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Małgorzata Wierzbicka: Jak rozpoczęła się Pana 
przygoda z jakością?

Mirosław Recha: Po skończeniu studiów (spe-
cjalność elektronika) w 1957 r. rozpocząłem pracę 
jako konstruktor w Warszawskich Zakładach Te-
lewizyjnych w Warszawie na ul. Matuszewskiej. 
Stworzyliśmy tam z grupą młodych inżynierów-
-konstruktorów – Wydzielone Biuro Konstrukcyjne 
Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego oraz Wy-
dział Produkcyjny tych urządzeń. Zaczęliśmy od 
sporządzenia dokumentacji konstrukcyjnej, tech-
nologicznej oraz produkcyjnej, ponieważ takiej 
dokumentacji nie było. Opracowaliśmy nowe pro-
cesy dotyczące produkcji i kontroli modeli, serii 
próbnych i technologicznych oraz samego proce-
su produkcyjnego tych urządzeń. Trwało to około 
1,5 roku. Zresztą po tym okresie systematycznie 
doskonaliliśmy naszą dokumentację i wszystkie 
procesy. Zasadniczą kwestią w tym wszystkim by-
ły problemy dotyczące jakości parametrów urzą-
dzeń, ich żywotność oraz doskonałość przesyła-
nych informacji – wizji. Dlatego opracowaliśmy 
dokładne instrukcje dotyczące kontroli tych para-
metrów na każdym etapie powstawania i produk-
cji wyrobów. Ważnym elementem realizacji kon-
strukcji, a potem produkcji urządzeń, była jakość 
stosowanych do ich produkcji materiałów, pod-
zespołów oraz elementów. Dlatego opracowali-
śmy specjalne metody „starzenia ich”, aby po tym 
procesie były one „długowieczne”.  Były to w tym 
okresie prace bardzo pionierskie w naszym prze-
myśle. Miały na celu produkcję urządzeń na euro-
pejskim poziomie jakości. Zresztą te nasze metody 
przejęły i inne przedsiębiorstwa w polskim prze-
myśle elektronicznym.

M.W.: Jak wpłynęły Pana doświadczenia zawodo-
we, zwłaszcza w pracy w Warszawskich Zakładach 
Telewizyjnych, na zainteresowania problematyką 
jakości?

M.R.: Prace, które realizowałem jako konstruk-
tor, wpłynęły pozytywnie na moje życie zawodo-
we, a szczególnie na problemy Zarządzania przez 
Jakość. Awansowałem na Kierownika Działu, po-
tem na Głównego Konstruktora Sprzętu Profe-
sjonalnego TV, Dyrektora Zakładu Telewizyjnego 

Sprzętu Profesjonalnego, Dyrektora Technicznego 
Warszawskich Zakładów Telewizyjnych i Dyrekto-
ra Naczelnego tych Zakładów. Cały przebieg mojej 
pracy był ściśle związany z problematyką dotyczą-
cą jakości. Ktoś powiedział: „Brak troski o jakość 
jest równoznaczny z samobójstwem przedsiębior-
stwa”. Chociaż uznaje się, iż podnoszenie jakości 
może dać instytucjom przewagę na konkurencyj-
nym rynku, jednak rzeczywisty problem polega 
na tym, jak to zrobić. Podnoszenie jakości wymaga 
pełnego zaangażowania kierownictwa i całej zało-
gi. Wszyscy muszą posiadać kwalifikacje i wiedzę 
niezbędne do: określenia sposobności do doskona-
lenia jakości, skoncentrowania się na właściwych 
problemach, które należy rozwiązać, analizowania 
tych problemów, analizy ryzyka, opracowywania 
realistycznych i wartych zachodu rozwiązań, oce-
ny, jak dobrze nowe systemy, procesy i procedury 
funkcjonują.

M.W.: Co Pan uważa za swój największy sukces 
w propagowaniu problematyki zarządzania w opar-
ciu o kryterium jakości?

M.R.: Konstrukcje i produkcje urządzeń telewi-
zyjnych, które opracowałem, wykłady, które pro-
wadziłem przez blisko 40 lat dotyczące Zarządza-
nia przez Jakość, oraz ustanowienie Polskiej Nagro-
dy Jakości. Dlaczego ustanowiliśmy Polską Nagro-
dę  Jakości? Ponieważ jakość jest ideą: obejmującą 
filozofię życia, pobudzającą społeczną aktywność, 
mierzącą społeczną sprawność. Dlaczego jakość 
jest tą nową rewolucyjną ideą społeczną? Ponieważ 
jakość jest: dotychczas nieskompromitowana, do-
stępna w powszechnym zrozumieniu, obiektywna 
w ocenie – miarach. Ta idea powinna objąć: kultu-
rę pracy, jakość procesu, jakość wyrobu, jakość za-
rządzania, jakość życia – materialnego i duchowego 
(etycznego).

M.W.: Jak doszło do ustanowienia Polskiej Nagro-
dy Jakości?

M.R.: Idea ustanowienia Polskiej Nagrody Jako-
ści zrodziła się w grupie inicjatywnej polskich spe-
cjalistów (w latach 1992–1993): prof. dr. hab. inż. 
Edwarda Kindlarskiego, dr. inż. Mirosława Rechy, 
dr. inż. Witolda Modlińskiego i mgr. inż. Marka 

Rozmowa z dr. inż. Mirosławem Rechą,
 inicjatorem Polskiej Nagrody Jakości 
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Kłoczko. Celem Polskiej Nagrody Jakości była co-
roczna promocja „Polskich Systemów Zarządzania 
przez Jakość”, tj. czynnika o strategicznym znacze-
niu dla przedsiębiorstw i organizacji zmuszonych 
do działania w warunkach narastającej i ostrej kon-
kurencji na rynkach światowych, charakterystycz-
nej dla lat dziewięćdziesiątych i późniejszych. Prze-
wodnią myślą tej idei było przyznawanie Nagród 
i Wyróżnień przedsiębiorstwom za wdrażanie filo-
zofii TQM – Zarządzania przez Jakość (ZPJ) – w ce-
lu doskonalenia pracy w organizacji na wszystkich 
szczeblach jej zarządzania.

Wizja Polskiej Nagrody Jakości to osiąganie świa-
towego poziomu jakości i zarządzania w polskich 
organizacjach. Misja Polskiej Nagrody Jakości to być 
przodującą siłą dla stałego doskonalenia „Jakości 
i Zarządzania” w polskich organizacjach. Wartości 
PNJ realizowane przez Komitet Polskiej Nagrody Ja-
kości, jego członków, uczestników konkursów i pra-
cowników to:

 starania dla wdrażania perfekcjonizmu organi-
zacyjnego;

 koncentracja na potrzebach klientów;
 kierowanie się wartościami humanizmu oraz 

pracy;
 respektowanie potrzeb społecznych.

M.W.: Jak Pan ocenia Polską Nagrodę Jakości 
z perspektywy ćwierćwiecza?

M.R.: Z analizy danych z oceny badań prze-
prowadzanych corocznie po zakończeniu kolejnej 
edycji konkursu w organizacjach uczestniczących 
w Polskiej Nagrodzie Jakości wynikają następujące 
wnioski:

1) Model Doskonalenia Zarządzania PNJ, oparty 
na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fun-
dacji Zarządzania Jakością), stał się bardzo waż-
nym narzędziem w upowszechnianiu, wdrażaniu 
i doskonaleniu koncepcji Zarządzania przez Jakość 
– ZPJ (Total Quality Management – TQM), który po 
wdrożeniu ISO 9000 stanowi następny krok w dą-
żeniu organizacji do znakomitości.

2) Nagroda PNJ stała się najbardziej prestiżową 
formą wyróżnienia za stałe doskonalenie systemu 
zarządzania organizacją.

3) Uczestnicy biorący udział w konkursach 
PNJ bardzo wysoko oceniają Model Doskonalenia 
Zarządzania.

4) Ustanowienie Regionalnych Nagród Jakości 
pozwoliło zainteresować szerokie kręgi liderów 
wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania.

5) Stosowane systematycznie narzędzie samo-
oceny organizacji zaczęło mieć ważne znaczenie 
w nowoczesnych polskich organizacjach doskona-
lących swoje zarządzanie. 

6) Nastąpiło w Polsce, wśród samorządów i or-
ganizacji publicznych, znaczne zainteresowa-
nie Modelem CAF (Common Assessment Frame-
work), który został opracowany na podstawie 
Modelu Znakomitości EFQM i z którego powsta-
ła samoocena PNJ dla organizacji publicznych. 

Model CAF jest przeznaczony w Unii Europej-
skiej do doskonalenia zarządzania w organiza-
cjach samorządowych. 

7) Organizowane systematyczne szkolenia, kon-
ferencje i seminaria z udziałem uczestników kolej-
nych edycji konkursów PNJ są znakomitą promo-
cją metod nowoczesnego zarządzania organizacją.

8) Przez 24 lata w konkursach Polskiej i Regio-
nalnych Nagrodach Jakości brało udział ponad 1800 
organizacji produkcyjnych, usługowych i publicz-
nych (samorządy powiatowe i gminne, marszałkow-
skie, szpitale, szkoły itp.).

9) W okresie 24-letnim Sekretariat Polskiej Na-
grody Jakości przeszkolił w zakresie stosowania sa-
mooceny ponad 15.000 pracowników różnych or-
ganizacji zajmujących się problematyką Zarządza-
nia Jakością.

M.W.: Jakie znaczenie dla stabilizacji rynku i roz-
woju gospodarki ma właściwa polityka jakości i któ-
re założenia TQM są szczególnie istotne dla zadowa-
lającego efektu?

M.R.: Zarządzanie przez Jakość – ZPJ, czyli To-
tal Quality Management – TQM, jest nowoczesną 
koncepcją zarządzania organizacją. Jest to filozo-
fia wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorien-
towanego na ustawiczne doskonalenie organiza-
cji we wszystkich aspektach, sferach i efektach jej 
działalności. Obejmuje ona nie tylko doskonalenie 
wyrobów czy usług, lecz także jakość pracy, tech-
nologii, procesów i systemów wytwórczych, mar-
ketingowych, informacyjno-decyzyjnych i wszel-
kich innych, zorientowanych na zaspokajanie po-
trzeb klientów i uczestników organizacji, jej prze-
trwanie i rozwój. Z rozważań o TQM wynika, że 
jest to koncepcja zarządzania polegająca na współ-
działaniu wszystkich pracowników organizacji, 
która stawia w punkcie centralnym jakość jako 
sprawę nadrzędną oraz zadowolenie klienta jako 
podstawę długotrwałego sukcesu swojej działalno-
ści, jak również zmierza do satysfakcji i korzyści 
pracowników i społeczeństwa, a także poprawy 
jakości życia w znaczeniu materialnym i ducho-
wym. Można zatem powiedzieć, że TQM koncen-
truje się na: 

 satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego; 
misji, wizji, strategii i celach; 
 przywództwie; 
 powszechnym zaangażowaniu załogi; 
wykorzystaniu potencjału organizacji (zarzą-

dzanie partnerstwem i zasobami); 
 zarządzaniu procesami, wyrobami i usługami 

oraz ryzykiem; 
współpracy z otoczeniem – Społeczna Odpo-

wiedzialność Organizacji oraz 
 kluczowych wynikach organizacji zarówno 

 finansowych, jak i pozafinansowych. 

