej 
analizowanej korzyści wyraziło opinię, że w stop-
niu dostatecznym zintegrowany system zarządza-
nia przyczynia się do jej osiągania. Natomiast, że 
zintegrowany system zarządzania ma mały wpływ 
na osiąganie korzyści w odniesieniu do „promowa-
nia nowych rozwiązań usprawniających działania 
urzędu” uważa 31% respondentów i 29% w odnie-
sieniu do „poprawy współpracy między komórka-
mi organizacyjnymi urzędu”. Wśród respondentów 
znalazły się również opinie, że zintegrowany sys-
tem zarządzania nie ma wpływu na funkcjonowa-
nia urzędu. 15% biorących udział w badaniu uwa-
ża, że ZSZ nie ma wpływu na poprawę współpracy 
między komórkami organizacyjnymi urzędu, 14% 
– że nie ma wpływu na poprawę współpracy pomię-
dzy pracownikami urzędu, 9% – że nie ma wpływu 
na promowanie nowych rozwiązań usprawniają-
cych działania urzędu, 6% – że nie ma wpływu na 
uporządkowanie trybu procedowania w sprawach 
i 5% – że nie ma wpływu na polepszenie komunika-
cji w urzędzie. Z badań zatem wynika, że pracowni-
cy urzędu widzą wpływy zintegrowanego systemu 
zarządzania na poprawę funkcjonowania urzędu, 
a głównie dotyczy ten wpływ polepszenia komuni-
kacji w urzędzie i uporządkowania trybu procedo-
wania w sprawach. Kwestionariusz ankiety zawie-
rał końcowe pytanie otwarte umożliwiające uczest-
nikom badania zgłaszanie sugestii i uwag na temat 
funkcjonowania ZSZ w urzędzie. W odniesieniu do 
tego pytania wśród dostrzeganych obszarów wpły-
wu zintegrowanego systemu na funkcjonowanie 
urzędu pracownicy zauważali:

 podniesienie wiedzy i świadomości pracowni-
ków w zakresie bezpieczeństwa informacji,

 zwiększenie aktywności pracowników,
 podniesienie kultury organizacji, 
 podniesienie jakości pracy,
 podniesienie świadomości i wiedzy pracow-

ników w zakresie dobrych praktyk i nowocze-
snych standardów zarządzania jakością i bezpie-
czeństwem informacji,

 rozwiązywanie problemów z zakresu obszarów 
nakładania się kompetencji komórek organizacyj-
nych MG,

 poprawa wizerunku urzędu w kontaktach i re-
lacjach zewnętrznych,

 rzeczywiste uporządkowanie dokumentacji,
 podniesienie świadomości zarządczej.

Powyższe wyniki badań pozwalają zauważyć, że 
pracownicy urzędu dostrzegają różnorodne korzy-
ści wynikające z funkcjonowania projakościowych 
działań w urzędzie. Dotyczą one zarówno budowa-
nia ich wiedzy i umiejętności w zakresie zarządza-
nia jakością w urzędzie, jak też związane są z kultu-
rą organizacyjną i systemem pracy. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że działania te z jednej strony mają wpływ 
na jakość funkcjonowania urzędu, a z drugiej – na 
jakość realizowanych przez ten urząd usług. 

Ocena funkcjonowania ZSZ

Na potrzeby osiągnięcia celów badawczych re-
spondentów pytano, w jakim stopniu zintegrowany 
system zarządzania funkcjonujący w urzędzie speł-
nił ich oczekiwania. Otóż 53% badanych pracow-
ników jest zdania, że funkcjonujący ZSZ w stopniu 
dostatecznym spełnił ich oczekiwania. Tylko13% 
oceniło, że w stopniu wysokim i bardzo wysokim. 
Natomiast dla 30% respondentów funkcjonujący 
ZSZ w niskim stopniu spełnił oczekiwania.

Zapytano również pracowników, jak postrzegają 
rolę zintegrowanego systemu zarządzania w dosko-
naleniu działalności urzędu. 1/4 respondentów wy-
raziła opinie, że w stopniu dużym i bardzo dużym 
ZSZ przyczynia się do doskonalenia działalności 
urzędu. Prawie połowa badanych osób (43%) – że 
na poziomie dostatecznym. Tylko 3% jest przeciw-
nego zdania, że ZSZ nie wpływa na ciągłe doskona-
lenie funkcjonowania urzędu. Uzyskane odpowie-
dzi wskazują, iż zarówno respondenci o stażu pra-
cy powyżej 5 lat, jak i do 5 lat reprezentują ten sam 
pogląd w badanej kwestii. 

Ocenie poddana została również użyteczność 
prowadzonych działań auditowych w ramach funk-
cjonującego ZSZ w urzędzie. Okazało się, że prawie 
połowa badanych pracowników (42%) wskazuje, że 
wyniki prowadzonych w ramach ZSZ auditów do-
starczają informacji pomocnych dla poprawy reali-
zacji procesów w urzędzie. Częściej na tę użytecz-
ność wskazują pracownicy o stażu pracy powyżej 
5 lat niż poniżej 5 lat. 17% badanych jest przeciw-
nego zdania, że prowadzone działania auditowe 
i ich wyniki nie dostarczają informacji przydatnych 
dla poprawy realizacji procesów w komórkach or-
ganizacyjnych. 42% ogółu badanych wskazuje na 
odpowiedź „trudno powiedzieć”. Respondenci na-
leżący do grupy pracowników o stażu pracy do 5 lat 
zdecydowanie częściej niż pracownicy o stażu po-
wyżej 5 lat nie mieli zdania na ten temat (50%). 

Uwarunkowania funkcjonowania ZSZ w organizacji

Jednym z istotnych obszarów funkcjonowania 
zintegrowanego systemu zarządzania w urzędzie 
– są jego uwarunkowania. Analizie poddane zostały 
czynniki ułatwiające i utrudniające funkcjonowanie 
badanego systemu w organizacji. Wśród czynników 
ułatwiających zdecydowanie na pierwszym miejscu 
uplasowała się „świadomość pracowników”, 4 na 
10 pracowników wskazało tę odpowiedź. Połowa 
mniej, bo 21%, 19% i 18% respondentów, wskazała 
„zaangażowanie Kierownictwa” oraz odpowiednio 
„stawianie konkretnych wymagań przez system” 
i „poprawne zastosowanie podejścia procesowego”. 
Jako inne czynniki, ułatwiające funkcjonowanie 
ZSZ w urzędzie, wymienione w otwartym pytaniu 
przez respondentów są:

 zaangażowanie pracowników,
 stawianie celowych, w wymiarze praktycznym, 

wymagań przez system,

Elwira Gross-Gołacka
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Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych

 nastawienie na treść i efektywność dokumenta-
cji, a nie na jej formę,

 strukturę koordynatorów departamentalnych.
Z drugiej strony w badaniu starano się określić 

czynniki utrudniające funkcjonowanie zintegrowane-
go systemu zarządzania w urzędzie. Prawie 1/3 respon-
dentów wskazała na aspekt nadmiernie rozbudowanej 
dokumentacji. 15-16% badanych pracowników wska-
zywało jako czynnik utrudniający funkcjonowanie 
ZSZ – „brak postrzegania systemu jako wzajemnie po-
wiązanych i oddziałujących elementów”, „niewystar-
czające przygotowanie pracowników do pracy w sys-
temie i niedostosowanie wymagań systemu do specy-
fiki urzędu”. Tylko 1 na 10 uczestniczących w badaniu 
zauważał problem w niewystarczającym zaangażowa-
niu Kierownictwa urzędu. Wśród innych czynników 
utrudniających funkcjonowanie ZSZ w urzędzie, za-
wartych przez respondentów w otwartym pytaniu, są: 

 rozbudowany system opiniowania/zatwierdza-
nia procesów i procedur,

 duża liczba procesów i procedur,
 nieznajomość procesów i procedur,
 dublowanie się zapisów w procesach z zapisa-

mi zawartymi w aktach prawa wewnętrznego,
 funkcjonowanie ZSZ oparte jest w głównej mie-

rze na pracy koordynatorów departamentalnych 
i auditorów ZSZ,

 brak przekonania pracowników do ZSZ,
 duplikacja procedur ogólnie funkcjonujących 

w ramach systemu – brak spójności i przejrzystości,
 brak wystarczających zasobów.

W celu rzetelnej oceny uwarunkowań funkcjono-
wania zintegrowanego systemu zarządzania w urzę-
dzie zapytano pracowników o ich problemy dotyczą-
ce funkcjonowania ZSZ, z którymi mają do czynie-
nia z perspektywy własnego stanowiska pracy. Roz-
kład odpowiedzi jest dość różnorodny. Nie uzyskano 
jednej zdecydowanej odpowiedzi. Co 3 respondent 
jako problem wskazywał konieczność opracowania 
dokumentacji, co 2 respondent zauważał niewystar-
czające zaangażowanie pracowników i audity we-
wnętrzne. 1 na 10 badanych wskazywał niewystar-
czające zaangażowanie Kierownictwa. Wśród innych 
problemów dotyczących funkcjonowania ZSZ wska-
zano, m.in.: zbyt dużą liczbę procesów i procedur, 
niezrozumienie celu funkcjonowania systemu czy 
zbyt duże obciążenia pracowników merytorycznych. 

Jednym z ostatnich celów podjętych badań było 
zbadanie, czy zwiększenie obciążenia pracowników 
obowiązkami wynikającymi ze zintegrowanego sys-
temu zarządzania jest adekwatne do korzyści, jakie 
pracownicy widzą we wprowadzaniu zintegrowane-
go systemu zarządzania w urzędzie. 44% responden-
tów wykazało, że obciążenie ich obowiązkami nie jest 
adekwatne do osiąganych korzyści. Pracownicy nale-
żący do grupy pracowników o stażu pracy powyżej 
5 lat zdecydowanie częściej wskazywali tę odpowiedź 
(47%) niż pracownicy należący do grupy pracowni-
ków o stażu pracy do 5 lat (38%). Tylko 14% uczestni-
ków badania wskazywało, że zwiększenie obciążenia 
ich obowiązkami wynikającymi z ZSZ jest adekwatne 

do korzyści z wprowadzenia ZSZ w urzędzie. Nato-
miast aż 42% uczestników badania nie miało w tej 
kwestii zdania, bez względu na staż pracy.

W świetle niniejszego pytania i powyżej przedsta-
wionych pozostałych wyników badań należy zauwa-
żyć, że z jednej strony badani pracownicy deklarują 
pozytywny wpływ zintegrowanego systemu zarzą-
dzania na funkcjonowanie organizacji, poczynając od 
wpływu szkoleń i edukacji na ich kompetencje, po 
liczne korzyści czy spełnienie oczekiwań co do sys-
temu, to z drugiej strony nie potrafią/nie chcą ocenić 
adekwatności ich nakładów do osiąganych korzyści. 
Powyższa sytuacja najprawdopodobniej wynika z nie-
wystarczającej wiedzy na temat funkcjonowania ZSZ, 
jego roli w funkcjonowaniu organizacji czy wpływu 
na doskonalenie działalności funkcjonowania urzę-
du. Konkludując, według stanu na dzień prowadzo-
nych badań, nadal konieczne jest dalsze budowanie 
świadomości wśród wszystkich pracowników wraz 
z Kierownictwem na temat funkcjonowania ZSZ, jak 
również nabywanie kompetencji do funkcjonowania 
w tym systemie i zarządzania nim. 

Propozycje zmian, wskazywane przez uczestni-
ków badania, dotyczące funkcjonującego w urzę-
dzie ZSZ dotyczyły trzech zasadniczych obszarów. 
A mianowicie:

 procedury i dokumentacja,
 zarządzanie systemem,
 zasoby ludzkie.

Za kwestie natury proceduralnej uznano koniecz-
ność zmniejszenia ilości dokumentacji, konieczność 
zmniejszenia liczby procesów w urzędzie i procedur 
oraz wymagań związanych z opiniowaniem procesów 
i procedur oraz szacowaniem ryzyk. Ponadto respon-
denci zwracali uwagę na konieczność uproszczenia 
systemu opiniowania oraz zatwierdzania procesów 
i procedur czy ograniczenie liczby prowadzonych 
audytów. Praktyka funkcjonująca w ostatnich latach 
w urzędzie pokazała, że liczba procesów na bieżąco 
ulegała zmniejszeniu, na przykład poprzez włączanie 
niektórych kwestii w już istniejący proces czy łącze-
nia kliku w jeden. Niemniej jednak wyniki omawia-
nych badań wskazują, że kwestie ograniczenia pro-
cesów i procedur czy odformalizowanie dokumen-
tacji systemowej i uproszczenia systemu były nadal 
postrzegane z perspektywy ograniczeń dla funkcjo-
nowania ZSZ w urzędzie. Takie stanowisko wymaga 
chociażby przeglądu i weryfikacji opisanych procedur 
i ścieżek postępowania w ramach ZSZ i wprowadze-
nie ewentualnych usprawnień.

Sugestie odnoszące się do zarządzania systemem 
i informacją dotyczyły możliwości zwiększenia do-
stępności informacji o systemie i wykorzystania infor-
macji, jakie daje system, do analizy sytuacji w urzę-
dzie poprzez możliwości zaradzenia zidentyfikowa-
nym w ten sposób problemom. Pracownicy propo-
nowali również wprowadzenie wymaganego przez 
normy dokumentowania w formie elektronicznej, 
a docelowo z zastosowaniem dedykowanej aplika-
cji. Badani pracownicy wskazywali na potrzebę zin-
tegrowania systemu z kontrolą zarządczą i budżetem 
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zadaniowym oraz dalszego doskonalenia systemu ja-
ko narzędzia kontroli zarządczej w urzędzie. 

Wnioski dotyczące zasobów ludzkich osób uczest-
niczących we wdrażaniu zintegrowanego systemu za-
rządzania dotyczyły podniesienia świadomości wśród 
pracowników i wdrożenia dedykowanych szkoleń, 
również w formule e-learning i warsztatów, oraz pod-
niesienia świadomości z zakresu ZSZ wśród osób za-
rządzających. Również poruszono kwestie zbyt duże-
go obciążenia pracowników i konieczności zwiększe-
nia liczby osób zaangażowanych w realizację ZSZ, 
w tym konieczność oszacowania i wyceny niezbędnej 
pracochłonności działań w zakresie utrzymania ZSZ 
i oddelegowanie niezbędnych zasobów.

Podsumowanie

Na podstawie zrealizowanych badań można powie-
dzieć, że wdrażanie projakościowych działań, w tym 
zintegrowanego systemu zarządzania, pozytywnie 
wpływa na funkcjonowanie urzędu. To jednak sfor-
mułowane wnioski, jakie powstały w ich  następstwie, 
pozwalają rozważyć rekomendacje działań prowadzą-
cych do doskonalenia zintegrowanego systemu zarzą-
dzania w urzędzie. Po pierwsze, należy postrzegać, że 
źródło sukcesów, a jednocześnie ryzyko porażek w za-
kresie wdrażania i doskonalenia zintegrowanego sys-
temu zarządzania związane jest ze stanem kapitału in-
telektualnego. Uzupełniające się wzajemnie wiedza, 
doświadczenie, zaangażowanie, motywacja czy umie-
jętności kierownicze i zaangażowanie kierownictwa 
stanowią podstawowe warunki skutecznych wdro-
żeń. W świetle przeprowadzonych badań obszar ten 
wymaga doskonalenia poprzez prowadzenie szeroko 
zakrojonej edukacji i szkoleń na temat roli i funkcjo-
nowania ZSZ w urzędzie. Po drugie, świadome ocze-
kiwania względem systemu, umiejętne definiowanie 
kosztów i korzyści, rozwijanie świadomości kierow-
nictwa oraz pracowników urzędu stanowią warunek 
niezbędny, prowadzący do doskonalenia systemu za-
rządzania i zwiększania jego efektywności. Oczywi-
ście systemy zarządzania są systemami dobrowolnego 
stosowania (Sagan, 2017, s. 75-81)10. Również z punk-
tu widzenia jakości nie jest istotna droga, jaka zosta-
nie obrana przez organizacje. Po trzecie, kluczowe 
jest rozumienie problemów jakości, jej definiowanie 
i stworzenie środowiska przyjaznego dla działalności 
projakościowej – poprzez projakościową kulturę orga-
nizacyjną, pozwalającą na budowanie projakościowej 
orientacji pracy. W świetle tak sformułowanych reko-
mendacji i wniosków urzędy administracji publicznej 
mają dzisiaj wszelkie możliwości do tego, aby wyko-
nać kolejny krok na drodze do doskonalenia jakości 
funkcjonowania i świadczonych usług. Wdrożenie 
systemów na rzecz jakości powinno przyczynić się do 
poprawy zdolności organizacyjnych i zarządczych. 

10 S. Sagan, Zintegrowany system zarządzania a zwinne przed-
siębiorstwo, [w:] E. Skrzypek, Zarządzanie jakością w nowoczesnej 
organizacji – uwarunkowania i konsekwencje, Katedra Zarządzania 
Jakością i Wiedzą, UMCS, Lublin 2017, s. 75-81. 
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Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józe-
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Streszczenie Summary

Rynek usług transportowych przechodzi obecnie 
dynamiczny rozkwit. Stale powstają nowe porty 
lotnicze, pojawiają się nowi przewoźnicy, co powoduje 
także wzrost zapotrzebowania na różnorodne usługi 
transportowe, również w sektorze rynku lotniczego, 
warunkując tym samym zadowolenie klienta. Dlatego 
istotnym wydaje się problem monitorowania procesów 
związanych ze świadczeniem w transporcie lotniczym usług 
odpowiedniej jakości oraz dokonywanie permanentnej 
oceny i badania poziomu jakości. Stąd też celem artykułu 
jest przedstawienie prognozowanej dynamiki rozwoju 
rynku lotniczego w Polsce, a także analiza wyników 
badań satysfakcji klientów (pasażerów) korzystających 
z transportu lotniczego, a w konsekwencji jakości usług 
w transporcie lotniczym, dostępnych w literaturze 
przedmiotu.

The transport services market is currently growing. 
New airports and new carriers are emerging, which 
also results in increased demand for a variety of 
transport services, including in the aviation sector, thus 
conditioning customer satisfaction. That is why it seems 
important to monitor the processes involved in providing 
air services of the appropriate quality and to continually 
assess and test the quality level. Therefore, the aim of 
the article is to present the forecast dynamics of the 
development of the air services market in Poland, as well 
as to analyze the results of customer satisfaction surveys 
(passengers) using air transport and consequently the 
quality of air transport services available in the literature 
of the subject.
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jakość usług, Servqual, transport lotniczy, rynek usług 
lotniczych
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Jakość usług

Wprowadzenie

Jedną z kluczowych determinant osiągania suk-
cesu rynkowego przez współczesne przedsiębior-
stwa jest ich reputacja jako organizacji dostarcza-
jących usługi bądź wyroby o wysokiej jakości, to 
znaczy w jak największym stopniu zaspokajają-
cych potrzeby oraz spełniających oczekiwania za-
równo aktualnych, jak i potencjalnych klientów. 
Dzisiejszy konsument nie powinien już bowiem 
dokonywać wyboru pomiędzy jakością a ceną, 
a przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze, iż 
konkurencja jakościowa jest nie tylko głównym 
czynnikiem osiągania zysku, ale niejednokrot-
nie również warunkiem utrzymania swojej po-
zycji rynkowej [Dudziak, Stoma 2016]. Powyż-
sze zasady dotyczą przede wszystkim przedsię-
biorstw branży usługowej, gdyż to one powinny 
kłaść silny nacisk na utrzymanie odpowiednie-
go poziomu świadczenia usług, co w konsekwen-
cji spowoduje wzrost satysfakcji i lojalności 

klientów, a finalnie – wzrost sprzedaży i osiąganych 
zysków.

Dynamiczny rozwój transportu lotniczego na 
całym świecie (m.in. poprzez powstawanie no-
wych portów lotniczych i pojawianie się nowych 
przewoźników, w tym niskokosztowych, tzw. LCC 
– low cost carrier) spowodował wzrost zapotrze-
bowania na usługi lotnicze, a w konsekwencji na 
bardziej efektywne procesy obsługi pasażerów, sa-
molotu oraz bagażu, warunkujące zadowolenie 
klienta. Ono z kolei jest jednym z ważniejszych 
czynników determinujących sukces w działalności 
usługowej, w tym także w branży lotniczej. Satys-
fakcja klientów wynika bowiem z indywidualnej 
percepcji poziomu wykonania usługi w stosun-
ku do oczekiwań. Klienci mają zasadniczo różne 
oczekiwania; stąd też wszystkie linie i porty lotni-
cze, rozumiejąc konieczność zaspokajania potrzeb 
klientów, starają się funkcjonować w taki sposób, 
aby dostarczyć pożądaną jakość oraz maksyma-
lizować ich zadowolenie [Sultan, Simpson 2000; 
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Chen, Chang 2005; Clemes et al. 2008]. Pozwala to 
bowiem na utrzymanie dotychczasowych klientów 
oraz pozyskiwanie nowych [Miskeen et al. 2015].

Początkowo wiele linii i portów lotniczych, 
w celu zbudowania lojalności swoich klientów, za-
częło oferować różnego rodzaju bodźce, takie jak 
konkurencyjne ceny czy komputerowe systemy re-
zerwacji [Ostrowski et al. 1993]. Jednakże wysoce 
konkurencyjne warunki rynkowe, w jakich przy-
szło działać przedsiębiorstwom branży lotniczej, 
a przede wszystkim pojawienie się tanich prze-
woźników, zmusiły tradycyjne linie lotnicze do 
przedefiniowania swoich strategii, zmierzających 
do zachowania udziałów rynkowych [Fageda et al. 
2011], w tym m.in. do dostarczania usług o wyso-
kiej jakości [Pakdil i Aydin 2007]. Stąd też zaczę-
ły one inicjować projekty w celu pomiaru jakości 
usług i zadowolenia klientów poprzez poprawę ja-
kości świadczonych usług [Miskeen et al. 2015]. 
U podstaw takich działań leżał również fakt nasy-
cenia rynku, co oznaczało ujednolicenie ofert li-
nii lotniczych, a nawet ujednolicenie stosowanych 
przez nie zachęt. Ponadto okazało się, że cena nie 
jest jedynym czynnikiem wpływającym na wybór 
konsumentów w sektorze lotniczym i że to jakość 
usług ma coraz większe znaczenie na tym rynku, 
gdzie konkurencja jest coraz bardziej dynamiczna. 
Rozróżnienie to zakłada, że podczas gdy niektó-
re firmy skupiają się na dostarczaniu niskich cen, 
inne koncentrują się na dostarczaniu wysokiej ja-
kości usług. Dlatego też w takiej sytuacji przedsię-
biorstwo, którego jakość świadczonych usług jest 
postrzegana przez klientów jako wyższa, niejedno-
krotnie „przechwytuje” klientów innych linii lotni-
czych [Chang, Yeh 2002].

Rynek usług lotniczych

Od czasu kryzysu gospodarczego, który rozpo-
czął się w 2008 roku, sektor usług lotniczych ewo-
luował w różnych regionach świata; w niektó-
rych regionach rozwój tego przemysłu nieco zwol-
nił, w innych pozostał stabilny, a w innych zaczął 
rosnąć. Roczne Analizy Komisji Europejskiej Doty-
czące Rynku Transportu Lotniczego Unii Europej-
skiej (The European Commission’s Annual Analy-
ses of the EU Air Transport Market) wskazują, iż 
głównym wskaźnikiem rosnącego rynku był wzrost 
PKB. Wzrost gospodarczy w Europie i Ameryce 
Północnej pozostał w tyle w porównaniu z ryn-
kiem Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu 
 [Pabedinskaite, Akstinaite 2014].