M.W.: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Wierzbicka

WYWIAD
Rozmowa z dr. inż. Mirosławem Rechą
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest wskazanie na istotę i znaczenie 
zarządzania różnorodnością w organizacji, dokonanie 
przeglądu definicji i rozumienia koncepcji zarządzania 
różnorodnością. Ponadto pokazanie stanu badań nad 
zarządzaniem różnorodnością w kraju i za granicą. 
Realizacji celów postawionych przed artykułem służy jego 
struktura, która obejmuje pokazanie istoty i znaczenia 
zarządzania różnorodnością, odniesienie się do zarządzania 
różnorodnością jako koncepcji zarządzania oraz pokazanie 
stanu badań nad zarządzaniem różnorodnością. Metodą 
badawczą wykorzystaną w pracy jest analiza dostępnej 
literatury oraz wnioskowanie. W wyniku przeprowadzonych 
analiz wskazano na potrzebę kontynuowania prac nad 
zarządzaniem różnorodnością i modelowych rozwiązań 
w tym obszarze. Wnioski sformułowane w pracy dotyczą 
przydatności zarządzania różnorodnością w procesie 
doskonalenia zarządzania i wskazują, że zarządzanie 
różnorodnością wpisuje się w proces poszukiwania 
nowych, bardziej efektywnych narzędzi radzenia sobie 
z niepewnością otoczenia. Wymaga ono wiedzy, nowych 
kompetencji, które umożliwią wyzwolenie synergii 
różnorodności. Zarządzanie wiedzą ułatwia pozyskiwanie 
i rozwój oraz utrzymywanie najzdolniejszych pracowników, 
wpływa na kształtowanie się większej dojrzałości 
menedżerskiej. Każdy z wymiarów różnicowania stanowi 
szansę i wyzwanie dla zarządzających organizacjami.

The aim of the article is to signal the essence and 
importance of managing diversity in the organization. 
Definitions and understandings of the concept of 
diversity management are reviewed. The current state of 
research on diversity management at home and abroad is 
presented. Achieving the goals set before the article is 
based on its structure, which includes showing the essence 
and significance of managing diversity, referring to the 
management of diversity as a management concept and 
showing the state of research on diversity management. 
The research method used in the article is the analysis 
of available literature and logical inference. As a result 
of the conducted analyses, the need for continuing 
work on diversity management and model solutions 
in this area is evident. Conclusions formulated in the 
work concern the usefulness of diversity management in 
the process of management improvement and indicate 
that diversity management is part of the process of 
searching for new, more effective tools for dealing with 
uncertainty. Managing diversity requires knowledge and 
new competences that will enable the synergy of diversity 
to be unleashed. Knowledge management facilitates 
acquisition, development and maintenance of the most 
talented employees and influences the development of 
greater managerial maturity. Each of the dimensions 
of diversity proves a chance and a challenge for the 
managers of organizations.

Słowa kluczowe Keywords
różnicowanie, zarządzanie różnicowaniem, obszary 
różnicowania, badania zarządzania różnicowaniem

diversity, diversity management, areas of diversity, 
research on diversity 

Zarządzanie różnorodnością 
–  stan i perspektywy rozwoju
Diversity management 
–  current state and development prospects

DOI: 10.15199/48.2018.10.1

Elżbieta 
SKRZYPEK

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wprowadzenie

„Skoro nie jesteśmy teraz w stanie usunąć wszyst-
kich różnic pomiędzy nami, przynajmniej możemy 
uczynić świat bezpieczniejszym dla różnorodności” 
John F. Kennedy, 1963.

„Korzystamy z różnorodności, krocząc po drodze na-
szego przeznaczenia, prowadzącej do doskonałości 
ze świadomością, że jakość jest w różnorodności. 

Zarządzanie różnorodnością opiera się na podstawo-
wej wartości, jaką jest szacunek do drugiego człowie-
ka. Maksymalizacja różnorodności i czerpanie z róż-
norodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnie-
niem dla jakości zarządzania” E. Skrzypek, 2018.

Koncepcja zarządzania różnorodnością narodzi-
ła się w latach 80. XX wieku. Uważa się, że 
zarządzanie różnorodnością od 2009 roku stało 
się zjawiskiem globalnym [12 ]. Można przyjąć, 
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że podstawowym założeniem zarządzania różno-
rodnością jest teza, że występujące różnice war-
to wykorzystać dla zwiększenia zysków przedsię-
biorstwa, dążąc do ograniczenia kosztów i ryzyka 
wynikających z różnorodności przy wzmacnianiu 
korzyści z nich wynikających. Zarządzanie róż-
norodnością powinno stać się imperatywem dla 
przedsiębiorstwa. Konieczne jest zrozumienie, że 
różnice między ludźmi w miejscu pracy i na ryn-
ku mogą przynieść organizacji określone korzyści. 
Różnorodność to wszelkie aspekty, w których lu-
dzie różnią się i są podobni, zarówno widoczne, jak: 
płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, niepełno-
sprawność, jak i niewidoczne, tj.: orientacja seksu-
alna, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe, postawy życiowe, styl życia, styl ucze-
nia się. Różnorodność to czynnik podnoszący jakość 
funkcjonowania danej zbiorowości, natomiast 
zarządzanie różnorodnością umożliwia stworzenie 
takiego środowiska, w którym każdy zatrudniony 
jest szanowany i doceniony i w którym istnieją wa-
runki, by w pełni wykorzystać posiadany potencjał 
intelektualny. Zarządzanie różnorodnością wyma-
ga otwartości organizacji na nowych pracowników, 
świadomego pozyskiwania wiedzy, umiejętności 
i doświadczeń, które mogą wnieść do przedsię-
biorstwa, i powinno stać się częścią strategii biz-
nesowych przedsiębiorstw. To sposób nieustan-
nego odkrywania ludzi, ich zdolności, umiejętno-
ści, wkładu, wartości, jakie mogą dać organizacji 
i społeczeństwu. Opiera się ono na zasadzie sza-
cunku do drugiego człowieka bez względu na płeć, 
wiek, wygląd czy narodowość. Różnorodność stała 
się faktem, np. w USA ponad 50% dużych firm to 
promotorzy różnorodności [8]. Zarządzanie różno-
rodnością to poważne wyzwanie dla menedżerów. 
To rzeczywistość, a nie problem. Obejmuje ono roz-
poznanie różnorodności, planowanie skutecznego 
zarządzania nią i zatrudniania różnorodnych zaso-
bów ludzkich. Zarządzanie różnorodnością to ak-
tywne podejście do zarządzania, które pozwala do-
strzec określone korzyści [6]. Celem artykułu jest 
wskazanie na istotę, znaczenie, rozumienie koncep-
cji zarządzania różnorodnością, wskazanie na stan 
badań nad tą problematyką w skali międzynarodo-
wej i w Polsce. 

1. Zarządzanie różnorodnością –  istota i znaczenie

W celu przybliżenia istoty koncepcji zarządzania 
różnorodnością przywołano wybrane określenia te-
go terminu.

Komisja Europejska w 2005 roku określiła za-
rządzanie różnorodnością jako zarządzanie ludźmi 
z uwzględnieniem indywidualnych różnic i posza-
nowaniem odmienności w miejscu pracy. To system 
wspierania, współistnienia i współpracy różnorod-
nych osób w organizacji ze względu na określone ce-
chy z poszanowaniem zasad. Konieczne jest aktyw-
ne włączanie się ludzi w proces zarządzania różno-
rodnością wobec kobiet, osób niepełnosprawnych, 

mniejszości rasowych, osób starszych oraz osób 
o różnej orientacji seksualnej [24]. Zarządzanie to 
umożliwia podjęcie takich działań, które są w sta-
nie uwzględnić optymalne wykorzystanie różnorod-
ności zarówno w miejscu pracy, jak i dalszym oto-
czeniu (interesariusze).

Ryszard Kapuściński o różnorodności: „Każdy 
z (...) ludzi spotykanych na drodze przez świat skła-
da się z dwóch istot, jest dwoistością, którą trudno 
rozdzielić (....). Jedna z tych istot to człowiek jak 
każdy z nas: ma swoje radości i smutki, swoje dobre 
i złe dni, cieszy się z sukcesów, nie lubi być głod-
ny, nie lubi, gdy jest mu zimno, odczuwa ból jako 
cierpienie i nieszczęście, odczuwa pomyślność jako 
satysfakcję i spełnienie. Druga istota, nakładająca 
się i spleciona z pierwszą, to człowiek jako nosiciel 
cech rasowych, nosiciel kultury, wierzeń, przeko-
nań. Żadna z tych istot nie występuje w stanie czy-
stym i wyizolowanym, obie współżyją ze sobą, wza-
jemnie na siebie oddziałując” [14].

W. Griffin podkreśla, że zarządzanie różnorod-
nością to nie tylko stwarzanie osobom zatrudnio-
nym warunków dla pełnego wykorzystania ich 
możliwości dla dobra pracodawcy, ale także stwa-
rzanie możliwości rozwoju kwalifikacji zawodo-
wych pracowników [10]. Zarządzanie różnorod-
nością obejmuje poszukiwanie mechanizmów wy-
zwalających i uruchamiających potencjał tkwiący 
w zasobach zarówno materialnych, jak i niema-
terialnych. To wdrażanie strategii, taktyki i pro-
gramów, inicjatyw szkoleniowych i rozwojowych 
w przedsiębiorstwie.

P. Drucker stwierdza, że „Każda organizacja po-
winna być nastawiona na systematyczne odrzuca-
nie wszystkiego, co utarte, zwyczajowe, znajome 
i wygodne, niezależnie od tego, czy chodzi o pro-
dukt, usługę, proces, kwalifikacje, relacje społeczne 
i międzyludzkie bądź sposoby działania (…). Rolą 
organizacji jest wykorzystywanie wiedzy do tworze-
nia narzędzi, produktów i procesów, ale także do or-
ganizowania pracy czy wreszcie do rozwoju samej 
wiedzy. Szybkie zmiany leżą w naturze zjawiska, 
jakim jest wiedza. To, co dziś uznajemy za pewnik, 
jutro zostanie podważone” [5].

Zdaniem Armstronga zarządzanie różnorodno-
ścią podkreśla wartość różnic międzyludzkich oraz 
możliwości, jakie przynosi przedsiębiorstwu i pra-
cownikom czerpanie korzyści wypływających z in-
ności. Konieczne jest podejście, które koncentruje 
się na optymalizacji wykorzystania zasobów i rów-
nouprawnienia [1].

Zdaniem E. Gross-Gołackiej zarządzanie róż-
norodnością obejmuje: indywidualne traktowa-
nie pracowników, zarządzanie zasobami ludzki-
mi, formy zatrudnienia, czerpanie doświadczeń 
od innych, elastyczny czas pracy, nabywanie kwa-
lifikacji, przyjazne środowisko dla pracowników, 
zróżnicowanie pracy pracownika, wielozadanio-
wość, przepływ informacji, zróżnicowane zespo-
ły, integrację, motywację i szkolenie pracowników, 
inwestowanie w pracowników, wykorzystanie 
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naturalnych predyspozycji pracowników, toleran-
cję oraz dostosowanie się do potrzeb pracowników 
[11, s. 246].