W Polsce zakłada się systematyczny wzrost ruchu 
pasażerskiego, co zaprezentowano na rys. 1. We-
dług danych, jakie przedstawiono w opracowanej 
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozie, trend 
jest wyraźny. Analiza została wykonana na pod-
stawie historycznych szeregów czasowych,  prze-
widywanego realnego wzrostu PKB, a także przy 
uwzględnieniu współczynnika mobilności dla kra-
jów tzw. „starej Unii”- UE-15. W prognozowanym 

okresie nie zostały uwzględnione zdarzenia losowe 
(zamachy terrorystyczne, epidemie, nagły wzrost 
zainteresowania transportem lotniczym itp.).

Jak się wydaje, rynek transportu lotniczego w Pol-
sce będzie coraz bardziej zróżnicowany, pogłębi się 
i wzbogaci jego segmentacja. Sprzyjać temu będą 
postęp techniki w dziedzinie transportu lotnicze-
go i środków informatycznego komunikowania się 
oraz intensyfikacja procesów globalizacyjnych [Tło-
czyński 2013]. 

y = 1893,7x + 14422
R² = 0,9916
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Rys. 1. Prognoza popytu na lotniczy ruch pasażerski oraz dynamika 
jego wzrostu w polskich portach lotniczych do 2030 r.

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, Warszawa, kwiecień 2012

Współcześni pasażerowie mają z reguły możli-
wość wyboru pomiędzy kilkoma lub kilkunastoma 
portami lotniczymi w danym kraju; muszą one za-
tem stale konkurować między sobą po to, by wy-
różniać się wśród pozostałych, zapewniając swoim 
klientom zaspokojenie ich potrzeb poprzez świad-
czenie usług na satysfakcjonującym ich poziomie.

Usługi świadczone przez porty lotnicze można 
podzielić na dwie podstawowe grupy, a mianowi-
cie usługi stricte lotnicze i pozostałe. Bezpośredni-
mi klientami usług typowo lotniczych są linie lot-
nicze, a pozostałych usług – pasażerowie. Do usług 
typowo lotniczych można zaliczyć [Pabedinskaite, 
Akstinaite 2014]:

 zapewnienie, utrzymanie i eksploatację infra-
struktury wymaganej do startu, postoju i lądowania 
samolotów,

 zapewnienie i utrzymanie sprzętu oraz techno-
logii informatycznych wymaganych do obsługi ba-
gażowej i odprawy pasażerów,

 usługi bezpieczeństwa lotniczego,
 usługi obsługi naziemnej, takie jak: przygoto-

wanie samolotu do lotu, załadunek bagaży, trans-
port pasażerów.

Natomiast pozostałe usługi, niezwiązane ściśle 
z transportem powietrznym, obejmują m.in.:

 usługi parkingowe,
 działalność komercyjną na lotnisku (gastrono-

mia, handel),
 poczekalnie biznesowe, wypożyczalnie itp.

Monika Stoma, Agnieszka Dudziak

JAKOŚĆ USŁUG
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Dlatego też porty lotnicze są dość skomplikowa-
nymi organizacjami; chcąc bowiem utrzymać się 
na rynku i generować coraz to większe zyski, mu-
szą jednocześnie spełniać zróżnicowane oczekiwa-
nia dwojakiego rodzaju klientów, z jednej strony 
pasażerów, a z drugiej – linii lotniczych. Skupienie 
swojej całej uwagi tylko na jednym z tych dwóch 
obszarów może spowodować wiele negatywnych 
konsekwencji.

W Polsce, podobnie jak i na całym świecie, z roku 
na rok powstają coraz to nowe porty lotnicze, któ-
rych misją jest świadczenie wysokiej jakości usług, 
komfort oraz bezpieczeństwo klientów. 

Jakość usług świadczonych przez porty lotnicze

Jakość w usługach lotniczych, podobnie jak i w in-
nych branżach usługowych, jest trudna do opisania 
i pomiaru, co wynika z determinant usługi, takich 
jak ich niematerialność, niejednorodność, niepo-
dzielność czy nietrwałość [Butler, Keller 1992]; tak 
naprawdę jedynie klient jest w stanie ją odpowied-
nio zdefiniować [Gilbert, Wong 2003; Wolniak 2014]. 
Ma ona ponadto charakter wieloaspektowy, gdyż za-
wiera w sobie wszystkie charakterystyki, które skła-
dają się na postrzeganie przez pasażerów. Od  chwili 
bowiem, gdy pasażer dotrze na lotnisko, aż do mo-
mentu, dopóki nie opuści lotniska docelowego, styka 
się z wieloma elementami, które mogą mieć wpływ 
na jego postrzeganie jakości usługi lotniczej: rezer-
wacja i zgłaszane w niej zmiany, godzina odlotu, 
check-in, procedura odprawy bagażowej, procedura 
wpuszczania na pokład, rzetelność personelu pokła-
dowego, punktualność startu, komfort pokładowy, 
stosunek ceny do jakości, ogólna efektywność itp. 
Każdy z tych czynników ma wpływ na ocenę  linii 
lotniczych przez pasażerów i dlatego firmy, które 
chcą świadczyć usługi o wysokiej jakości, nie mogą 
sobie pozwolić na niski poziom świadczenia żadne-
go z nich [Fageda et al. 2013].

Należy ponadto wspomnieć, iż w odniesieniu do 
usług lotniczych, a szerzej rzecz ujmując – w od-
niesieniu do wszelkich usług transportowych – po-
strzeganie jakości przez klienta i przewoźnika jest 
odmienne; dla przewoźnika istotna jest bowiem 
rentowność i zyskowność, a także umocnienie po-
zycji na rynku, dla klientów zaś – spełnienie wyma-
gań i oczekiwań [Świderski 2012].

W tabeli 1. zaprezentowano wybrane definicje ja-
kości usług transportowych według polskich badaczy.

Wymiary jakości oraz ich ocena zostały dogłębnie 
zbadane w literaturze przedmiotu. Jednakże Liou 
et al. [2011] twierdzi, iż „nie ma uniwersalnej, jed-
nolitej i dokładnej definicji jakości usług; jest ona 
bowiem zależna od kontekstu. Dlatego też pomiar 
jakości powinien odzwierciedlać i brać pod uwagę 
daną sytuację i danego usługodawcę”.

Jakość usług świadczonych przez porty lotnicze 
jest kompozytem różnych interakcji pomiędzy 
klientami, liniami lotniczymi oraz pracownikami, sta-
rającymi się wpłynąć na postrzeganie przez klientów 

i wizerunek przewoźników [Gürsoy et al, 2005; Ishaq, 
2012]. Jakość usług jest miarą tego, jak dobrze po-
ziom dostarczanych usług odpowiada oczekiwa-
niom klientów [Parasuraman et al. 1985]. W 1988 r. 
A. Parasuraman, V. Zeithaml i L. Berry opracowali 
metodę, zwaną SERVQUAL, służącą do pomiaru ja-
kości usług poprzez zbadanie pięciu jej wymiarów: 
materialność, niezawodność, szybkość reagowania, 
pewność i empatia. Metodyka ta może mieć zastoso-
wanie w różnych branżach usługowych, w tym rów-
nież w odniesieniu do transportu lotniczego.

Liczne badania wskazują, iż jakość usług jest 
istotna w wyborze konkretnych linii lotniczych 
i konkretnego portu lotniczego przez pasażera 
[ Elliot, Roach 1993; Gilbert, Wong 2003; Gursoy et 
al. 2005; Sim et al. 2006; Pakdl, Aydin, 2007].

Gilbert i Wong [2003] opracowali kwestionariusz 
do oceny oczekiwań pasażerów, odnoszący się do 
różnych wymiarów, które wpływają na postrzega-
nie jakości, koncentrując się głównie na cechach 
osobowych pasażerów i ich wpływie na analizowa-
ne oczekiwania. Najważniejszym wymiarem usług 
świadczonych przez linie lotnicze, w opinii respon-
dentów, okazała się być „pewność”, rozumiana jako 
zapewnienie jakości. Podobne badania, już 10 lat 
wcześniej, przeprowadzili Elliot i Roach [1993], 
stwierdzając, iż na ocenę jakości usług lotniczych 
wpływają m.in. takie determinanty, jak: wykonanie 
na czas, odpowiednia obsługa bagażu, jakość żyw-
ności czy komfortowe siedzenia.

Badania empiryczne, przeprowadzone przez Gür-
soy et al. [2005], pozwoliły na dokonanie względne-
go pozycjonowania dziesięciu głównych linii lot-
niczych USA w oparciu o atrybuty usług, które 
wpływają na postrzeganie konsumentów. Uzyskane 
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Tabela 1. Wybrane definicje jakości usług transportowych

Autor Definicja

J. Brdulak

Jakość usług transportowych to funkcja jej 
charakterystycznych cech, przyjmujących określone 
wartości, która decyduje o ogólnym poziomie wartości 
użytkowej usługi.

J. Śliwieńska

Jakość usługi przewozowej zależy od jakości procesów 
przewozowych, a ta z kolei – od jakości pracy, 
zastosowanych środków technicznych oraz od jakości 
pracy ludzkiej.

B. Walczak

Jakość usługi transportowej jest stopniem, w jakim 
zaspokaja ona potrzeby użytkowników transportu 
w pełnym procesie transportowym, przy czym stopień 
ten jest funkcją cech techniczno-eksploatacyjnych 
i ekonomicznych związanych z drogą, środkiem 
transportu, czasem i przedmiotem przemieszczania.

A. Świderski

Jakość usług transportowych, to wychodzenie przez 
przewoźników naprzeciw wymaganiom klienta. Jest to 
więc stopień, w jakim ogół nieodłącznych właściwości 
usługi spełnia wymagania klienta.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Brdulak Jakub. 1981. Cele, zakres 
i metoda badań jakości usług transportowych. Warszawa: Wydawnictwo 
OBET; Toruński Janusz. 2009. „Jakość usług transportowych w przewozach 
pasażerskich”. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach 82. 
Seria: Administracja i Zarządzanie 9: 23-42; Świderski Andrzej. 2011. 
„Modelowanie oceny jakości usług transportowych”. Prace Naukowe 
Politechniki Warszawskiej. Transport 81: 3-160.
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wyniki odzwierciedlają szczególne znaczenie dla 
pasażerów takich czynników, jak: z jednej strony 
– punktualność, a z drugiej – odmowa boardingu, 
problemy z bagażem oraz 12 obszarów reklamacji.

Z kolei Sim z zespołem [2006] zaproponował opi-
sową relację statystyczną pomiędzy wpływem jako-
ści usług i wydajności samolotów na przyszłe wy-
niki danej firmy, stwierdzając, że niższe wskaźni-
ki jakości usług związane są z niższą stopą zwrotu 
z aktywów oraz ze sprzedaży [Fageda et al. 2013].

Pakdl i Aydin [2007] wskazują natomiast, że szyb-
kość reagowania linii lotniczych na takie zdarzenia, 
jak opóźnienia czy kłopoty z bagażem stanowią je-
den z kluczowych wymiarów postrzeganej jakości. 
W swojej analizie autorzy dodatkowo stwierdzają, że 
na ocenę pasażerów wpływa ich poziom wykształce-
nia oraz że każdy pasażer powinien być traktowany 
wyjątkowo i niezależnie od wszystkich innych.

W tym samym roku Fodness i Murray [2007] prze-
analizowali oczekiwania pasażerów w odniesieniu 
do usług lotniczych, stwierdzając, iż są one wielo-
wymiarowe. Udało im się jednak zidentyfikować 
trzy główne wymiary, które określili jako: interakcja, 
funkcja i odwrócenie uwagi (interaction, function, 
 diversion), co pozwoliło na stworzenie koncepcyjne-
go modelu jakości usług lotniczych. Na podstawie 
modelu zaproponowanego przez Fodnessa i Mur-
raya, Lubbe, Douglas i Zambellis [2011] przeprowa-
dzili badania, podczas których skupili się na trzech 
wspomnianych wcześniej obszarach usług świad-
czonych przez porty lotnicze. Obszar interakcji opi-
sano poprzez szybkość rozpatrywania skarg, indywi-
dualne podejście oraz szybkość reagowania na pyta-
nia. Obszar funkcjonalny składał się z dwóch grup 
parametrów: pierwsza z nich określona została po-
przez skuteczność (znaki zewnętrzne, znaki usług 
lotniskowych, układ lotniska, różnorodność środ-
ków transportu zapewniających dostępność, dogod-
na lokalizacja wózków bagażowych, dostępność po-
łączeń), natomiast druga grupa kryteriów charakte-
ryzowała wydajność (szybkość procedur związanych 
z odprawą bagażową, szybkość rejestracji, czas rozła-
dunku pasażerów z samolotu). Z kolei trzeci obszar 
oceny usług świadczonych w portach lotniczych 
obejmował trzy grupy kryteriów: utrzymanie (sprze-
daż detaliczna, zaopatrzenie restauracji oferujących 
dania kuchni lokalnej, zaopatrzenie sklepów promu-
jących lokalną kulturę), dekoracje (otoczenie spójne 
z lokalną kulturą, różne wyrażenia artystyczne, wnę-
trza) i produktywność (usługi organizacji konferen-
cji, obecność centrów biznesowych, obecność stref 
ciszy). Wyniki badań wykazały, że pasażerowie mają 
różne opinie na temat znaczenia oferowanych usług 
oraz poziomu sprawności operacyjnej lotniska, jed-
nakże najważniejszy w ocenie usług lotniskowych 
jako całości okazał się być wymiar interakcji [Pabe-
dinskaite, Akstinaite 2014].

Wśród innych badań dotyczących oceny jakości 
usług lotniskowych, przeprowadzanych w oparciu 
o metodologię Servqual, należy wymienić: Chou 
Liu Huang, Yih i Han [2011], którzy zaproponowali 

zestaw 28 kryteriów, czy Erdil & Yildiz [2011], któ-
rzy oceniali jakość usług świadczonych przez porty 
lotnicze według 22 kryteriów.

W Polsce badania jakości usług transportu lot-
niczego były realizowane m.in. przez B. Gierczak-
-Korzeniowską wśród pasażerów korzystających 
z linii lotniczych PLL LOT na trzech lotniskach: 
Rzeszów-Jasionka, Warszawa i Nowy Jork. Autorka 
uwzględniła w swoich badaniach kwestie dotyczące 
poziomu jakości w 4 obszarach tematycznych: 
usługi przewozowe, elementy obsługi pokładowej, 
usługi gastronomiczne i usługi realizowane przed 
wejściem na pokład samolotu. W pierwszym obsza-
rze tematycznym najlepiej ocenione przez pasaże-
rów zostało nagłośnienie i treść zapowiedzi perso-
nelu kabinowego oraz pilota, a także wyposażenie 
i czystość, natomiast kategorią ocenioną najgorzej 
był komfort i wygoda foteli pasażerskich, repertuar 
muzyczny i filmowy oraz punktualność przylotów 
oraz odlotów. Obsługa pokładowa i wszystkie jej 
składowe ogólnie zostały ocenione dość pozytyw-
nie, szczególnie takie elementy, jak: przywitanie 
i pożegnanie na pokładzie samolotu, wygląd i pre-
zencja personelu oraz jego życzliwość i gotowość 
do pomocy. Z kolei trzeci obszar tematyczny, czyli 
usługi gastronomiczne, odznaczały się relatywnie 
słabą ich oceną przez pasażerów, w szczególności 
różnorodność posiłków oraz wygląd i smak posił-
ków, a także wielkość porcji. Jedynie wybór napo-
jów został oceniony w miarę pozytywnie. W czwar-
tym obszarze poddanym badaniu, czyli wśród po-
zostałych elementów usługi przewozowej, pasaże-
rowie docenili przede wszystkim uprzejmość ob-
sługi podczas odprawy i transportu do samolotu. 
Niekorzystnie natomiast odnieśli się do szybkości 
reakcji służb w przypadku problemów z wylotem 
(szybkość i precyzyjność informacji podawanych 
w związku z opóźnieniem lub anulowaniem lotów).

Podsumowanie

Transport uważany jest za jeden z kluczowych 
czynników determinujących rozwój społeczno-go-
spodarczy danego obszaru: kraju, regionu i Euro-
py; wg Toruńskiego [2009] stanowi on tzw. krwio-
bieg całej gospodarki. Stąd też powinno zwracać się 
szczególną uwagę nie tylko na rozwój infrastruktu-
ry transportowej, ale również na szeroko rozumianą 
jakość usług transportowych.

Liberalizacja transportu lotniczego oraz nasilają-
ca się konkurencja w branży lotniczej (w tym m.in. 
wejście na rynek przewoźników niskokosztowych) 
– z jednej strony, a z drugiej – wzrost mobilności 
lotniczej ludności, a także większa świadomość 
i rosnące oczekiwania klientów wobec linii lotni-
czych, wymuszają na liniach lotniczych zmianę 
polityki w sferze zarządzania, a przede wszystkim 
położenie większego nacisku na poprawę jakości 
świadczonych usług. Należy jednak pamiętać, że 
doskonalenie jakości usług jest skomplikowanym 
i długotrwałym procesem, który wymaga wielu 
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zabiegów organizacyjnych, technicznych, techno-
logicznych, a także finansowych, a ponadto prze-
prowadzania badań poziomu świadczonych usług 
i postulowanych przez klientów zmian.

W literaturze przedmiotu odnaleźć można ba-
dania dotyczące jakości usług świadczonych przez 
przewoźników lotniczych. Ich wyniki wskazują, iż 
jest ona trudna do pomiaru z uwagi na jej wielowy-
miarowość, wieloaspektowość oraz odmienność po-
strzegania przez pasażerów i przez przewoźników. 
Jednakże z drugiej strony – niejednokrotnie jest ona 
kluczową determinantą w wyborze konkretnych li-
nii lotniczych oraz konkretnego portu lotniczego 
przez pasażera.

Jak wskazują wyniki badań, pasażerowie, w oce-
nie jakości usług lotniczych, zwracają uwagę głów-
nie na takie wymiary, jak: pewność, wykonanie 
na czas, odpowiednia obsługa, punktualność oraz 
szybkość reagowania linii lotniczych na zdarzenia 
typu: opóźnienia czy kłopoty z bagażem. Jakość 
usług świadczonych przez porty lotnicze jest więc 
kompozycją różnych interakcji pomiędzy klientami, 
liniami lotniczymi oraz pracownikami. Należy jed-
nakże pamiętać, iż klienci (pasażerowie) mają różne 
oczekiwania; dlatego też wszystkie linie i porty lot-
nicze powinny im dostarczać pożądaną jakość oraz 
maksymalizować zadowolenie z poziomu świad-
czonych przez siebie usług, aby utrzymać dotych-
czasowych klientów oraz pozyskiwać nowych.

Dr hab. Monika Stoma (monika.stoma@up.lublin.pl), mgr inż. 
Agnieszka Dudziak (agnieszka.dudziak@up.lublin.pl) – Uniwersytet 
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie użyteczności 
kwestionariusza Kano w kontekście rozwoju właściwych 
– z punktu widzenia studenta – cech usługi edukacyjnej. 
W pierwszej części artykułu, na podstawie literatury 
przedmiotu, zaprezentowano istotę kwestionariusza Kano 
i jego uniwersalny charakter, co umożliwia wykorzystanie 
tego narzędzia w różnych organizacjach. Część druga 
obejmuje realizację badania w wybranej szkole wyższej; 
zdiagnozowano cechy charakteryzujące usługę edukacyjną 
z punktu widzenia studenta, dokonano ich hierarchizacji, 
co umożliwiło określenie poziomu jakości i satysfakcji 
studenta z oferowanej usługi edukacyjnej oraz wskazano te 
cechy, które wymagają rozwoju. Z badań wynika, że równie 
ważne dla studentów są materialne, jak i niematerialne 
cechy usługi edukacyjnej. 

The aim of the article is to present the usefulness of the 
Kano questionnaire in the context of the development 
of appropriate, from the student’s point of view, 
characteristics of the educational service. In the first 
part of the article, based on the literature of the subject, 
the essence of the Kano questionnaire as well as its 
universal character has been presented, which enables 
the application of this tool in various organizations. The 
second part involves the implementation of the study in 
a chosen higher education institution; the characteristics 
of the educational service have been diagnosed according 
to the student’s point of view, their hierarchization has 
been defined, which allowed for the assessment of the 
quality and satisfaction level from the offered educational 
service as well as for the identification of those features 
that require development. The research proves that both 
material and immaterial features of the educational service 
are equally important for students.

Słowa kluczowe Keywords
kwestionariusz Kano, jakość, satysfakcja, klient, student, 
usługa

Kano questionnaire, quality, satisfaction, customer, 
student, service

Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej 
przy zastosowaniu kwestionariusza Kano
Development of appropriate features 
of the educational service by using Kano questionnaire
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Wprowadzenie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wy-
nika, że w roku akademickim 2015/2016 wszyst-
kie uczelnie wyższe kształciły w sumie 1 405133 
studentów, z czego 329 934 (23,5%) przypada-
ło na uczelnie niepubliczne. Począwszy od roku 
2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek 
liczby studentów uczelni niepublicznych, niepro-
porcjonalnie wyższy aniżeli w przypadku szkół pu-
blicznych [12, s. 26, 29-30, 164; 5]. Przyczyną takie-
go stanu rzeczy są między innymi zmiany demogra-
ficzne, które powodują, że jest coraz mniej kandy-
datów na studia wyższe. Wobec powyższego uczel-
nie wyższe, w tym przede wszystkim niepubliczne, 
rywalizują ze sobą w pozyskaniu klienta – studenta, 
który decyduje o ich bycie.

Uczelnie niepubliczne, podobnie jak inne organi-
zacje nastawione na zysk, mogą dążyć do obniżania 

kosztów złej jakości (podejście eksploatacyjne) albo 
stosować diametralnie inną strategię opartą na ja-
kości i podejmować działania służące podnoszeniu 
poziomu jakości usług i zwiększeniu satysfakcji stu-
dentów (podejście eksploracyjne). Połączenie obu 
podejść może być niemożliwe, gdyż często świad-
czenie usług na wyższym poziomie wymaga ponie-
sienia wyższych kosztów. Wprowadzanie nowych 
produktów i innowacyjnych pomysłów, aby usa-
tysfakcjonować i utrzymać klienta, okazuje się czę-
sto skuteczniejszym podejściem z punktu widzenia 
osiąganych wyników finansowych aniżeli podejście 
eksploatacyjne (obniżanie kosztów) czy też stosowa-
nie obu podejść jednocześnie [8, s. 7-21].

Z podejściem eksploracyjnym wiąże się mię-
dzy innymi inwestycja w badania wykorzystują-
ce różnorakie instrumenty umożliwiające popra-
wę jakości usług edukacyjnych dopasowanych do 
potrzeb i oczekiwań studentów. Jednym z takich 



32

2018 S t y c z e ń

JAKOŚĆ USŁUG
Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano

instrumentów jest kwestionariusz Kano, który po 
pierwsze daje możliwość podziału cech zawartych 
w produkcie na cechy jednowymiarowe, obowiąz-
kowe, zwabiacze lub pomyłki, po drugie – umoż-
liwia poznanie poziomu satysfakcji i niezadowole-
nia studentów w odniesieniu do badanych cech, co 
w efekcie pozwala na precyzyjne zaprojektowanie 
produktu (usługi edukacyjnej). Cykliczne wykorzy-
stywanie kwestionariusza Kano umożliwia monito-
rowanie postrzegania przez studentów cech usługi 
edukacyjnej, poziomu satysfakcji/niezadowolenia 
z tychże cech, a co za tym idzie – stałe dopasowa-
nie poziomu jakości usługi do potrzeb i oczekiwań 
studentów [11, s. 308-309].