D.A. Thomas uważa, że zarządzanie różnorod-
nością to zagregowany efekt systemu zarządzania 
zasobami ludzkimi zawierający: rekrutację, wyna-
grodzenia, ocenę wydajności, rozwój pracowników 
i indywidualne zachowania zarządcze mające za 
zadanie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej po-
przez przywództwo i pracę zespołową [23].

Zarządzanie różnorodnością wymaga stworze-
nia odpowiedniej kultury firmy i powiązania jej ze 
zróżnicowanym rozwojem. Utrzymanie wartości 
organizacji w długim okresie to nasilanie dbałości 
o aktywa niematerialne, takie jak: ludzie, ich wie-
dza, kompetencje, zaangażowanie i motywacja. Or-
ganizacje biznesowe stają przed poważnym zada-
niem, jakim jest umiejętne i skuteczne zarządzanie 
zróżnicowaną rzeczywistością. Zarządzanie róż-
norodnością w Polsce to mało znana strategia za-
rządzania ludźmi, nie ma szerokiej świadomości, 
że zróżnicowane kadry to zasób przedsiębiorstwa, 
który w sprzyjających warunkach może być źró-
dłem korzyści biznesowych i zysku [19]. Pracow-
nicy, których cechuje różnorodność pod wieloma 
względami, mogą wpływać na wzrost efektywności 
przedsiębiorstwa i wzbogacać ją o nową, synergicz-
ną wartość. Celem zarządzania różnorodnością jest 
tworzenie takich warunków, by możliwe było wy-
korzystanie indywidualnych możliwości i umiejęt-
ności pracowników do realizacji misji, wizji i stra-
tegii firmy. W praktyce zarządzanie różnorodnością 
organizacje odnoszą do ważnych cech dla konstru-
owania społecznej tożsamości jednostki, chodzi tu 
o płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, narodo-
we, stopień niepełnosprawności, orientację seksu-
alną [17].

Cele zarządzania różnorodnością obejmują:
 zapobieganie wszelkiego rodzaju dyskryminacji 

i nierównościom,
wprowadzenie i wdrożenie polityki równego 

traktowania i zarządzania różnorodnością w miej-
scu pracy,

 tworzenie warunków do rozwoju ludzi oraz 
wzrostu kreatywności i innowacyjności w organi-
zacji,

 podnoszenie jakości wyrobów, usług, relacji, 
zarządzania,

 podnoszenie lojalności, zaufania i zaangażowa-
nia pracowników,

 budowanie wizerunku organizacji zaangażowa-
nej w zarządzanie zróżnicowaniem,

 stwarzanie warunków dla wzrostu efektywno-
ści, skuteczności, konkurencyjności i dojrzałości or-
ganizacji [15].

Zarządzanie różnorodnością dotyczy [ 11, s. 56 ]:
wykorzystywania wszystkich dostępnych w or-

ganizacji talentów bez odwoływania się do etnocen-
tryzmu i stereotypów,

 prowadzenia polityki na rzecz różnorodno-
ści, przyczyniającej się do wzrostu innowacyjności 

i twórczego działania, zmniejszania braków kadry, 
posiadającej określone umiejętności, poprawy jako-
ści obsługi klienta,

 dopasowania oferty do potrzeb różnych klien-
tów oraz utrzymania się na rynku i zwiększenia 
swojego udziału w nim,

 uwzględniania potrzeb i oczekiwań klientów 
indywidualnych, pracowników i innych interesa-
riuszy,

 podejścia poprzez zarządzanie strategiczne zo-
rientowane na dostosowanie się organizacji do oto-
czenia.

Do narzędzi realizacji zarządzania różnorodno-
ścią, którego celem jest kreowanie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorstwa oraz osiąganie wymier-
nych efektów biznesowych, a także sprawne zarzą-
dzanie różnorodnymi zasobami ludzi, należy zali-
czyć:

 opracowanie programów i procedur umożliwia-
jących kształtowanie wartości przedsiębiorstwa,

 opracowanie i przestrzeganie rozwiązań w ob-
szarze kulturowym przedsiębiorstwa,

 otwartość na zmiany i elastyczność rozwiązań 
umożliwiających dostosowanie rozwiązań do po-
trzeb organizacji,

 zwinność organizacyjną,
 narzędzia budowy kultury organizacyjnej 

uwzględniającej różnorodność,
 kształtowanie świadomości znaczenia i promo-

wania różnorodności oraz jej nieodzowności w glo-
balnej rzeczywistości XXI wieku,

wskazywanie związków pomiędzy zarządza-
niem różnorodnością a dojrzałością organizacyjną.

Przy budowaniu i wdrażaniu modelu zarządza-
nia różnorodnością można wskazać na cechy pro-
wadzące do sukcesu [2]:

 styl przywództwa,
 skuteczne podejmowanie decyzji,
 otwarta i przejrzysta komunikacja,
 docenianie różnorodności,
wzajemne zaufanie,
 zarządzanie konfliktem,
wyraźnie zdefiniowane cele,
 zdefiniowane role i obowiązki,
 koordynacyjny związek między członkami ze-

społu, prowadzący do skuteczności i efektywności,
 pozytywna atmosfera.

Zarządzanie różnorodnością kojarzone jest na 
ogół z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wyma-
ga przedsięwzięć prowadzących do wyrównywa-
nia szans osób należących do różnych grup mniej-
szościowych, wykluczonych, a także pozbawio-
nych dostępu do edukacji, władzy czy rynku pra-
cy. W zarządzaniu różnorodnością nie chodzi tyl-
ko o jednostki, ale świadomość, że kompleksowo 
rozumiana różnorodność podnosi jakość organiza-
cji jako całości. Różnorodność ze swej istoty może 
przyczynić się do wzrostu jakości organizacji i ca-
łego społeczeństwa. Trzeba ją jednak dobrze rozu-
mieć i wykorzystać. Zarządzanie różnorodnością 
to umiejętne wykorzystanie doświadczeń, wiedzy, 

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Zarządzanie różnorodnością – stan i perspektywy rozwoju
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umiejętności i predyspozycji, wrażliwości zawodo-
wych i kulturowych.

Z przeprowadzonych badań i analiz źródeł teore-
tycznych i praktycznych zastosowań wynika, że za-
rządzanie różnorodnością to: 

 rozwinięta koncepcja zarządzania wiedzą i ta-
lentami,

 spoiwo łączące zarządzanie wiedzą i strategicz-
ne zarządzanie kapitałem ludzkim,

wyraz nowego podejścia do kapitału ludzkiego,
 odzwierciedlenie współczesnego podejścia do 

zarządzania kapitałem ludzkim,
 element kreowania kapitału intelektualnego or-

ganizacji,
 sposób poszukiwania nowych rozwiązań,
 przejaw adaptacji przedsiębiorstwa do prze-

obrażeń zachodzących na rynku,
 narzędzie przeciwdziałania dyskryminacji,
 szansa na sukces organizacji,
 narzędzie umiejętnego zarządzania zmianami,
 proces zmiany, w który muszą się zaangażować 

ważne dla przedsiębiorstwa podmioty,
wyzwanie dla rządzących organizacjami,
 płaszczyzna dla efektywnego wykorzystania 

doświadczenia, wiedzy i umiejętności, predyspozy-
cji, wrażliwości zawodowych i kulturowych,

 problem i rzeczywistość,
 imperatyw dla przedsiębiorstwa funkcjonujące-

go w społeczeństwie sieciowym,
 jedna z dróg pozwalająca na realizację wartości 

w dłuższym czasie –  wymaga zaufania i etyki jako 
podstawowych wartości przestrzeganych w firmie,

miara dojrzałości organizacji,
 zasób niematerialny, a nie problem,
 kategoria interdyscyplinarna wykorzystująca 

dorobek naukowy, ekonomiczny, społeczny,
 zarządzanie ludźmi z uwzględnieniem powią-

zań i relacji charakterystycznych dla grup, a nie tyl-
ko jednostek,

 narzędzie uzyskania przewagi konkurencyjnej,
 płaszczyzna połączenia obszaru kierowania 

różnorodnością ludzi, metod, technik i narzędzi za-
rządzania,

 płaszczyzna dla optymalnego wykorzystania 
różnorodności w miejscu pracy i w dalszym oto-
czeniu,

 platforma stwarzająca możliwości rozwoju 
kwalifikacji zawodowych pracowników,

 narzędzie poszukiwania mechanizmów wy-
zwalających i uruchamiających potencjał tkwiący 
w zasobach materialnych i niematerialnych,

 narzędzie umożliwiające wykraczanie poza 
uproszczone i stereotypowe schematy myślowe,

 narzędzie umożliwiające połączenie funkcji za-
rządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strate-
gicznego,

 narzędzie budowy kultury organizacyjnej 
uwzględniającej różnorodność,

 narzędzie odrzucenia tego, co stereotypowe,
 sprawdzone narzędzie radzenia sobie z niepew-

nością i ryzykiem w organizacji.

2. Zarządzanie różnorodnością jako koncepcja 
zarządzania

1. Zarządzanie różnorodnością to kategoria in-
terdyscyplinarna, wykorzystująca dorobek na-
uk ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych. 
Oparte jest ono na teorii i praktyce. Zarządzanie 
różnorodnością powinno uwzględniać powiązania 
i relacje charakterystyczne dla grup (a nie tylko jed-
nostek). Wówczas możliwe będzie uzyskanie efek-
tów siły różnorodności [11, s. 51 ].

2. Zarządzanie różnorodnością to rozwinięta 
koncepcja zarządzania wiedzą i talentami w or-
ganizacji. Kładzie nacisk na wyrównywanie szans, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, in-
tegracji pracowników oraz posiada wymiar etycz-
no-moralny prowadzenia biznesu i społecznej od-
powiedzialności [27]. Wdrażanie inicjatyw doty-
czących różnorodności wymaga stosowania no-
wych, odmiennych od dotychczasowych sposobów 
myślenia.

3. Koncepcja zarządzania różnorodnością jest 
odzwierciedleniem współczesnego podejścia do 
zarządzania kapitałem ludzkim. Zarządzanie róż-
norodnością obejmuje działania mające na celu 
kreowanie aktywnej polityki kadrowej organizacji, 
która umożliwia efektywne wykorzystanie kapita-
łu ludzkiego i pozyskanie talentów z zewnętrznego 
rynku pracy.

4. Zarządzanie różnorodnością to spoiwo, które 
łączy zarządzanie wiedzą i strategię zarządzania 
kapitałem ludzkim organizacji. To także wyraz no-
wego podejścia, podkreślającego wartość, jaką dla 
organizacji stanowi kapitał ludzki i poszanowanie 
praw pracowników.

5. Zarządzanie różnorodnością to strategia za-
rządzania personelem, która zakłada, że różnorod-
ność w miejscu pracy jest jednym z kluczowych za-
sobów organizacji przyczyniającym się do jej roz-
woju oraz realizacji celów biznesowych [20]. Za-
rządzanie różnorodnością umożliwia połączenie 
funkcji dotyczących zarządzania personelem z za-
rządzaniem strategicznym [7]. 

6. Zarządzanie różnorodnością to strategia biz-
nesowa oraz programy działań mające na celu peł-
ne wykorzystanie zróżnicowanego potencjału ludzi 
zatrudnionych w organizacji [26].

7. Zarządzanie różnorodnością to model bizne-
sowy, co wynika z określonych tendencji w gospo-
darce, w tym: wzrostu udziału kobiet, mniejszości 
narodowych, procesów migracyjnych, osób star-
szych, powstanie nowych grup kosztów, większe 
zróżnicowanie siły roboczej [3].

8. To koncepcja, która umożliwia adaptację 
przedsiębiorstw do zmian zachodzących w bliż-
szym i dalszym otoczeniu. Zmierza do zidentyfi-
kowania, uwzględniania, wykorzystania przejawów 
i wyznaczników różnorodności w organizacji oraz 
zaprojektowania rozwiązań umożliwiających osią-
gnięcie korzyści z wykorzystania potencjału róż-
norodności. Zarządzanie różnorodnością wymaga 
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analizy wykraczającej poza uproszczone i stereoty-
powe schematy myślowe [21] i jest ściśle powiązane 
z założeniami organizacji opartej na wartościach.

9. Zarządzanie różnorodnością to element kre-
owania kapitału intelektualnego przedsiębior-
stwa, bo ludzie są nośnikami takich zasobów nie-
materialnych, jak: wiedza, umiejętności, kompe-
tencje, doświadczenie, które są wykorzystywane 
w pracy. To także sposób poszukiwania innowa-
cyjnych rozwiązań, które zapewniają pozyskanie 
nowych klientów, oraz przejaw adaptacji przedsię-
biorstw do przeobrażeń zachodzących w otoczeniu.

10. Zarządzanie różnorodnością to wszelkie 
działania organizacji, które zmierzają do uwzględ-
nienia i optymalnego wykorzystania różnorodno-
ści w miejscu pracy [28]. Celem jego jest rozwija-
nie świadomości liderów, menedżerów i pracowni-
ków oraz wdrażanie procedur i inicjatyw z zakresu 
rekrutacji, zmian struktury, realizacji szkoleń, roz-
woju karier, które prowadzą do zwiększania różno-
rodności wśród pracowników. Zarządzanie różno-
rodnością powinno przynieść korzyści wszystkim. 
Proces ten to zmiany w przedsiębiorstwie. Proces 
ten wymaga czasu i nakładów pieniędzy i energii. 
Istotą zarządzania różnorodnością jest zasada spo-
łecznego włączania (social inclusion), która ma na 
celu zapewnienie pełnego udziału w funkcjono-
waniu organizacji pracownikom reprezentującym 
zróżnicowane grupy. Społeczne włączanie to sto-
pień, w jakim pracownik jest akceptowany i trakto-
wany przez innych jako osoba należąca do zespo-
łu. Powinno ono zapewnić każdemu pracownikowi 
wpływ na realizowane zadania.

11. Zarządzanie różnorodnością jest narzędziem 
umożliwiającym poszukiwanie nowych, bardziej 
efektywnych narzędzi radzenia sobie z niepewno-
ścią otoczenia i ryzykiem. Zarządzanie to nie ogra-
nicza się tylko do tworzenia równych szans wszyst-
kim zatrudnionym, ale polega na docenianiu róż-
nic i dostrzeganiu podobieństw zasobów ludzkich. 
Ważne jest także motywowanie pracowników, by 
z różnic i podobieństw wydobyć nową jakość sta-
nowiącą o przewadze konkurencyjnej organizacji.

12. Zarządzanie różnorodnością jest powiązane 
ze strategią społecznej odpowiedzialności bizne-
su i przekłada się na strategię, metody i techniki. 
Zarządzanie różnorodnością to proces złożony, bo 
dotyka trudnych do określenia problemów i analiz 
obszarów ludzkiej działalności, a także niematerial-
nych aspektów odnoszących się do zachowań, po-
staw i emocji.

13. Zarządzanie różnorodnością to cel strategicz-
ny organizacji. To strategia, która zakłada, że roz-
wój firmy i jej celów biznesowych przyniesie więk-
sze efekty, gdy dostrzeże się i dobrze wykorzysta 
różne doświadczenia, a także różne potrzeby w or-
ganizacji oraz jej otoczeniu. Strategiczne podejście 
do zarządzania różnorodnością umożliwia zbudo-
wanie organizacji uczącej się i integrującej/włącza-
jącej. Proces zróżnicowania wchodzi w interakcje 
ze wszystkimi aspektami działalności gospodarczej, 

dlatego konieczne jest planowanie różnorodności 
przy opracowaniu strategii. Właściwe zarządzanie 
różnorodnością w przedsiębiorstwie zmienia nasta-
wienie ludzi, kształtuje także kulturę organizacyjną 
(postawy, zwyczaje, system wartości). W kreowaniu 
wartości przedsiębiorstwa i przewagi konkurencyj-
nej decydującą rolę odgrywa kapitał intelektualny, 
w tym kapitał ludzki. Wiedza to podstawowe źródło 
przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, to odrębny 
zasób o znaczeniu strategicznym. W procesie zarzą-
dzania różnorodnością w przedsiębiorstwie dużą 
rolę ma do spełnienia przywództwo.

14. Zarządzanie różnorodnością to nowa kon-
cepcja, która –  wdrożona w organizacji zoriento-
wanej procesowo, projektowo, stawiającej w cen-
trum klienta –  może tworzyć warunki dla uzyska-
nia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wymaga 
połączenia poglądów, praktyk z obszaru kierowa-
nia różnorodnością ludzi, metod, technik i narzę-
dzi zarządzania. Wymaga przede wszystkim działa-
nia i poszukiwania sposobów doskonalenia wszyst-
kich procesów, w tym także biznesowych. Ponadto 
wymaga stworzenia takiej kultury organizacyjnej, 
która umożliwia realizację celów organizacji przez 
stworzenie warunków dla pełnego wykorzystania 
możliwości wynikających z różnorodności ludzi za-
trudnionych w przedsiębiorstwie, którzy są z natu-
ry różnorodni pod wieloma względami. Ważne jest, 
by działalność przedsiębiorstw miała proaktywny 
charakter, by potrafiły nie tylko reagować na zmia-
ny, ale je wyprzedzać, by były kreatywne, zwinne, 
uczące się, inteligentne i dojrzałe. 

Podejście do zarządzania różnorodnością w przed-
siębiorstwie powinno rozpoczynać się od udzielenia 
odpowiedzi na następujące pytania [18]:

 dokąd zmierzamy (misja, cele, zasięg działania 
w odniesieniu do różnorodności),

 dokąd moglibyśmy zmierzać: audyt otoczenia, 
zasoby organizacji, możliwości osiągnięcia sukcesu, 
braki, np. luka kompetencyjna,

 jak się dostać tam, dokąd zmierzamy: oce-
na  alternatyw, sformułowanie strategii, określenie 
 planów i projektów o małym zasięgu czasowym, 
uaktywnienie ludzi.

Wśród sposobów zarządzania różnorodnością 
w organizacji można wskazać na: prowadzenie 
szkoleń, warsztatów, konferencji, tworzenie pla-
nów różnorodności, stosowanie narzędzi control-
lingu personalnego. Ważnym narzędziem wspoma-
gającym zarządzanie różnorodnością jest stosowa-
nie wskaźnika Diversity Index (jest narzędziem sa-
moauditu umożliwiającym analizę różnorodności 
w miejscu pracy; ma postać formularza z pytaniami 
od 70 do 100, zależnie od wielkości organizacji, od-
powiedziami i komentarzami, jest dostępny w wer-
sji papierowej i on-line na platformie Konfederacji 
Lewiatan). Wskaźnik obejmuje jednocześnie wie-
le obszarów różnorodności oraz aspektów zarzą-
dzania. Firmy mogą także wziąć udział w Barome-
trze Różnorodności –  ogólnopolskim badaniu firm 
wskaźnikiem Diversity Index [4].
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Poszukując odpowiedniego modelu zarządzania 
różnorodnością, można oprzeć się na następują-
cych zasadach [11, s. 293–294]:

 idea godności i szacunku,
 postrzeganie ludzi jako indywidualne jednostki 

–  nie jako liczby,
 działania zorientowane na budowanie relacji,
 postrzeganie różnorodności jako szerokiego wa-

chlarza indywidualnych cech każdej osoby,
 otwarcie na zmianę.

3. Stan badań nad zarządzaniem różnorodnością

Badania empiryczne zagraniczne dotyczące za-
rządzania różnorodnością skupione zostały na ta-
kich kwestiach, jak [11, s. 293–294]:

 innowacje a różnorodność,
 koszty i korzyści związane z zarządzaniem 

różnorodnością,
 zakres realizowanych polityk różnorodności 

w przedsiębiorstwie,
 funkcjonowanie różnych zespołów w przedsię-

biorstwie,
 zarządzanie różnorodnością wobec wyzwań 

demograficznych,
 poziom wiedzy kadry menedżerskiej na temat 

różnorodności, dyskryminacji i zarządzania różno-
rodnością w organizacji.

Badania nad różnorodnością w Polsce [11, 
s. 13–15] obejmują badanie stanu wdrożenia zarzą-
dzania różnorodnością w polskich przedsiębior-
stwach (niski, choć widzi się potrzebę takich ba-
dań) (A. Sznajder 2014 rok).

Zarządzanie różnorodnością wpisuje się w po-
szukiwanie efektywnych narzędzi radzenia sobie 
z niepewnością. Umiejętności przywódców w tym 
zakresie są niewystarczające (H. Brdulak 2009). 

Wyniki badań:
 prawie 50% przedsiębiorstw jest aktywnie zaan-

gażowanych w promowanie różnorodności i działa-
nia antydyskryminacyjne w miejscu pracy,

 z tego 42% przedsiębiorstw ma ustabilizowaną 
politykę w tym zakresie od ponad 5 lat,

 27% ustanowiło ją w przeciągu ostatnich 5 lat,
 pozostałe przedsiębiorstwa są w trakcie rozwo-

ju lub wdrażania polityki różnorodności.
Sondaż w oparciu o kwestionariusz on-line do-

starczył 798 odpowiedzi, 49% pochodziło z 4 kra-
jów, tj. Niemiec, Holandii, Danii i Polski. Odpowie-
dzi z nowych państw członkowskich to 23%, z po-
łudniowej Europy 7%. 121 przykładów dobrych 
praktyk pochodziło z państw starych członków UE 
z północnej Europy.

 42% respondentów EBTP wskazało jako naj-
większą korzyść płynącą z polityki różnorodności 
rozwiązanie problemu braku pracowników i rekru-
tacji wysokokwalifikowanego personelu,

 38% przedsiębiorstw uznało, że główną zaletą 
polityki różnorodności jest możliwość polepszenia 
reputacji i wizerunku przedsiębiorstwa oraz jej po-
zycji w lokalnej społeczności,

 26% przedsiębiorstw uważa, że różnorodność 
przekłada się na innowacje i kreatywność, których 
jest motorem,

 17% przedsiębiorstw (realizujących politykę 
różnorodności oraz tych, które jej jeszcze nie wdro-
żyły) jako wyzwanie w promowaniu różnorod-
ności uznało walkę z postawami i zachowaniami 
dyskryminacyjnymi,

w niemal 70% przedsiębiorstw wdrażających 
lub realizujących politykę różnorodności nie po-
wiodło się regularne monitorowanie jej oddziaływa-
nia, a 20% przedsiębiorstw uznało, że mierzenie re-
zultatów różnorodności to bardzo duże wyzwanie,

wśród firm, które nie wprowadziły u siebie po-
lityki różnorodności, 20% przedsiębiorstw uznało 
jako problem brak wiedzy i świadomości w zakresie 
praktyk związanych z różnorodnością,

 83% firm spośród 495 uważa, że podejmowa-
nie inicjatyw związanych z polityką różnorodności 
miało pozytywny wpływ na ich biznes.