Cechy usługi edukacyjnej są przedmiotem ba-
dań niniejszej pracy, której celem jest ich wyodręb-
nienie (mogą to być cechy funkcjonalne, technicz-
ne itp.), a następnie odpowiednia ich hierarchiza-
cja, uwzględniająca ważność tych cech z punktu 
widzenia studenta uczelni. Do realizacji tego celu 
wykorzystano analizę literatury oraz kwestiona-
riusz Kano, którego użyteczność w tego typu bada-
niach potwierdzają liczne publikacje [4, s. 77-87; 7, 
s. 467-477; 1, s. 347-353; 10, s. 230-235].

1. Kwestionariusz Kano w świetle literatury

Twórca kwestionariusza Kano – Noriaki Kano za-
obserwował pewną prawidłowość. Jego zdaniem 
zrozumienie tego, czego oczekuje klient pozwala 
skupić się organizacji na rozwoju oczekiwanych 
cech wyrobu lub usługi. Pamiętać przy tym nale-
ży, że atrybuty produktu mają charakter wielowy-
miarowy i w różnym stopniu wpływają na poziom 
satysfakcji klienta. Niektóre cechy wywołują satys-
fakcję u klienta, a niektóre przyczyniają się do wy-
wołania niezadowolenia.

Noriaki Kano dokonał grupowania poszczegól-
nych cech jakościowych produktów w następujące 
kategorie [6, s. 39-48]:

 cechy obowiązkowe, oznaczone literą „M” 
(pierwsza litera od angielskiego słowa Must be). Jest 
to grupa wymagań podstawowych, których spełnie-
nie nie powoduje wzrostu satysfakcji klienta, na-
tomiast ich niespełnienie spowoduje wzrost jego 
niezadowolenia,

 cechy jednowymiarowe, oznaczone literą „O” 
(pierwsza litera od angielskiego słowa One-dimen-
sional). Jest to grupa wymagań funkcjonalnych, 
oczekiwanych, pożądanych przez klienta, których 
spełnienie spowoduje wzrost satysfakcji, natomiast 
niespełnienie – niezadowolenie,

 cechy atrakcyjne, oznaczone literą „A” (pierw-
sza litera od angielskiego słowa Attractive). Jest to 
grupa cech, które zwabiają i zachwycają klienta. 
Klient nie spodziewał się tego typu cech. Ich nie-
spełnienie nie powoduje niezadowolenia, natomiast 
spełnienie ma duży wpływ na wzrost satysfakcji.

Kano wyróżnił również cechy dodatkowe, które 
są trudniejsze w identyfikacji ze względu na swoją 
specyfikę. Należą do nich [6, s. 39-48]:

 cechy obojętne, oznaczone literą „I” (pierwsza 
litera od angielskiego słowa Indifferent). Jest to gru-
pa cech bez znaczenia dla klienta, których spełnie-
nie nie powoduje wzrostu satysfakcji, a ich brak nie 
powoduje jej zmniejszenia,

 cechy wątpliwe, oznaczone literą „Q” (pierw-
sza litera od angielskiego słowa Questionable). Jest 
to grupa cech trudno identyfikowalnych w konkret-
nym czasie. Nie ma rzetelnych informacji, w któ-
rym momencie staną się one istotne dla klienta 
i kiedy ich obecność może wpłynąć na wzrost jego 
zadowolenia,

 cechy przeciwne, oznaczone literą „R” (pierw-
sza litera od angielskiego słowa Reverse). Jest to 
grupa cech, których obecność wzbudza u klien-
ta niezadowolenie, natomiast ich brak powoduje 
satysfakcję. 

W celu zidentyfikowania poszczególnych cech 
składających się na dany produkt i zaliczenia ich 
do danej grupy spośród wyżej wskazanych, No-
riaki Kano stworzył kwestionariusz, w którym re-
spondent proszony jest o odpowiedzi na pytania 
w dwóch wymiarach: pozytywnym – gdy dana ce-
cha występuje i spełnia swoje zadanie prawidłowo 
i negatywnym – gdy określona cecha nie występuje 
lub występuje w sposób niezadowalający.

Bardzo często kwestionariusz Kano jest tworzony 
z pytań, które powstają według powielanego wzorca 
wskazanego poniżej [13, s. 143-144]:

1. Wymiar pozytywny
Pytanie: W momencie kiedy określona cecha wystę-
puje, jak się Pan(i) czuje?
A. Odpowiada mi to.
B. Tak musi być.
C. Jest mi to obojętne.
D. Mogę się z tym pogodzić.
E. To mi nie odpowiada.

2. Wymiar negatywny
Pytanie: W momencie kiedy określona cecha nie 
występuje (lub jest wadliwa), jak się Pan(i) czuje?
A. Odpowiada mi to.
B. Tak musi być.
C. Jest mi to obojętne.
D. Mogę się z tym pogodzić.
E. To mi nie odpowiada.

Umieszczenie pytań w powyżej wskazanej struk-
turze powoduje, że do każdej badanej cechy przy-
pisane są po dwie odpowiedzi respondentów, co 
skutkuje aż dwudziestoma pięcioma wariantami ich 
korelacji, gdyż pytania te mają po pięć możliwych 
odpowiedzi. Dane zebrane za pomocą kwestiona-
riusza Kano przedstawiane są w tabeli określającej 
rodzaj cechy w pewnych uwarunkowaniach (tabe-
la 1) [13, s. 143-144].

W ramach danej cechy określa się jedną ka-
tegorię (A, M, O, R, Q, I) na podstawie najwięk-
szej liczby przyznanych głosów. W celu uzyskania 
większej precyzji/dokładności pomiaru (uniknięcia 
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nieprawidłowości/zaburzeń wynikających ze źle 
postawionych pytań oraz ze złym ich odbiorem 
przez respondenta/klienta) należy stosować dodat-
kową zasadę:

 jeśli (A+M+O)  >  (R+Q+I), to wybieramy/
oznaczamy kategorię z grupy A, M, O, o najwięk-
szej wartości;

 jeśli (A+M+O)  <  (R+Q+I), to wybieramy/
oznaczamy kategorię z grupy R, Q, I, o największej 
wartości.

Kolejny krok polega na uporządkowaniu cech 
według następującej zasady: M>O>A>I, jeśli nie 
ma cechy o danej kategorii, przechodzi się do kolej-
nej. Ponadto w tym kroku pomija się cechy z grupy 
Q i R. Takie uporządkowanie wskazuje na priory-
tety w rozdysponowaniu zasobów na rozwój cech 
właściwych, czyli tych cech, których klient wyma-
ga [9, s. 313-327].

Dokonano również oceny zadowolenia (SI) ze 
spełnienia danego wymagania oraz oceny niezado-
wolenia (DI) z niespełnienia wymagania, korzysta-
jąc ze wzorów [2, s. 3-36; 3, s. 829-846]:

Rozmiar zadowolenia  SI=
A+O

A+O+I+M
 

Rozmiar niezadowolenia  DI=
(-1) (O+M)

A+O+I+M
 

gdzie:
SI – Satisfaction Index
DI – Dissatisfaction Index

Wartości SI bliskie liczbie 1 wskazują, że spełnie-
nie danego wymagania ma duży wpływ na zadowo-
lenie klienta. Wartości DI bliskie liczbie -1 wska-
zują, że niespełnienie danego wymagania ma duży 
wpływ na niezadowolenie klienta.

2. Realizacja badania i jego wyniki

Badanie przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy 
etap badań obejmował próbę scharakteryzowania 

usług edukacyjnych za pomocą cech 
wpływających na ich jakość. W tym 
celu przeprowadzono „burzę mó-
zgów” w grupie 20 studentów stu-
diów niestacjonarnych drugiego stop-
nia. W wyniku „burzy mózgów” zi-
dentyfikowano najważniejsze cechy, 
które mogą być wyznacznikiem ja-
kości usług edukacyjnych. Wyniki 
pierwszego etapu badań wykorzysta-
no do skonstruowania kwestionariu-
sza ankiety.

W drugim etapie przeprowadzono 
badania ankietowe, których celem było 
określenie cech, które powinny charak-
teryzować usługę edukacyjną z punk-

tu widzenia usługobiorcy – studenta i potrzeby ich 
hierarchizacji według zaleceń metody Kano. Dobór 
próby miał charakter celowy, nieprobabilistyczny. 
Badanie ankietowe odbyło się w listopadzie 2016 r. 
i objęło 218 (76%) studentów I roku studiów dru-
giego stopnia studiów niestacjonarnych Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekono-
miczny w Opolu – uczestników wykładu w ramach 
jednego z przedmiotów obligatoryjnych. Studen-
ci zostali poproszeni o ocenę organizacji studiów, 
rozkładu zajęć i udogodnień (tabela 2), infrastruk-
tury ( tabela 3) oraz charakterystyki wykładowcy 
(tabela 4).

Wśród cech obowiązkowych (kategoria „M”), któ-
rych spełnienie nie powoduje wzrostu satysfakcji, 
ale za to niespełnienie skutkuje wzrostem nieza-
dowolenia, znalazły się: jasne zdefiniowanie praw 
i obowiązków studentów, informowanie o ewen-
tualnych zmianach w planie zajęć, odpowiednia 
liczebność grup ćwiczeniowych/wykładowych/la-
boratoryjnych, dogodny kontakt z poszczególny-
mi działami i pracownikami uczelni, szybkość, za-
kres i przejrzystość informacji udzielanych przez 
pracowników administracyjnych uczelni, a także 
wspieranie studenta w wyjazdach zagranicznych 
na studia/staż/praktykę. 

O ile przyporządkowanie kategorii „M” pierw-
szym cechom wydaje się logiczne, o tyle niespo-
dzianką jest fakt, iż wspieranie studenta w wyjaz-
dach zagranicznych na studia/staż/praktykę po-
strzegane jest jako cecha obowiązkowa. Niewie-
lu studentów WSB Opole korzysta z możliwości 
wyjazdu zagranicznego na studia/staż/praktykę, 
ponieważ ponad 90% studentów studiów niesta-
cjonarnych pracuje, a dodatkowo najczęściej po-
siada już rodzinę, co znacznie komplikuje ewen-
tualny wyjazd zagraniczny. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że wsparcie w poszukiwaniu pracy/
stażu/praktyki (ale już nie w kontekście wyjaz-
du zagranicznego) znalazło się wśród wymagań 
atrakcyjnych (kategoria „A”), a nie obowiązko-
wych (kategoria „M”), mimo że znacznie więcej 
studentów korzysta właśnie ze wsparcia uczelni 
w poszukiwaniu pracy/stażu/praktyki na terenie 
kraju.

Tabela 1. Określenie rodzaju cechy w metodzie Kano

Cecha Negatywna

Po
zy

ty
w

na

Zadowolenie Odpowiada Musi być Obojętne Może być Nie odpowiada

Odpowiada Q A A A O

Musi być R I I I M

Obojętne R I I I M

Może być R I I I M

Nie odpowiada R R R R Q

gdzie:  M – cechy obowiązkowe, O – cechy oczekiwane, A – cechy atrakcyjne, I – cechy 
obojętne, Q – cechy wątpliwe, R – cechy przeciwne

Źródło: R. Wolniak, B. Skotnicka; Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, wyd. 
Politechniki Śląskiej, 2008, s. 144

Anna Szeliga-Duchnowska, Mirosława Szewczyk

JAKOŚĆ USŁUG
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Wśród wymagań atrakcyjnych (kategoria „A”), 
których spełnienie powoduje wzrost satysfakcji 
studentów, znalazły się: oferowanie przedmiotów 
do wyboru oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy/
stażu/praktyki. Wśród cech atrakcyjnych znalazły 
się również: organizacja zajęć zachęcająca studen-
tów do aktywnego udziału, oferowanie bezpłat-
nych szkoleń, warsztatów oraz dostępność literatu-
ry przedmiotu w bibliotece uczelni. Warto jednak 
zaznaczyć, że najwięcej studentów postrzegało te 
trzy cechy jako obojętne (w przypadku organizacji 
zajęć zachęcającej studentów do aktywnego udzia-
łu – 72 „obojętne” wskazania, oferowanie bezpłat-
nych szkoleń, warsztatów – 66 wskazań, dostęp-
ność literatury przedmiotu w bibliotece uczelni 
– 84 wskazania).