Wyniki badań, w których wzięło udział 400 osób, 
przeprowadzone w UE w 2005 roku, wskazują ob-
szary możliwości wykorzystania zarządzania różno-
rodnością [22]:

 rekrutacja, dobór pracowników, polityka ich 
utrzymania –  90% odpowiedzi,

 rozwój pracowników i awanse –  85%,
 rozwój przywództwa i zarządzanie zdolnościa-

mi –  85%,
 zastosowanie strategii –  75%,
 polityka i procedury –  74%,
współpraca pracowników –  68%,
marketing i komunikacja –  35%,
 obsługa klientów –  32%,
 rozwój produktów i usług –  25%,
 sprzedaż –  22%,
 zwolnienia, restrukturyzacja –  20%.

Wyniki badań nad różnorodnością z 2005 roku 
przeprowadzone w 25 krajach UE [22].

Celem badań było wyłonienie przykładów do-
brych praktyk w przedsiębiorstwach stosujących 
różnorodność (kwestionariusz i wywiad) oraz spraw-
dzenie (kwestionariusz on-line) poziomu świado-
mości i dobrych praktyk w zakresie różnorodności 
w firmach będących członkami Europejskiego Pane-
lu Testów Biznesowych (EBTP –  European Business 
Test Panel). Z przeprowadzonych badań wynika, 
że zaangażowanie w idee różnorodności jako nową 
koncepcję zarządzania przynosi korzyści osiągane 
w dłuższej perspektywie. 

Zmiany na rynku pracy wymuszają na pracow-
nikach konieczność dostosowania się do zróżnico-
wanych pracowników. The Economist  Intelligence 
Unit (EIU) opracował w 2013 r. raport na temat róż-
norodności w biznesie w oparciu o badania prze-
prowadzone wśród 228 dyrektorów HR na całym 
świecie [25]. Wynika z nich, że 80% dyrektorów 
deklaruje, że w kolejnych latach zarządzanie róż-
norodnością będzie jedną z kluczowych przewag 
konkurencyjnych na rynku pracy, a także wiel-
kim wyzwaniem, z jakim przyjdzie się zmierzyć 
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przedsiębiorstwom. Dlatego zarządzanie różno-
rodnością będzie mieć charakter strategiczny dla 
przedsiębiorstw.

Badania nad różnorodnością w Polsce w la-
tach 2011–2014 dotyczyły mniejszości przedsię-
biorstw. W 2016 roku 2/3 badanych przedsiębiorstw 
prowadziło działania dotyczące zarządzania róż-
norodnością, głównie poprzez przeciwdziałanie 
dyskryminacji w miejscu pracy (płeć, wiek, 
niepełnosprawność). Co piąta firma w Polsce posia-
da zapisy o zarządzaniu różnorodnością w swoich 
strategiach, jednocześnie odrębne strategie zarzą-
dzania różnorodnością praktycznie nie są możli-
we do zidentyfikowania. 70% przedsiębiorstw nie 
planuje stworzenia takiej strategii. Odnosząc się 
do problemu zarządzania różnorodnością w Polsce, 
można stwierdzić, że zarządzanie różnorodnością 
nie istnieje jako działalność planowa i celowa, mają 
miejsce tylko symptomy zarządzania różnorodno-
ścią [11, s. 381].

Wyniki badań B. Jefmańskiego dowodzą, że po-
ziom wdrażania tej koncepcji jest niski [13]. Naj-
więcej przedsiębiorstw najmocniej zaangażowa-
nych we wdrażanie koncepcji zarządzania zróż-
nicowaniem jest w regionie mazowieckim (15%), 
wielkopolskim (12%) i podlaskim (12%). 

Z badań wynika także fakt, że świadomość w za-
kresie zarządzania różnorodnością systematycz-
nie wzrasta, jednocześnie liczba rozwiązań, które 
dostosowane są do potrzeb przedsiębiorstwa, jest 
w dalszym ciągu niewystarczająca. Firmy prowa-
dzące działalność w Polsce wprawdzie wdraża-
ją niektóre elementy zarządzania różnorodnością, 
jednak nie są to przedsięwzięcia o charakterze 
kompleksowym, ponadto nie planują one działań 
w dłuższej perspektywie, co znajduje przełożenie 
na niski poziom zatrudnienia grup defaworyzowa-
nych na rynku pracy, niski komfort ich pracy [4].

Badania nad różnorodnością prowadzono do-
tychczas także w USA, Australii i Europie Zachod-
niej. Z całą pewnością zarządzanie różnorodnością 
będzie rozwijać się na coraz większą skalę. Wiele 
problemów badawczych z tego zakresu zostało pod-
jętych, jednocześnie należy pamiętać, że powodze-
nie każdej koncepcji zależy od efektów, jakie mogą 
powstać w wyniku jej aplikacji.

Biorąc pod uwagę przegląd obszarów badaw-
czych w tym zakresie, należałoby poddać badaniu 
i analizie sposoby wdrażania (oraz kontynuować 
już trwające badania) zarządzania różnorodnością 
w różnego typu organizacjach, związki, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy zarządzaniem różnorodnością 
a efektywnością organizacji i skutecznością zarzą-
dzania, sposoby, metody, narzędzia pomiaru efek-
tywności przedsięwzięć podejmowanych w obsza-
rze zarządzania różnorodnością. Ważne mogłoby 
się okazać badanie firm, które należą do inicjatywy 
europejskiej – Karta Różnorodności, by stwierdzić, 
w jakim stopniu zarządzają różnorodnością. 

Zarządzanie różnorodnością wymaga szero-
kiej wiedzy z tego zakresu. Popularność koncepcji 

i poziom wiedzy na jej temat są ograniczone, po-
strzeganie koncepcji zarządzania różnorodnością 
jest w przedsiębiorstwach zróżnicowane. Z raportu 
badań ilościowych dotyczących świadomości, po-
trzeb i działań firm w zakresie zarządzania różno-
rodnością (2001 rok) oraz publikacji E. Lisowskiej 
i A. Sznajder (2013 i 2014 rok) wynika, że:

 prawie 63% przedsiębiorstw zetknęło się z kon-
cepcją zarządzania różnorodnością jako strategicz-
nym działaniem kierownictwa, które ma na celu 
stworzenie zespołu pracowniczego zróżnicowanego 
pod względem płci, wieku, stopnia sprawności i po-
chodzenia oraz zakłada równe traktowanie pracow-
ników w miejscu pracy, uwzględnia ich zróżnico-
wane potrzeby i wykorzystuje różnice między nimi 
do osiągania celów biznesowych [20],

 około 30% przedsiębiorstw słyszało o poli-
tyce zarządzania różnorodnością, w tym dbaniu 
o przyjazne miejsce pracy, znacznie częściej repre-
zentanci średnich i małych przedsiębiorstw (46%) 
zaś mikro i małych (33%). Świadomość istnienia 
polityki zarządzania różnorodnością jest dwa razy 
wyższa wśród pracowników przedsiębiorstw zaan-
gażowanych w CSR [16]. 

Badanie przeprowadzone wśród pracowników 
działów HR w 2016 roku dowodzi, że poziom wie-
dzy o CSR jest bardzo niski. 86% badanych –  firm 
mikro i małych – nie słyszało o CSR. 4% respon-
dentów słyszało i wie, że firma angażuje się w takie 
badania, a w grupie dużych i średnich firm 12%. 
Nawet jeśli 49% badanych stwierdziło, że przed-
siębiorstwo jest zaangażowane w takie działania, 
to 84% nie potrafiło zdefiniować pojęcia odpowie-
dzialnego biznesu. Stan wiedzy na temat CSR jest 
bardzo niski [16].

Zarządzanie różnorodnością to koncepcja, któ-
ra powinna pomagać odpowiadać firmom na coraz 
bardziej zróżnicowane potrzeby konsumentów i do-
cierać do innych grup.

Podsumowanie 

Zarządzanie różnorodnością wpisuje się w pro-
ces poszukiwania nowych, bardziej efektywnych 
narzędzi radzenia sobie z niepewnością otoczenia. 
Wymaga ono odpowiedniej wiedzy, nowych kompe-
tencji, które umożliwią wyzwolenie synergii różno-
rodności. Ułatwia pozyskiwanie i rozwój oraz utrzy-
manie najzdolniejszych pracowników, umożliwia 
wzrost kreatywności, służy umocnieniu więzi z in-
teresariuszami. Jest to płaszczyzna, na której wyra-
sta świadomość organizacji i kierownictwa co do 
korzyści biznesowych płynących z tworzenia zróż-
nicowanych zespołów. Zarządzanie różnorodnością 
umożliwia zwiększenie dojrzałości menedżerskiej 
w poszukiwaniu, inicjowaniu oraz przyzwoleniu na 
różnorodność, co skutkuje tworzeniem skutecznych 
zespołów funkcjonujących w zmiennym otoczeniu 
biznesowym. Szeroko rozumiana różnorodność sta-
je się cennym zasobem i podnosi jakość całej orga-
nizacji. Każdy z wymiarów różnorodności stanowi 
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szansę na sukces, dzięki wiedzy i doświadczeniu 
ludzi, jest jednocześnie dużym wyzwaniem dla ka-
dry zarządzającej.

Badania potwierdzają stosunkowo niski stopień 
zaangażowania polskich przedsiębiorstw w proble-
matykę zarządzania różnorodnością.

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Elzbieta.skrzypek@umcs.
lublin.pl) –  Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS Lublin
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Streszczenie Summary

Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem umożliwiają 
organizacjom diagnozę rozwoju oraz efektywności 
stosowanych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. 
Są narzędziami, które mogą służyć jako wzorce zarówno 
w procesie implementacji systemów zarządzania ryzykiem, 
jak i doskonalenia już funkcjonujących. Celem opracowania 
jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli 
oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem. Do realizacji celu 
wykorzystano metodę analizy literatury. Artykuł zawiera: 
genezę modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem, 
ich przegląd oraz analizę porównawczą. Główny wniosek 
z dokonanych analiz wskazuje, iż modele oceny dojrzałości 
zarządzania ryzykiem są w wysokim stopniu uniwersalne 
oraz umożliwiają formalizację procesów zarządzania 
ryzykiem w organizacji. 

Risk management maturity assessment models enable 
organizations to diagnose the development and 
effectiveness of risk management practices. They are tools 
that can serve as an exemple both in the implementation 
of risk management systems and in the improvement of 
existing ones. The aim of the study is to characterize and 
compare selected risk management maturity assessment 
models. The literature analysis method was used to 
achieve the goal. The article consists of: the genesis of 
risk management maturity assessment models, review 
and comparative analysis. The main conclusion from 
the conducted analyzes indicates that risk management 
maturity assessment models are highly universal and 
enable the formalization of risk management processes in 
the organization.

Słowa kluczowe Keywords
dojrzałość, model, ryzyko, zarządzanie ryzykiem maturity, model, risk, risk management 
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Wprowadzenie

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie uznawane za 
jedną z kluczowych domen zarządzania, warunku-
jącą niejednokrotnie nie tylko przetrwanie i rozwój 
organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, 
ale również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 
[3] [5].

Aby kształtować efektywnie działające systemy 
zarządzania ryzykiem, konieczna jest ich ciągła oce-
na, umożliwiająca wyłonienie obszarów wymaga-
jących poprawy oraz nakreślająca ścieżkę ich cią-
głego doskonalenia [2]. Dokonywanie takiej oceny 
umożliwiają modele dojrzałości zarządzania ryzy-
kiem, które przede wszystkim diagnozują poziom 
zaawansowania prowadzonych w tym obszarze 
działań, a ponadto wskazują docelowy stan wzor-
cowy [4]. Modele te odnoszą się do zintegrowanego 
zarządzania ryzykiem w organizacji lub do działań 
wobec ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjo-
nalnych, np. w zarządzaniu projektami.

Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowa-
nie oraz porównanie wybranych modeli oceny 

dojrzałości zarządzania ryzykiem z uwzględnie-
niem ich specyfiki, stopnia kompleksowości oraz 
uniwersalności. 

1. Pojęcie i geneza modeli oceny dojrzałości 
zarządzania ryzykiem

Pojęcie dojrzałości w odniesieniu do działalno-
ści organizacji zaczęto stosować pod koniec lat 70. 
XX wieku. Po raz pierwszy terminu tego użył Cros-
by w 1979 roku w odniesieniu do zarządzania jako-
ścią. Przez dojrzałość w kontekście organizacji rozu-
mie się określony, najwyższy poziom umiejętności 
w danym obszarze działalności, czyli osiągnięcie 
ostatecznego poziomu rozwoju [9]. Poziom dojrza-
łości z kolei jest zdefiniowanym, ewolucyjnym sta-
nem wynikającym z procesu ciągłego doskonalenia 
organizacji. Sposób określenia poziomu dojrzałości 
jest uzależniony od wykorzystywanych mierników 
i ich wzajemnej synchronizacji [6]. 

Logika wykorzystywania modeli do oceny po-
ziomu rozwoju organizacji szybko zaadaptowała 
się zarówno w teorii organizacji i zarządzania, jak 
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i w praktyce gospodarczej. Koncepcja ich stosowania 
zakłada, iż istnieją względnie przewidywalne, etapo-
we wzorce ewolucji zmian organizacyjnych, które 
sumując się wskazują ścieżkę logicznych następstw 
od stanu wyjściowego/początkowego do stanu pełnej 
dojrzałości [17]. Można więc model dojrzałości zde-
finiować jako prezentowane ilościowo lub jakościo-
wo etapy rosnącej zdolności elementów tego mode-
lu do realizacji założonych celów. Model umożliwia 
więc ich ocenę w zdefiniowanych obszarach [9].

Za sformalizowany pierwowzór modeli dojrza-
łości uważa się Capability Maturity Model, opra-
cowany przez Software Engineering Institute (SEI) 
w 1987 roku. Model ten stworzono w celu ulepsze-
nia procesów wytwórczych w ówczesnych przed-
siębiorstwach zajmujących się produkcją oprogra-
mowania, zwiększenia kontroli nad zachodzącymi 
procesami oraz poprawy efektywności. Wyróżniał 
on pięć poziomów dojrzałości: wstępny, powtarzal-
ny, zdefiniowany, zarządzany, optymalizacji [16].

Modele dojrzałości w latach 90. XX wieku zaczęły 
znajdować zastosowanie w obszarze zarządzania ry-
zykiem. Są w tym przypadku rozumiane jako ścieżki 
rozwoju wewnątrzorganizacyjnych praktyk w zakresie 

zarządzania ryzykiem, służące ocenie ich efektywno-
ści. Wykazują ścisłe dostosowanie do warunków iden-
tyfikacji, oceny oraz interpretacji ryzyka i podobnie jak 
standardy zarządzania ryzykiem są efektem podejścia 
normatywnego [1]. Za pierwszy model oceny dojrza-
łości zarządzania ryzykiem uważa się model Hillsona 
z 1997 roku. Model ten stał się punktem wyjścia do 
opracowania późniejszych, holistycznych modeli z za-
kresu zarządzania ryzykiem oraz kilku modeli oceny 
dojrzałości w zarządzaniu projektami [8].

Geneza oraz autorstwo modeli, które zostaną 
scharakteryzowane w niniejszym artykule zostały 
przestawiona na wykresie 1. 

Jak wynika z danych przedstawionych na wy-
kresie 1, powstanie pierwszych modeli oceny doj-
rzałości zarządzania ryzykiem datuje się na drugą 
połowę ostatniej dekady XX wieku. Następnie, od 
początku XXI wieku modele rozwiały się dość dy-
namicznie, szczególnie od roku 2004. Fakt ten znaj-
duje uzasadnienie w podnoszeniu świadomości 
na temat konieczności oceny i doskonalenia dzia-
łań nakierowanych na ochronę przed narastającym 
w związku z postępującym procesem globalizacyj-
nym ryzykiem.

2. Charakterystyka modeli oceny dojrzałości 
zarządzania ryzykiem

2.1.  Model dojrzałości zarządzania ryzykiem D. Hillsona 
(Hillson Risk Maturity Model)

Model dojrzałości zarządzania ryzykiem Hillsona 
jest jednym z pierwszych modeli, który stał się pod-
waliną dla budowy wielu późniejszych udoskona-
lonych, w sposób holistyczny analizujących rozwój 
wewnątrzorganizacyjnych systemów zarządzania 
ryzykiem. Celem opracowania modelu było głównie 
umożliwienie pomiaru aktualnego poziomu dojrza-
łości, identyfikacji obszarów do doskonalenia oraz 
poprawy i rozwoju planów wzrostu w zakresie za-
rządzania ryzykiem. Model zawiera 4 poziomy oce-
ny dojrzałości powiązane z 4 atrybutami poddawa-
nymi ocenie. Model Hillsona opierał się na koncep-
cji opracowanej w tym samym czasie przez HVR 
Consulting Services Limited [7]. Struktura modelu 
została przedstawiona w tab. 1. 

2.2.  Kalkulator narażenia na ryzyko (Risk Exposure Calculator)

Risk Exposure Caluclator jest najprostszym, do-
stępnym w literaturze modelem dojrzałości zarzą-
dzania ryzykiem. Dzięki niemu organizacje mogą 
oceniać stopień narażenia na ryzyko. Celem skon-
struowania tego narzędzia było dostarczenie me-
nedżerom informacji koniecznych do określenia, 
w których obszarach działalności i jak silne ryzyko 
zagraża działalności organizacji. Kalkulator dokonu-
je oceny ryzyka w 3 obszarach i 9 atrybutach. Każ-
dy atrybut poddawany jest ocenie według skali 1–5. 
Na podstawie sumy punktów wynikających z od-
powiedzi na pytania uzyskiwana jest informacja na 
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Objaśnienie:
 1 –  Hillson Risk Maturity Model (Hillson)
 2 –  Risk Exposure Calculator (Simons)
 3 –  Risk Management Maturity Model – Risk Management Research and 

Development Program Collaboration RMRP (INCOSE Risk Manage-
ment Working Group, Project Management Institute Risk Manage-
ment Specifi c Interest Group, UK Association for Project Management 
Risk Specifi c Interest Group)

 4 –  The Project Risk Maturity Model HVR (Hopkinson & Lovelock)
 5 –  Risk Management Capability Maturity Model for Complex Product 

Systems – CoPS (Ren & Yeo)
 6 –  RIMS Risk Maturity Model for Enterprise Risk Management (Risk and 

Insurance Management Society & Steven Minsky)
 7 –  Business Continuity Maturity Model (Virtual Corporation)
 8 –  Enterprise Risk Management Maturity – Level Assessment Tool (Cior-

ciani & Blattner)
 9 –  Risk Maturity Model ALARM –  National Performance Model for Risk 

Management in the Public Services (Public Risk Management Associa-
tion ALARM)

10 –  The Model Assess the Maturity Risk Management Process in Informa-
tion Security (Mayer & Fagundes)

Wykres 1. Geneza modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem

Źródło: opracowanie własne
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temat stopnia narażenia na ryzyko (przy pomocy 
3-stopniowej skali oceny dojrzałości) [11]. Struktu-
rę kalkulatora przedstawia tab. 2.

2.3. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem RMRP (Risk 
Management Maturity Model – Risk Management Research 
and Development Program Collaboration RMRP)

Model RMRP powstał w celu zintegrowania prak-
tyk w zakresie zarządzania ryzykiem z procesami 

biznesowymi. Powstał we współpracy wielu bada-
czy i praktyków zarządzania ryzykiem. Najczęściej 
wykorzystuje się go do oceny dojrzałości działań 
wobec ryzyka w obszarze zarządzania projekta-
mi. Dokonuje się dzięki niemu oceny w 4-stopnio-
wej skali dojrzałości. Ocenie poddaje się 4 atry-
buty. Można zauważyć podobieństwa do modelu 
Hillsona (jest to również współtwórca modelu 
RMRP) [21]. Struktura ramowa modelu przedsta-
wiona została w tab. 3.

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem

Tab. 1. Hillson Risk Maturity Model

ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

1. Kultura
2. Procesy
3. Doświadczenie
4. Zastosowanie 

1.  Naiwny – organizacja nie jest świadoma potrzeby zarządzania ryzykiem i nie ma uporządkowanego podejścia do radzenia 
sobie z niepewnością. Procesy zarządzania są powtarzalne i reaktywne przy niewielkiej lub zerowej próbie uczenia się 
z przeszłości lub w celu jedynie przygotowania się na przyszłe zagrożenia.

2.  Debiutancki – organizacja eksperymentuje z zastosowaniem zarządzania ryzykiem, zwykle za pośrednictwem pojedynczych 
pracowników, nie mając formalnego lub ustrukturyzowanego ogólnego procesu. Choć jest świadoma potencjalnych korzyści 
płynących z zarządzania ryzykiem, organizacja debiutująca nie wdraża skutecznie procesów wobec ryzyka i nie zyskuje korzyści 
z tego tytułu.

3.  Znormalizowany – organizacja ukształtowała zarządzanie ryzykiem w rutynowych procesach biznesowych i wdraża zarządzanie 
ryzykiem w większości lub we wszystkich projektach. Ogólne procesy ryzyka są sformalizowane i szeroko rozpowszechnione, 
a korzyści są zrozumiałe na wszystkich poziomach organizacji, chociaż nie zawsze można je osiągnąć we wszystkich 
przypadkach.

4.  Naturalny – organizacja ukształtowała kulturę świadomego ryzyka, z proaktywnym podejściem do zarządzania ryzykiem we 
wszystkich aspektach działalności. Informacje o ryzyku są aktywnie wykorzystywane do poprawy procesów biznesowych 
i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Procesy ryzyka są wykorzystywane do zarządzania szansami, a także potencjalnymi 
negatywnymi skutkami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Tab. 2. Risk Exposure Calculator – struktura

OBSZARY OCENY ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

Wzrost 1. Presja na wydajność
2. Tempo ekspansji
3. Brak doświadczenia kluczowych pracowników

Suma punktów możliwych do zdobycia – 45

1. 9–20, organizacja jest bezpieczna, jednak konsekwencją 
tego może być blokowanie kreatywności, innowacyjności oraz 
niepełne wykorzystywanie możliwości i potencjału.

2. 21–34, organizacja jest względnie bezpieczna. Dobrze 
wykorzystuje możliwości i potencjał swoich pracowników. 
Jednak osiągnięcie liczby punktów większej niż 12 w każdym 
obszarze, może wskazywać na narażenie na występowanie 
ryzyka.