Z kolei optymalne rozplanowanie zajęć w ciągu 
zjazdu zostało zakwalifikowane jako cecha funkcjo-
nalna, pożądana (kategoria „O”). Spełnienie powo-
duje wzrost satysfakcji studentów, natomiast nie-
spełnienie powoduje niezadowolenie. Widoczne 
jest to zwłaszcza w przypadku rozplanowania zajęć 
w ciągu zjazdu. Bywa, iż z przyczyn losowych (naj-
częściej z powodu choroby wykładowcy) zajęcia są 
przenoszone na inny termin. Jeśli w związku z tym 

powstają „okienka”, studenci otwarcie wyrażają 
swoje niezadowolenie. Wśród cech pożądanych (ka-
tegoria „O”) znalazło się również umożliwienie in-
dywidualnej organizacji studiów/indywidualnego 
toku studiów. Warto jednak zaznaczyć, że najwię-
cej studentów postrzegało tę cechę jako obojętną 
(72 wskazania).

Respondenci dokonali również oceny infrastruk-
tury. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Wśród cech obowiązkowych (kategoria „M”) 
znalazły się: zapewnienie odpowiedniej liczby 
bezpłatnych miejsc parkingowych dla studentów, 
zapewnienie klimatyzacji w salach dydaktycz-
nych, zapewnienie czystości w budynku, dostęp-
ność do miejsc wypoczynku między zajęciami, 
zapewnienie odpowiedniej liczby stanowisk kom-
puterowych, dostęp do Internetu oraz dostęp do 
ksero. Najwięcej emocji wzbudziło pytanie zwią-
zane z zapewnieniem „odpowiedniej liczby bez-
płatnych miejsc parkingowych” (studenci pod-
kreślali słowo „odpowiedniej”, stawiali wykrzyk-
niki, dopisywali swoje uwagi). Zapewne wiąże 
się to z tym, że aż 83% respondentów dojeżdża 
na studia samochodem (73% jako kierowca, 10% 
jako pasażer).

Tabela 2. Ocena organizacji studiów, rozkładu zajęć i udogodnień (n=218)

Kategoria 
wymagania A M O R Q I Rozmiar 

zadowolenia
Rozmiar 

niezadowolenia

Prawa i obowiązki studentów są jasno zdefiniowane M 8 99 94 0 1 16 0,47 -0,46

Uczelnia informuje o zmianach w planie zajęć M 6 133 67 0 0 12 0,33 -0,61

Liczba osób w grupach jest odpowiednia (np. w odniesieniu do 
wielkości sali, liczby stanowisk komputerowych) M 21 98 59 0 0 40 0,37 -0,45

Kontakt z poszczególnymi działami i pracownikami uczelni jest 
dogodny (dni, godziny urzędowania; możliwość kontaktu drogą 
telefoniczną czy mailową)

M 17 98 83 0 0 22 0,45 -0,45

Szybkość, zakres i przejrzystość informacji udzielanych przez 
pracowników administracyjnych uczelni są odpowiednie M 19 95 78 0 0 26 0,44 -0,44

Uczelnia wspiera studenta w wyjazdach zagranicznych na 
studia/staż/praktykę M 43 68 52 0 0 55 0,44 -0,31

Zajęcia są optymalnie rozplanowane w ciągu zjazdu 
(np. nie ma „okienek”) O 26 60 111 0 0 21 0,63 -0,28

Uczelnia umożliwia indywidualną organizację studiów/
indywidualny tok studiów O* 41 52 53 0 0 72 0,43 -0,24

Uczelnia oferuje przedmioty do wyboru A 88 27 58 0 0 45 0,67 -0,12

Uczelnia wspiera w poszukiwaniu pracy/stażu/praktyki A 77 31 45 0 0 65 0,56 -0,14

Organizacja zajęć zachęca studentów do aktywnego udziału A* 50 45 48 3 0 72 0,46 -0,22

Uczelnia oferuje bezpłatne szkolenia, warsztaty A* 64 36 52 0 0 66 0,53 -0,17

Pozycje książkowe/czasopisma (literatura przedmiotu) 
są dostępne w bibliotece uczelni A* 59 47 27 0 1 84 0,40 -0,22

Uczelnia oferuje płatne szkolenia, warsztaty I 51 27 21 12 0 107 0,35 -0,19

* Jeżeli (A+M+O)>(R+Q+I), to wpisujemy kategorię z grupy A, M, O o największej wartości. Jeżeli (A+M+O)<(R+Q+I), to wpisujemy kategorię z grupy R, Q, 
I o największej wartości

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyniku badań ankietowych
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Prowadzenie zajęć w jednym budynku, a także 
funkcjonowanie szatni, sklepik/bufet/bar/automat 
z napojami i przekąskami zostały zakwalifiko-
wane jako cechy funkcjonalne, pożądane (kate-
goria „O”).

Ostatnią kategorią podlegającą ocenie responden-
tów byli wykładowcy/kadra dydaktyczna WSB. Wy-
niki przedstawia tabela 4.

Istnieje pięć wymogów związanych z charak-
terystyką wykładowcy, które są niezbędne do za-
spokojenia podstawowych potrzeb studentów (ka-
tegoria „M”): jasne określenie przez wykładow-
cę obowiązków studenta, dobra znajomość teo-
rii, umiejętność podawania dobrych przykładów 

z praktyki, umiejętność „fachowego” odpowiada-
nia na pytania oraz komunikatywność. Natomiast 
realizowanie materiału przygotowującego do ra-
dzenia sobie z problemami w życiu codziennym, 
przyjazne podejście do studenta, umożliwianie 
dyskusji na zajęciach, a także dostępność wykła-
dowcy poza zajęciami zostały zakwalifikowane 
 jako cechy funkcjonalne, pożądane (kategoria „O”). 

Wymagania mające największy wpływ na zado-
wolenie studenta (wartość wskaźnika zadowolenia 
bliska 1) to: uczelnia oferuje przedmioty do wybo-
ru (+0,67), dostępność wykładowcy poza zajęciami 
(+0,65) oraz optymalne rozplanowanie zajęć w cią-
gu zjazdu (+0,63). Wyniki te są zgodne z wynikami 

Tabela 3. Ocena infrastruktury (n=218)

Kategoria 
wymagania A M O R Q I Rozmiar 

zadowolenia
Rozmiar 

niezadowolenia

Uczelnia zapewnia odpowiednią liczbę bezpłatnych miejsc 
parkingowych dla swoich studentów M 29 100 61 0 0 28 0,41 -0,46

Uczelnia zapewnia klimatyzację w salach dydaktycznych M/O 48 66 66 0 0 38 0,52 -0,30

Uczelnia zapewnia czystość w budynku (sale, korytarze, toalety) M 14 117 68 0 0 19 0,38 -0,54

Uczelnia zapewnia dostępność do miejsc wypoczynku między 
zajęciami M 47 62 58 0 0 51 0,48 -0,28

Uczelnia zapewnia odpowiednią liczbę stanowisk 
komputerowych/laptopów M 36 72 51 0 0 59 0,40 -0,33

Uczelnia zapewnia dostęp do Internetu M 49 72 60 0 0 37 0,50 -0,33

Na terenie uczelni działa punkt ksero M 37 71 69 1 0 40 0,49 -0,33

Zajęcia odbywają się w jednym budynku O 32 71 81 0 0 34 0,52 -0,33

Na terenie uczelni działa szatnia O 48 42 73 0 4 51 0,57 -0,20

Na terenie uczelni działa sklepik/bufet/bar/automat z napojami 
i przekąskami O 44 55 69 0 0 50 0,52 -0,25

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyniku badań ankietowych

Tabela 4. Charakterystyka wykładowcy (n=218)

 
Kategoria 

wymagania A M O R Q I Rozmiar 
zadowolenia

Rozmiar 
niezadowolenia

Wykładowca jasno określa obowiązki studenta M 13 97 76 0 0 33 0,41 -0,44

Wykładowca wykazuje dobrą znajomość teorii M 7 116 73 0 0 22 0,37 -0,53

Wykładowca daje dobre przykłady z praktyki M 23 88 84 0 0 23 0,49 -0,40

Wykładowca odpowiada fachowo na pytania M 16 97 82 0 0 23 0,55 -0,32

Wykładowca jest komunikatywny M 18 91 86 0 0 23 0,45 -0,44

Wykładowca realizuje materiał przygotowujący do radzenia 
sobie z problemami w życiu codziennym O 35 70 84 0 0 29

0,48 -0,42

Wykładowca ma przyjazne podejście do studenta O 14 93 98 0 0 13 0,51 -0,43

Wykładowca umożliwia dyskusję na zajęciach O 40 51 71 2 3 51 0,52 -0,25

Wykładowca jest dostępny dla studenta poza zajęciami 
(np. na dyżurach, w kontakcie mailowym) O 39 54 102 3 0 22

0,65 -0,26

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyniku badań ankietowych

Anna Szeliga-Duchnowska, Mirosława Szewczyk

JAKOŚĆ USŁUG
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modelu Kano, obecność atrakcyjnych wymagań 
zwiększa poziom satysfakcji klienta bardziej, niż 
czynią to inne wymagania. 

W odniesieniu do wskaźnika niezadowolenia 
klientów, możemy stwierdzić, że: brak informacji 
o zmianach w planie zajęć powoduje największy 
poziom niezadowolenia (-0,61). Na drugiej pozy-
cji znalazło się zapewnienie czystości w budyn-
ku (-0,54). Wymagania te powodują wysoki sto-
pień niezadowolenia, gdy nie są one świadczo-
ne, ponieważ klienci biorą ich obecność za oczy-
wistą. Wyniki te są zgodne z wynikami modelu 
Kano.

Podsumowanie 

Z bogatego wachlarza instrumentów służących 
do pomiaru jakości, w tym satysfakcji klienta, na 
szczególną uwagę zasługuje kwestionariusz Kano, 
zważywszy na kompleksowość oceny i potwierdzo-
ną w praktyce użyteczność.

Jak zostało wspomniane, trudne może okazać 
się stosowanie w danej organizacji jednocześnie 
dwóch podejść – eksploatacyjnego i eksploracyj-
nego, zwykle jedno z ujęć zostaje zdominowane 
przez inne. W przypadku zastosowania kwestio-
nariusza Kano taki zabieg wydaje się możliwy 
i wręcz korzystny dla organizacji. Podejście eks-
ploracyjne bowiem będzie polegało w tym przy-
padku na inwestowaniu w badania opinii respon-
dentów przy zastosowaniu kwestionariusza Ka-
no, co umożliwi poznanie opinii samych usługo-
biorców i wprowadzenie innowacyjnych pomy-
słów, tak by usatysfakcjonować klienta. Dzięki 
kwestionariuszowi Kano możliwe stanie się rów-
nież zidentyfikowanie tych obszarów (cech usłu-
gi), które nie są istotne dla klienta i w konse-
kwencji obniżenie kosztów związanych z ich 
utrzymywaniem i rozwojem (podejście eksploata-
cyjne).

Podsumowując wyniki badań przeprowadzonych 
przez autorki i kierując się zasadą M>O>A>I, re-
komenduje się dla badanej szkoły wyższej:

w ramach modułu „organizacja studiów” – za-
dbanie o przesyłanie informacji o zmianach w pla-
nie zajęć,

w ramach infrastruktury – zapewnienie czysto-
ści w budynku oraz odpowiedniej liczby bezpłat-
nych miejsc parkingowych,

w ramach kategorii „wykładowca” – zapewnie-
nie kadry dydaktycznej wykazującej dobrą znajo-
mość teorii, połączonej ze znajomością praktyki 
i umiejętnością odpowiedzi na pytania studentów.

Szkoła powinna skoncentrować swoją uwagę na 
rozwoju powyżej wskazanych cech usługi eduka-
cyjnej, które – jak wynika z badań – mają charakter 
materialny, jak i niematerialny i są również ważne 
dla studentów. Zaleca się, by kwestionariusz Kano 

włączyć jako stałe i cykliczne narzędzie pomiaru 
cech usługi edukacyjnej, co przyczyni się do dosko-
nalenia poziomu jakości tejże usługi. 