3. 35–45, organizacja znajduje się w strefie silnego narażenia na 
występowanie ryzyka. Powinna zacząć podejmować działania, 
aby je ograniczyć.

Kultura korporacyjna 4.  Nagradzanie za skłonność do podejmowania ryzyka 
związanego z przedsiębiorczością

5. Odporność kierownictwa wobec złych wiadomości
6. Poziom wewnętrznej konkurencji

Zarządzanie 
informacją

7. Szybkość i złożoność przekazywania informacji
8. Luki w pomiarze wydajności diagnostycznej 
9. Stopień decentralizacji podejmowania decyzji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

Tab. 3. Risk Management Maturity Model RMRP

ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

1.  Kultura
2.  Procesy 
3.  Doświadczenie
4.  Zastosowanie 

Zakres implementacji określonego atrybutu oceniany jest 
przez:
• zobowiązanie do wykonania (polityka i przywództwo)
•  umiejętność wykonywania (zasoby i szkolenie)
•  zrealizowane działania (plany i procedury)
•  pomiar i analiza (środki i status)
•  weryfikacja wdrożenia (nadzór i zapewnienie jakości)

1.  Ad hoc – organizacja nie jest świadoma potrzeby zarządzania ryzykiem i nie ma 
strukturalnego podejścia do radzenia sobie z niepewnością, co skutkuje serią 
kryzysów dla każdego projektu lub operacji.

2.  Inicjalny – organizacje eksperymentują ze stosowaniem zarządzania ryzykiem, zwykle 
za pośrednictwem niewielkiej liczby nominowanych osób w ramach konkretnych 
projektów.

3.  Powtarzalny – organizacja wdrożyła zarządzanie ryzykiem w swoich rutynowych 
procesach biznesowych i wdraża zarządzanie ryzykiem w większości, jeśli nie we 
wszystkich projektach.

4.  Zarządzany – organizacja ustanowiła kulturę świadomą ryzyka (niemającą 
negatywnego wpływu na ryzyko), która wymaga aktywnego podejścia do 
zarządzania ryzykiem we wszystkich aspektach organizacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]
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2.4. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w projektach HVR 
(The Project Risk Maturity Model – HVR Project RMM)

The Project Risk Maturity Model HVR powstał 
w celu dostarczenia narzędzi służących wykrywaniu 
słabości w procesie zarządzania ryzykiem oraz sposo-
bów, dzięki którym kadra kierownicza może wykorzy-
stywać modele dojrzałości do oceny skuteczności roz-
wiązań wdrażanych przez zespoły projektowe [14]. 
Został opracowany na podstawie modelu Hillsona. 
Atrybuty poddawane ocenie oraz skala oceny dojrza-
łości przyjęta w modelu zestawione zostały w tab. 4.

Tab. 4. The Project Risk Maturity Model (HVR Project RMM)

ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

1. Zarządzanie projektami
2. Identyfikacja ryzyka
3. Analiza ryzyka
4. Reakcje na ryzyko
5. Kultura organizacyjna
6. Interesariusze

1. Naiwny
2. Debiutancki
3. Znormalizowany
4. Naturalny

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]

2.5. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w projektach 
wysokokosztowych (Risk Management Capability Maturity 
Model for Complex Product Systems (CoPS) Projects)

Ten model oceny dojrzałości zarządzania ryzy-
kiem dotyczy wysokokosztowych, zaawansowa-
nych technologicznie projektów dla biznesu. Model 
powstał w celu dostarczania dostawcom CoPS na-
rzędzi do doskonalenia działań wobec ryzyka oraz 
bieżącej oceny poziomu zaawansowania tych dzia-
łań. Dojrzałość oceniana jest na podstawie 5-stop-
niowej skali dojrzałości, a ocenianych jest 9 obsza-
rów umiejętności (atrybutów) [18], zob. tab. 5.

2.6. Model dojrzałości zintegrowanego zarządzania ryzykiem 
RIMS (RIMS – Risk Maturity Model for Enterprise Risk 
Management)

RIMS Risk Maturity Model jest narzędziem oce-
ny dla kadry zarządzającej w zakresie zarządzania 
ryzykiem w celu rozwijania i ulepszania progra-
mów zrównoważonego zarządzania organizacją. 
Docelowo miał być narzędziem benchmarkingo-
wym i edukacyjnym dla praktyków ryzyka. Ana-
liza oparta na wytycznych zawartych w modelu 
służy jako plan działań naprawczych w zakresie 
zarządzania ryzykiem. Modelowa ocena przepro-
wadzana jest w 5-stopniowej skali dojrzałości, na 
podstawie 7 atrybutów, oceniających 25 kierun-
ków kompetencji oraz 68 wskaźników, służących 
do scharakteryzowania organizacji. Niewątpliwym 
atutem modelu jest dostosowanie do standardów 
zarządzania ryzykiem, np. COSO II, AS/NZS [19] 
[20]. Ramy modelu RIMS zostały przedstawione 
w tab. 6.

Tab. 6. RIMS – Risk Maturity Model for Enterprise Risk 
Management

ATRYBUTY SKALA OCENY 
DOJRZAŁOŚCI

1.  Adaptacja podejścia ERM
2.  Zarządzanie procesami ERM
3.  Zarządzanie apetytem na ryzyko
4.  Dyscyplina w docieraniu do przyczyn 

zagrożeń
5.  Identyfikacja ryzyka
6.  Zarządzanie efektywnością
7.  Odporność biznesu na kryzysy 

i zdolność przetrwania

 1 – ad hoc
 2 – inicjalny
 3 – powtarzalny
 4 – zarządzany
 5 – przywództwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19] [20]

Tab. 5. Risk Management Capability Maturity Model for Complex Product Systems (CoPS) Projects

ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

1.  Postawy wobec ryzyka 
i niepewności

2.  Interesariusze
3.  Przywództwo i zaangażowanie 

w zarządzanie ryzykiem
4.  Identyfikacja ryzyka
5.  Analiza ryzyka
6.  Przeciwdziałanie ryzyku
7.  Integracja z innymi procesami
8.  Zarządzanie wiedzą o ryzyku
9.  Doświadczenie i kompetencje

1. Inicjalny – Na poziomie początkowym organizacja nie jest świadoma potrzeby zarządzania ryzykiem i nie 
ma uporządkowanego podejścia do rozwiązywania problemów niepewności. Nie podejmuje się próby 
zidentyfikowania ryzyka dla projektu ani opracowania planów łagodzenia skutków lub planów awaryjnych. Jest 
mało prawdopodobne, że dostawcy CoPS będą na tym poziomie.
2. Powtarzalny – Na poziomie powtarzalnym podstawowe czynności zarządzania ryzykiem są implementowane 
w procesie realizacji projektu. Brakuje jednak spójnego planowania i śledzenia wydajności. Chociaż organizacja 
jest świadoma, na pewnym poziomie, potencjalnych korzyści związanych z zarządzaniem ryzykiem projektowym, 
nie ma efektywnie wdrożonego procesu obejmującego całą organizację. 
3. Zdefiniowany – Na zdefiniowanym poziomie organizacja wdrożyła formalny proces zarządzania ryzykiem 
w swoich rutynowych procesach biznesowych, szczególnie w przypadku projektów CoPS. Ogólne zasady 
i procedury dotyczące ryzyka są sformalizowane i szeroko rozpowszechnione, a korzyści są rozumiane zazwyczaj 
na wyższych poziomach organizacji. Projekty wdrażają procesy zarządzania ryzykiem, które są zdefiniowane, 
udokumentowane, przećwiczone, wyedukowane, zmierzone i udoskonalane. 
4. Zarządzany – Na tym poziomie cele są ustalane dla każdego zdefiniowanego procesu i związanych z nim 
wyników pracy, a szczegółowe pomiary wydajności są gromadzone i analizowane. Dane te umożliwiają ilościowe 
zrozumienie procesu i lepszą zdolność przewidywania wydajności. Kluczowi dostawcy i klienci są intensywnie 
zaangażowani w proces zarządzania ryzykiem. Na tym poziomie organizacja ustanowiła kulturę świadomą ryzyka, 
wymagającą aktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem. 
5. Optymalizowany – Na poziomie optymalizacji organizacja ustaliła ilościowe, jak również jakościowe cele 
dotyczące efektywności i wydajności procesów, oparte na strategiach biznesowych i celach dalekosiężnych. 
Wprowadzono ciągłe doskonalenie procesów w kierunku osiągania tych celów przy użyciu terminowych, 
ilościowych informacji zwrotnych dotyczących wydajności. Wysoki poziom solidności został zaszczepiony 
w kulturę korporacyjną, organizację projektów i systemy w celu zmniejszenia ryzyka systemowego poprzez 
wieloaspektowe rozwiązania instytucjonalne i partnerstwo z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]
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2.7. Model dojrzałości zarządzania ciągłością działalności 
(Business Continuity Maturity Model – BCMM)

Model Business Continuity Maturity powstał 
w celu dostarczenia organizacjom zrównoważo-
nego, spójnego i zgodnego z międzynarodowymi 
standardami wzorca oceny w zakresie odporności 
na kryzysy i zapewnienia przetrwania organiza-
cji. Ocena dokonywana jest w 6-stopniowej  skali. 
Ocenie poddawanych jest 11 obszarów dzia-
łalności organizacji w podziale na: 7 obszarów 
– kompetencje przedsiębiorstwa oraz 4 obszary 

– kryteria programu zapewnienia ciągłości dzia-
łania [12] [15]. Struktura modelu została przed-
stawiona w tab. 7. 

2.8. Model dojrzałości zintegrowanego zarządzania 
ryzykiem (Enterprise Risk Management Maturity – Level 
Assessment Tool)

Enterprise Risk Management Maturity – Level 
Assessment Tool prezentuje holistyczne podejście 
do wszystkich klas ryzyka organizacyjnego. Poddaje 
analizie zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Iden-
tyfikuje 8 obszarów oceny analizowanych w 5-stop-
niowej skali dojrzałości. Obszary oceny kumulują 
26 tematów (atrybutów poddawanych ocenie), te-
maty opisują 123 elementy, te zaś wyznaczają aż 
615 kryteriów oceny [13]. Ramową strukturę mode-
lu przedstawia tab. 8.

2.9. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem ALARM (Risk 
Maturity Model ALARM – National Performance Model for Risk 
Management in the Public Services)

Model opracowany przez ALARM jest przezna-
czony do oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem 
w organizacjach sektora publicznego. Definiuje 
5 poziomów dojrzałości. Do pomiaru kwalifikuje 
7 atrybutów. Model ten wykazuje związki z mode-
lem doskonałości EFQM, stosując go jako kwestio-
nariusz samooceny [22]. Model ALARM przedsta-
wiono w tab. 9.

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem

Tab. 8. Enterprise Risk Management Maturity – Level Assessment Tool (struktura ramowa)

OBSZARY OCENY ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 1.  Filozofia zarządzania ryzykiem
2.  Ład korporacyjny
3.  Odpowiedzialność
4.  Kompetencje
5.  Uczciwość i wartości etyczne

1. Bardzo słaby – bardzo niski stopień formalizacji 
systemu, brak dokumentacji, brak komunikacji.

2. Słaby – nieformalnie regulowany system, 
określony stan dojrzałości, nadal bez 
przeszkolenia i komunikacji.

3. Średni – standaryzowany system, zdefiniowane 
i udokumentowane zasady, przeprowadzone 
podstawowe szkolenia.