Dr Anna Szeliga-Duchnowska (anna.szeliga-duchnowska@wsb.
wroclaw.pl) – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
dr inż. Mirosława Szewczyk (m.szewczyk@po.opole.pl) – Politech-
nika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
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Ponad 2 lata upłynęły 
już od opublikowania przez 
Międzynarodową Organiza-
cję Normalizacyjną aktualnej 
wersji normy ISO 9001. Co-
raz więcej organizacji otrzy-
muje certyfikaty potwierdza-
jące zgodność systemów za-
rządzania jakością z zawar-
tymi w niej wymaganiami. 
Gromadzone są doświadcze-
nia i wypracowywane są do-
bre praktyki związane z funkcjonowaniem tych sys-
temów. Pojawiają się też pierwsze badania mające 
na celu ocenę skuteczności nowych rozwiązań. Wy-
niki jednego z takich badań opublikowane zostały 
w amerykańskim czasopiśmie „Quality Progress”. 
Zaprezentowano je w artykule pt. „The results are 
in” przygotowanym przez Luisa Fonesecę oraz Pe-
dro Dominguesa z Portugalii. 

O przedstawienie opinii na temat nowej wersji 
normy ISO 9001 poprosili oni auditorów zarejestro-
wanych w Międzynarodowym Rejestrze Certyfiko-
wanych Auditorów (ang. International Register of 
Certificated Auditors – IRCA). Grupa badawcza skła-
dała się więc z 5459 osób ze 118 państw. Najwięcej 
auditorów pochodziło z obszaru Azji Wschodniej 
i Pacyfiku (35,8%). W dalszej kolejności uplasowała 
się Europa (27,6%), Ameryka Północna (11,8%) oraz 
Środkowy Wschód (8,3%). W drugim kwartale 2016 
roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wy-
słana została do wszystkich auditorów prośba o wy-
pełnienie odpowiedniego kwestionariusza. Znajdo-
wało się w nim 18 pytań dotyczących:

a) część 1: charakterystyki respondentów,
b) część 2: oceny aktualnej wersji normy ISO 9001,
c) część 3: opinii auditorów dotyczących spełnia-

nia przez organizacje nowych wymagań, które poja-
wiły się w normie ISO 9001.

Wypełnione kwestionariusze odesłało 396 audi-
torów pochodzących z 72 różnych państw. Najwię-
cej ankiet nadeszło z USA, Wielskiej Brytanii, Fran-
cji, Australii, Korei, Egiptu, Chin, Singapuru, Malezji 
i Arabii Saudyjskiej. 

Treść omawianego artykułu koncertowała się na 
zagadnieniach zawartych w drugiej części kwestio-
nariusza. Znalazło się tam 6 stwierdzeń, których 
prawidłowość oceniana była przez respondentów 

Norma ISO 9001:2015 w ocenie 
auditorów – wyniki międzynarodowych 
badań 
Luis Fonseca, Pedro Domingues, „The results are in”. 2017. 
Quality Progress, 10: 26 – 33.

z wykorzystaniem pięciostopniowej skali od 1 (cał-
kowicie się nie zgadzam) do 5 (w pełni się zga-
dzam). Stwierdzenia te dotyczyły tego, że:

1) norma ISO 9001:2015 jest łatwiejsza do zrozu-
mienia niż jej poprzednia wersja (S1),

2) norma ISO 9001:2015 jest spójna z nowoczes-
nym podejściem do zarządzania biznesem (S2),

3) norma ISO 9001:2015 jest spójna z nowoczes-
nym podejściem do zarządzania jakością (S3),

4) norma ISO 9001:2015 jest lepiej przystosowa-
na do integracji z innymi normami, tj. dotyczącymi 
środowiska oraz BHP (S4),

5) łatwiej jest auditować zgodność z normą ISO 
9001:2015 niż z jej poprzednią wersją (S5),

6) ogólnie rzecz biorąc, norma ISO 9001:2015 jest 
bardziej użyteczna dla stosujących ją organizacji (S6).

Autorzy artykułu nie tylko omówili uzyskane 
wyniki, ale także porównali opinie auditorów po-
chodzących z Ameryki Północnej z opiniami au-
ditorów reprezentujących pozostałą część świata. 
Zestawienie średnich wartości ocen wystawionych 
przez każdą z grup respondentów zaprezentowano 
na wykresie 1.
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5 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Ameryka Północna 
Reszta świata 

Wykres 1. Porównanie średnich ocen wystawionych przez auditorów

Źródło: Luis Fonseca, Pedro Domingues, „The results are in”. 2017. Quality 
Progress, 10: 32.

 Najwyżej ocenione zostało stwierdzenie doty-
czące lepszego przystosowania systemu zarządza-
nia jakością zgodnego z ISO 901:2015 do integracji 
z innymi systemami zarządzania (S4). Respondenci 
uznali ponadto, że aktualna norma lepiej odzwier-
ciedla współczesne podejście do zarządzania bizne-
sem (S2) i zarządzania jakością (S3) niż jej poprzed-
nia wersja. Co ciekawe, pomimo tego że jednym 
z celów nowelizacji normy ISO 9001 było uprosz-
czenie terminologii, badani nie uznali, że  nowa 
norma jest istotnie czytelniejsza niż jej poprzednia 
wersja (S1). Wyrazili natomiast przekonanie, że po-
jawienie się nowej wersji normy doprowadziło do 
skomplikowania procesu auditowania systemów 
zarządzania jakością (S5).

Warto także zauważyć, że respondenci pochodzą-
cy z Ameryki Północnej niżej niż auditorzy repre-
zentujący „resztę świata” ocenili każde z 6 stwier-
dzeń uwzględnionych w ramach przeprowadzone-
go badania. 
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Rok 2018 jest dla Centrum Certyfikacji Jakości 
Wojskowej Akademii Technicznej rokiem szczegól-
nym. Dziewiętnaście lat temu uruchomione zosta-
ły działania dotyczące uzyskania akredytacji w za-
kresie certyfikacji systemów zarządzania jakością 
w wielu obszarach działalności gospodarczej zwią-
zanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
Przypomnę, że w tym samym czasie Polska przy-
gotowywała się do wstąpienia do NATO. Potwier-
dzenie kompetencji w formie akredytacji AC-057 
dla resoru obrony narodowej w zakresie certyfika-
cji wydane zostało w styczniu 1999 r., a w marcu 
Polska uzyskała akces do NATO. Po prawie 20 la-
tach nasz kontekst dotyczący obronności i bezpie-
czeństwa państwa się nie zmienił i wynika ze statu-
towej działalności Wojskowej Akademii Technicz-
nej i nadzorowania jej działalności przez Ministra 
Obrony Narodowej.

Na płaszczyźnie obronności i bezpieczeństwa 
państwa certyfikacja ma różne znaczenie, szczegól-
nie dla firm działających w gospodarce wolnoryn-
kowej oraz dla zamawiających z MON i ich przed-
stawicieli. Przez wszystkie te lata utwierdziliśmy 
się w przekonaniu, że obronność i bezpieczeństwo 
państwa obejmuje bardzo dużo podmiotów funk-
cjonujących w gospodarce wolnorynkowej, które 
często dostarczają swoje wyroby również dla po-
trzeb „cywilnych”, jak i związanych z szeroko rozu-
mianym sektorem wojskowym. Dotyczy to przede 
wszystkim dostawców wyrobów podwójnego za-
stosowania, którzy chcieliby pozyskać intratne za-
mówienia wojskowe. Nieliczna grupa dostawców 
dostarcza wyroby tylko dla resoru obrony narodo-
wej, co ograniczone jest do producentów uzbroje-
nia, zwanego dalej sprzętem wojskowym (SpW). 
Dla jednych i drugich kompetentna certyfikacja za-
pewnia ciągłość funkcjonowania systemu zarządza-
nia jakością i jego ciągłe utrzymywanie i doskona-
lenie pod względem oczekiwań uczestników pozy-
skiwania SpW.

W ramach potwierdzania zgodności z wyma-
ganiami ISO 9001:2015 w kontekście obronności 
i bezpieczeństwa państwa przez CCJ WAT, dzisiaj 

mamy świadomość potrzeb klientów, szczególnie 
dostarczających wyroby cywilno-wojskowe, w tym 
wymagające utrzymywania certyfikacji w innych 
jednostkach, np. ze względu na kontekst związa-
ny z produkcją hutniczą lub motoryzacyjną na ryn-
ki międzynarodowe. Nie zabiegamy o obszary nie-
zgodne z naszym kontekstem – wręcz przeciwnie 
– mamy świadomość potrzeby dostosowania dzia-
łalności do potrzeb obecnych i potencjalnych klien-
tów. W 2018 r. chcielibyśmy uruchomić certyfikację 
powiązaną z udziałem innych jednostek certyfiku-
jących, dopasowując się do potrzeb naszych klien-
tów. Zamierzamy nawiązać współpracę z tymi jed-
nostkami, które już dzisiaj oceniają naszych wspól-
nych klientów. Współpraca miałaby polegać na or-
ganizowaniu auditu u Klienta w jednym terminie 
przez jedną jednostkę certyfikującą w imieniu dru-
giej. Wspólnym obszarem byłyby kompetencje au-
ditorów, którzy muszą spełniać wymagania w odpo-
wiednich systemach i programach. Pewne działania 
zostały już podjęte, ale temat wymaga rozsądnego 
uszczegółowienia i dalszych uzgodnień. Pierw-
sze rozmowy odbyły się już w IV kwartale 2017 r. 
w ramach spotkania Sekcji Jednostek Certyfikują-
cych działającej w ramach Klubu POLSKIE FORUM 
ISO 9000.

Ponadto, jako przewodniczący Sekcji, chcę pod-
jąć w 2018 r. następujące działania:

 zestawienie niezgodności zapisywanych przez 
auditorów w różnych systemach zarządzania jako 
materiał udostępniany wszystkim organizacjom,

 opracowanie poradnika dla organizacji na te-
mat jakości usług konsultingowych jako materiał 
przestrzegający przed korzystaniem z nierzetel-
nych usług z wykorzystaniem pakietów wdroże-
niowych.

Muszę przypomnieć, że równolegle do omawia-
nych działań chcemy dbać o naszych Klientów 
i tak planować usługi certyfikacyjne, aby u każ-
dego przeprowadzić audit potwierdzający zgod-
ność z nowymi wymaganiami do 15.09.2018 r. Ta 
zasada nie w pełni obowiązuje w zakresie certyfi-
kacji na zgodność z ISO 9001:2015 w kontekście 

Z działalności 
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT

Centrum Certyfi kacji Jakości
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obronności i bezpieczeństwa państwa w odnie-
sieniu do AQAP 2110:2016. NATO z jednej strony 
zachęca do stosowania nowych wymagań od dnia 
ich wejścia w życie, a z drugiej – dopuszcza moż-
liwość stosowania starych dokumentów po dacie 
14.09.2018 r. AQAP może mieć swoje zastosowa-
nie, jeżeli zamawiający przywoła go w umowie. 
Zasada ta odnosi się do kontraktowego przeznacze-
nia dokumentów AQAP i wiarygodności dostawcy 
pod względem jego zdolności do spełniania wyma-
gań kontraktowych. W ramach potwierdzania wia-
rygodności podstawą jest deklaracja najwyższego 
kierownictwa potencjalnego dostawcy o zgodności 
z wymaganiami systemowymi oraz wyniki audy-
tów wewnętrznych, samooceny i przeglądu zarzą-
dzania. Certyfikacja na zgodność z ISO 9001:2015 
w kontekście obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa, jaką oferujemy klientom, opiera się na oce-
nie formy i doświadczenia w planowaniu jakości 
oferowanych wyrobów. Zamierzamy od 2018 r. 
wyraźnie identyfikować kontekst oraz zdolność or-
ganizacji do współpracy z wojskiem. Dodatkowo, 
nieodpłatnie, dostawca może otrzymać certyfikat 
potwierdzający jego umiejętności do realizacji kon-
traktów dla wojska wg odpowiedniego AQAP, jeżeli 
w systemie zarządzania jakością funkcjonują udo-
kumentowane plany jakości służące do nadzorowa-
nia procesów operacyjnych. Aby wspomóc organi-
zacje w zrozumieniu podejścia wojskowego, opra-
cowaliśmy „Zasady i wytyczne systemowego po-
dejścia do wymagań AQAP”, które stanowią swo-
isty interfejs między wymaganiami kontraktowymi 
a systemem zarządzania.

Planujmy doskonalenie bazy ryzyka funk-
cjonującej prawie od roku na naszej stronie 
www.ccj.wat.edu.pl w ramach programu badaw-
czego CCJ. Baza ta ma na celu wypracowanie obiek-
tywnej oceny o ryzyku związanym z ocenianym 
dostawcą. Sparametryzowana ocena jest oparta na 
czterech obszarach, dla których określane są ryzy-
ka z jakościową oceną prawdopodobieństwa wystą-
pienia zagrożenia i skutku jego wystąpienia. Indeks 
ryzyka oparty jest na średniej ocen dokonanych 
przez zasilających bazę. Na dzień dzisiejszy mamy 
już ponad 1000 zróżnicowanych ocen związanych 
z prze prowadzonymi audytami, dokonanych przez 
naszych auditorów, obserwatorów z audytów oraz 
same organizacje. W tym roku baza została wpro-
wadzona do stosowania Zarządzeniem Rektora-Ko-
mendanta WAT i na tej podstawie startujemy z jej 
zasilaniem przez uczestników systemu pozyskiwa-
nia SpW, przede wszystkim zamawiającego, gesto-
ra, użytkownika oraz RPW oraz przez GQAR z in-
nych państw NATO. 

W ramach doskonalenia w 2018 r. wprowadzone 
zostaną, na zasadzie wyboru, różne metody oce-
ny ryzyka. W pierwszej kolejności dla organizacji 
z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich 
do samooceny, co jest istotne w systemie zgodnym 

z wymaganiami AQAP. Według stanu na grudzień 
liczba wprowadzonych ocen umożliwia również 
uruchomienie analiz statystycznych, które już są 
tworzone w postaci wykresów ogólnych i branżo-
wych. Przewidujemy również uruchomienie an-
kiety do określania wag, które pozwolą na zasto-
sowanie średniej ważonej do określania indeksu 
ryzyka. Zakładam, że poprawi to realność otrzy-
manego ryzyka w odniesieniu do jakości samego 
wyrobu oraz ocen dokonywanych przez najważ-
niejszego zasilającego bazę, jakim jest użytkow-
nik SpW.

Odchodząc trochę od spraw obronności i bezpie-
czeństwa państwa, chciałbym odnieść się do kwe-
stii środowiska, bezpieczeństwa informacji, pra-
cy, żywności. Okres przejściowy dla normy ISO 
14001:2015 pokrywa się z okresem przejściowym 
dla normy ISO 9001. Spora część firm posiadają-
cych wdrożony AQAP interesuje się tym obszarem, 
jak również planowanymi zmianami w wymaga-
niach ISO 22000 i ISO/IEC 27001, powstającą normą 
ISO 45001, która zastąpi PN-N 18001/BS OHSAS 
18001 oraz zmianami w bezpieczeństwie infor-
macji dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
 Mamy nadzieję, że norma ta ujrzy światło dzien-
ne i w 2018 r. zostanie już zatwierdzona. Przy-
gotowani jesteśmy również do przeprowadzenia 
audy tów recyklera, które muszą odbyć się w ter-
minie do 30.04.2018 r. Mamy nadzieję na uzyska-
nie akredytacji w 2018 r. Na temat ww. zmian po-
staram się poinformować Państwa w przyszłym 
miesiącu.

Rok 2018 będzie również obfitować w propozycje 
dotyczące szkoleń. Informacje o szkoleniach publi-
kujemy na naszej stronie www.ccj.wat.edu.pl. Za-
praszamy na nie, a szczególnie na:

 nowe szkolenie dotyczące metody zarządzania 
przedsięwzięciem PRINCE 2 (trzy etapy),

 szkolenie dotyczące implementacji AQAP 
2110:2016, uaktualnione po ostatnim posiedze-
niu Grupy WG-2 ds. jakości, które odbyło się 
09 – 13 października 2017 r. w Antalyi w Turcji,

 dwa kursy auditora wiodącego wg wymagań 
ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016 z wykorzysta-
niem planu jakości jako podstawowej UI w procesie 
audytowania,

 szkolenie dotyczące planów jakości według wy-
magań AQAP 2110:2016 z uwzględnieniem projek-
tu AQAP 2105 (może już zatwierdzonej we rsji),

 szkolenia dotyczące zarządzania ryzykiem, 
konfiguracją, spójnością pomiarową,

 kurs dla weryfikatora środowiskowego.

Planujemy uruchomienie szkoleń z innych me-
tod, np.: 6 Sigma, LEAN, FMEA….

dr inż. Witold Pokora
Dyrektor CCJ WAT
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X Jubileuszowa Konferencja Naukowa
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU

9-11 maja 2018 r., Szczyrk 

Sprawozdanie z XX Międzynarodowej Konferencji  Naukowej
 „Nowa jakość zarządzania New Quality 2017”

Katedra Zarządzania Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do uczest-
nictwa w X Jubileuszowej Konferencji Naukowej 
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI 
WIEKU 2018, połączonej z obchodami Jubileuszu 
45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. 
inż. Ryszarda Barcika. Konferencja, która odbę-
dzie się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Hotelu  Alpin 
w Szczyrku, organizowana jest pod patronatem 
 Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej – prof. dra hab. 
Jarosława Janickiego. 

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje proble-
matykę zarządzania, nauk ekonomicznych i spo-
łecznych: 

 zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach 
zmian, 

 zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, 

 zarządzanie ryzykiem, 
 zarządzanie logistyczne, 
 zarządzanie jakością, 
marketing, 
 zarządzanie zasobami ludzkimi, 
wyzwania rozwojowe współczesnych firm, 
 nowoczesne metody zarządzania, 
 przedsiębiorczość i innowacyjność jako obszary 

konkurencyjności przedsiębiorstw, 
 zarządzanie małymi i średnimi przedsiębior-

stwami. 
Szczegółowe informacje o konferencji oraz for-

mularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stro-
nie: http://www.kz.ath.bielsko.pl/konferencja 

Termin rejestracji upływa 15 lutego 2018 r., 
a termin nadsyłania tekstów artykułów – 15 marca 
2018 r.

Serdecznie zapraszamy!

Jubileuszowa konferencja naukowa odbyła się 
w dniach 24-26 listopada 2017 roku w Kazimierzu 
Dolnym. Organizatorem konferencji była Katedra 
Zarządzania Jakością i Wiedzą na Wydziale Eko-
nomicznym UMCS w Lublinie. Jest to cykliczna 
konferencja, której problematyka skupia się wokół 
kompleksowo rozumianej jakości. Efektem dotych-
czasowych konferencji jest ponad 22 tys. stron prac 
naukowych, 1770 wygłoszonych referatów i 86 mo-
nografii wydanych w języku polskim i angielskim. 
Tym razem w konferencji wzięło udział 120 uczest-
ników z kraju i zagranicy. Tegoroczna konferencja 
skupiła przedstawicieli świata nauki, praktyki oraz 
studentów. Materialnym efektem konferencji jest 
pięć monografii:

Nowa jakość zarządzania
Nowa jakość usług w warunkach serwicyzacji
Nowe aspekty zarządzania organizacjami
Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy
New Quality Management

Problematyka naukowa skupiona została w 12 
obszarach problemowych odpowiadających po-
szczególnym sesjom naukowym:

1.Nowa jakość zarządzania w warunkach XXI 
wieku

 2.Narzędzia i wyznaczniki nowej jakości zarzą-
dzania

 3.Uwarunkowania i konsekwencje zmian w po-
dejściu do zarządzania organizacjami

 4.Nowe metody, techniki i technologie i ich 
wpływ na jakość zarządzania

 5.Ranga zasobów niematerialnych w doskona-
leniu jakości zarządzania

 6. Przesłanki nowej jakości zarządzania – do-
świadczenia przedsiębiorstw

 7.New Quality of Management
 8.Wpływ jakości usług na satysfakcję interesa-

riuszy
 9.Wyznaczniki, obszary, narzędzia nowej jako-

ści zarządzania
10.Czynniki kształtujące nową jakość usług
11.Nowoczesne narzędzia doskonalące zarzą-

dzanie jakością
Konferencja w Kazimierzu Dolnym stanowiła 

dobrą płaszczyznę do prezentacji wyników badań, 
wymiany poglądów, myśli, dyskusji, wskazywania 
nowych obszarów badań w dziedzinie zarządza-
nia oraz inspiracji do poszukiwania doskonalszych 
rozwiązań dla funkcjonowania w społeczeństwie



sieciowym. Wszyscy się uczymy, tworząc przyjazną i inspirującą 
sieć powiązań, która stale się rozrasta i umacnia.

Od samego początku konferencjom towarzyszyły warsztaty 
studenckie, których uczestnikami byli członkowie kół nauko-
wych zajmujących się badaniem zagadnień z zakresu problema-
tyki jakości. Studenci podczas warsztatów rozwiązywali waż-
ne problemy, często wypracowane rozwiązania były stosowa-
ne w przedsiębiorstwach. Warsztaty skupiały młodzież z kraju 
i z zagranicy. Wyniki prac studentów oceniało Jury składające 
się z profesorów z różnych ośrodków naukowych oraz przedsta-
wicieli praktyki gospodarczej. Równolegle do obrad konferen-
cyjnych prowadzone były warsztaty studenckie nt. „Model dzia-
łalności kół naukowych. Wnioski grantowe oparte na wartości” 
pod kierunkiem prof. ndzw. dr hab. Anety Wysokińskiej-Senkus, 
dr inż. Aliny Śmiłowskiej – Grupa Projektowa, prof. ndzw. 
dr. hab. Piotra Senkusa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w konferencji wzięło udział 
ponad czterdziestu samodzielnych pracowników, część spośród 
nich rozpoczęła przygodę z konferencjami jakościowymi jako 
tudenci, dziś są już doktorami, doktorami habilitowanymi i profe-
sorami, wszak już 20 lat  minęło.

Konferencje mogą odbywać się dzięki wsparciu sponsorów. 
Tegoroczną konferencję wsparło PGE Dystrybucja S.A. (głów-
ny sponsor), PGE Obrót, Firma ASMET, PEC Biała Podlaska, FŁT 
w Kraśniku oraz Wydział Ekonomiczny UMCS.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego.

Postanowiono kontynuować tradycję konferencji w Kazimierzu 
i ustalono temat XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 
która odbędzie się w listopadzie 2018 roku: „Modele organizacyj-
ne i ich wpływ na doskonalenie jakości w warunkach różnorod-
ności”. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.
konferencja.umcs.lublin.pl, napisania referatu oraz spotkania się 
ponownie w naszej „rodzinie jakościowej”. 

Jubileusze to okazja do składania podziękowań za wkład pra-
cy. Dziękuję Radzie Naukowej Konferencji, recenzentom, autorom 
referatów, studentom, prowadzącym warsztaty, sponsorom. Dzię-
kuję za wytrwałość i wkład w nadawanie naszym konferencjom 
kształtu, który – zgodnie z zasadą doskonalenia – staraliśmy się 
ulepszać w każdym roku. 

Dziękuję „Problemom Jakości” i „Zarządzaniu Jakością” za pa-
tronat nad naszym przedsięwzięciem. Dziękuję wszystkim insty-
tucjom i organizacjom, władzom rektorskim za przesłane życze-
nia i gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia konferencji poświę-
conych jakości. Myślę, że jakość  była, jest i będzie problemem 
numer jeden, co potwierdza chociażby Strategia Rozwoju na lata 
2020, 2030 i 2050 poszukująca skutecznych sposobów na popra-
wę jakości życia.

Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Fot.: dr Tomasz Skrzypek
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