4. Dobry – system nadzorowany, wprowadzone 
i przestrzegane zasady, obserwacja/komunikacja 
jest weryfikowana i stale ulepszana.

5. Optymalny – zoptymalizowane zasady 
i procesy zarządzania ryzykiem, zintegrowane 
z procesami zarządzania organizacją.

USTALANIE CELÓW 6.  Formułowanie strategii
7.  Implementacja strategii
8.  Efektywność strategii

IDENTYFIKACJA ZDARZEŃ 9.  Zewnętrzne czynniki determinujące zdarzenia
10.  Wewnętrzne czynniki determinujące zdarzenia
11.  Wydarzenia mające wpływ na biznes i strategię

OCENA RYZYKA 12.  Charakterystyka zdarzeń
13.  Metryka oceny
14.  Tryb oceny

ODPOWIEDŹ NA RYZYKO 15.  Strategie ograniczania ryzyka
16.  Ryzyko szczątkowe

DZIAŁANIA KONTROLNE 17.  Podstawy kontroli
18.  Kontrola nad celami
19.  Kontrola nad procesami
20.  Kontrola nad procesami informacyjnymi

INFORMOWANIE I KOMUNIKACJA 21.  Informowanie o celach
22.  Jakość informacji 
23.  Zarządzanie informacją
24.  Komunikacja 

MONITOROWANIE 25.  Działania monitorujące zasadnicze
26.  Monitorowanie działań korygujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Tab. 7. Business Continuity Maturity Model (BCMM)

ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

Kompetencje przedsiębiorstwa:
1.  Przywództwo
2.  Świadomość pracowników
3.  Struktura programu ciągłości 

działania
4.  Program wszechobecności
5.  Dane, specyfikacje
6.  Zaangażowanie zasobów
7.  Koordynacja zewnętrzna
Kryteria programu zapewnienia 
ciągłości działania:
8.  Zarządzanie incydentami
9.  Przywracanie technologii
10.  Przywracanie biznesu
11.  Zarządzanie bezpieczeństwem

Organizacja zagrożona:
1.  Samorządny
2.  Wycinkowy
„Kompetentny wykonawca” 
programu:
3.  Kooperacyjny
4.  Zgodny ze standardami
Zapewniona ciągłość działania:
5.  Zintegrowany
6.  Synergistyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12] [15]
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2.10. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie 
informacji (The Model to Assess the Maturity Level of the Risk 
Management Process in Information Security MMGRSeg)

Celem opracowania modelu MMGRSeg by-
ło umożliwienie oceny skuteczności wdrożonego 

systemu zarządzania ryzykiem oraz dostarczenie 
narzędzia służącego wykrywaniu zagrożeń dla we-
wnątrzorganizacyjnego bezpieczeństwa informacyj-
nego. Założenia modelu są zbieżne z wymaganiami 
międzynarodowej normy ISO/IEC 27005 – Zarzą-
dzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Mo-
del składa się z 3 etapów dojrzałości, 5 poziomów 
dojrzałości, 43 celów kontrolnych, mapy kontrol-
nej, instrumentu oceny w odniesieniu do poziomu 
dojrzałości, macierzy odpowiedzialności względem 
każdej aktywności procesu, a także tablicy wyni-
ków ryzyka [10]. Architekturę modelu MMGRSeg 
przedstawia tab. 10. 

Tab. 9. Risk Maturity Model ALARM

ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

1.  Przywództwo i zarządzanie
2.  Strategia i polityka
3.  Ludzie
4.  Partnerstwo; wspólne 

ryzyko i zasoby
5.  Procesy i narzędzia
6.  Postępowanie z ryzykiem 

i asekuracja
7.  Pomiar wyników

1.  Angażujący – kierownictwo 
wyższego szczebla ma świadomość 
konieczności zarządzania ryzykiem 
i niepewnością i przydziela zasoby.

2.  Zdarzeniowy – zarząd 
i menedżerowie wyższego szczebla 
opracowują i wdrażają podejścia do 
zarządzania ryzykiem w kluczowych 
obszarach.

3.  Funkcjonujący – menedżerowie 
wyższego szczebla przejmują 
inicjatywę, aby stosować 
zarządzanie ryzykiem w obrębie 
całej organizacji.

4.  Osadzony i zintegrowany 
– zarządzanie ryzykiem jest 
wspierane przez CEO.

5.  Napędowy – kierownictwo 
wyższego szczebla wykorzystuje 
ryzyko do doskonalenia biznesu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [22]

Tab. 10. The Model to Assess the Maturity Level of the Risk 
Management Process in Information Security 

ATRYBUTY SKALA OCENY DOJRZAŁOŚCI

1.  Kontekst ryzyka 
informacyjnego

2.  Analiza i ocena ryzyka
3.  Postępowanie z ryzykiem
4.  Akceptacja ryzyka
5.  Komunikacja
6.  Monitorowanie
7.  Krytyczna analiza ryzyka

Niedojrzałość
1. Inicjalny – wiedza podstawowa
2.  Znany – procesy intuicyjne
Dojrzałość
3.  Standaryzowany – wykorzystanie 

metodologii
4.  Zarządzany – kontrola procesów
Doskonałość
5.  Optymalizowany – udoskonalanie 

procesów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Tab. 11. Analiza porównawcza modeli dojrzałości zarządzania ryzykiem

 kryterium

model

liczba 
poziomów 
dojrzałości

liczba 
atrybutów 

poddawanych 
ocenie

stopień kompleksowości stopień uniwersalności specyfika modelu

Risk Exposure 
Calculator 3 9 wycinkowe podejście do RM uniwersalny niesformalizowany system oceny, 

nieporównywalny do innych modeli

Hillson Model 4 4 holistyczne podejście do RM uniwersalny punkt bazowy dla późniejszych modeli

ERM Model 5 26 kompleksowy, holistyczne 
podejście do ERM uniwersalny sformalizowany, najbardziej precyzyjny 

wśród modeli holistycznych

RIMS Model 5 7 kompleksowy, holistyczne 
podejście do ERM uniwersalny

powstał na bazie CMM, oparty na 
innych modelach i standardach RM 
(m.in. COSO II, AS/NZS)

BCM Model 6 11 kompleksowy dla BCM, 
wycinkowe podejście do RM uniwersalny nieporównywalny do innych modeli

HVR PMM
Model 4 6 kompleksowy dla PM, 

wycinkowe podejście do RM

dedykowany organizacjom 
realizującym projekty 
biznesowe

powstał na bazie modelu Hillsona

RMRP Model 4 4 wycinkowe podejście do RM, 
holistyczne podejście do PM

dedykowany organizacjom 
realizującym projekty 
biznesowe

powstał na bazie modelu Hillsona, 
zawiera elementy modelu RIMS

ALARM Model 5 7 kompleksowy, holistyczne 
podejście do RM

dedykowany wyłącznie 
organizacjom publicznym

sformalizowany,
nie uwzględnia CMM,
powstał na bazie EFQM

CoPS Projects 
Model 5 9

kompleksowy, holistyczne 
podejście do PM, wycinkowe 
podejście do RM

dedykowany organizacjom 
realizującym wysokokoszto-
we projekty dla biznesu

sformalizowany,
porównywalny z modelem HVR PMM 
i RMRP

RM IS Model 5 7 kompleksowy dla IS, 
wycinkowe podejście do RM uniwersalny powstał na bazie standardu ISO/IEC 

27005

Objaśnienia: RM – Zarządzanie ryzykiem, ERM – Zintegrowane zarządzanie ryzykiem, PM – Zarządzanie projektami, CMM – Model dojrzałości organizacji, 
BCM – Zarządzanie ciągłością działalności, EFQM – model doskonałości organizacji, IS – Bezpieczeństwo informacji

Źródło: opracowanie własne
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3. Porównanie modeli oceny dojrzałości zarządzania 
ryzykiem

Analiza porównawcza wybranych modeli dojrza-
łości zarządzania ryzykiem została przeprowadzo-
na w oparciu o pięć kryteriów: liczba poziomów 
dojrzałości, liczba atrybutów poddawanych ocenie, 
stopień kompleksowości, stopień uniwersalności 
oraz specyfika modelu (zob. tab. 11).

Jak wynika z analizy porównawczej zawartej 
w tab. 11, modele oceny dojrzałości zarządzania 
ryzykiem są w wysokim stopniu uniwersalne, czy-
li możliwe do zastosowania w każdej organizacji, 
niezależnie od wielkości, profilu działalności czy 
branży. Wyjątek stanowią modele, które pierwot-
nie dedykowane były podmiotom realizującym 
projekty biznesowe. Ponadto większość z prze-
analizowanych propozycji to modele komplekso-
we, zawierające kryteria oceny odnoszące się do 
wszystkich etapów procesu zarządzania ryzykiem. 
Pod względem atrybutów poddawanych ocenie 
najbardziej rozbudowane, a tym samym pozwala-
jące dokonać najdokładniejszej oceny, są modele 
dojrzałości zintegrowanego zarządzania ryzykiem.

Scharakteryzowane modele wykazują podobień-
stwa między sobą, głównie w sposobie określania 
poziomów na skalach oceny dojrzałości. Posiadają 
również elementy wspólne z międzynarodowymi 
standardami zarządzania ryzykiem. 

Podsumowanie

Zastosowanie poddanych analizie w niniejszym 
tekście modeli oceny dojrzałości zarządzania ry-
zykiem może dostarczyć współczesnym organiza-
cjom wielu korzyści. Przede wszystkim w większo-
ści przypadków stanowią one uniwersalny punkt 
odniesienia (benchmark) umożliwiający porów-
nywanie się z innymi organizacjami, np. z tej sa-
mej branży. Ponadto dają szansę na sformalizowa-
nie działań z zakresu zarządzania ryzykiem oraz 
możliwość nieustannej diagnozy poziomu zaawan-
sowania tych działań, co z kolei przekłada się na 
możliwość szybkiego identyfikowania problemów 
i wdrażania działań korygujących.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach zasto-
sowania modeli dojrzałości. Wzorce oceny nie za-
wsze są uniwersalne, niekiedy nie można ich wy-
korzystywać, np. ze względu na ograniczenia infor-
macyjne. Ponadto niektóre z nich nie uwzględniają 
klasycznego cyklu zarządzania ryzykiem (od plano-
wania, przez identyfikację i analizę, aż po monito-
rowanie, kontrolę i doskonalenie). Niekiedy okazuje 
się również, że modele są narzędziami jedynie dia-
gnostycznymi i nie do końca zsynchronizowanymi 
z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Dr hab. Piotr Jedynak (piotr.jedynak@uj.edu.pl) – Prof. UJ, mgr Syl-
wia Bąk (sylwia.bak@uj.edu.pl) – Uniwersytet Jagielloński, Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania
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Streszczenie Summary

Norma PN-EN ISO 9001:2015 spowodowała proces 
wdrożenia nowych wymagań dla systemu zarządzania 
jakością. Celem publikacji jest przedstawienie 
wyników badań dotyczących oceny stopnia zgodności 
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 podczas 
auditów jednostki certyfikującej. Podstawą badań 
empirycznych w podmiotach leczniczych są analizy 
raportów z auditów zewnętrznych. W sposób syntetyczny 
przedstawiono zmiany wynikające z nowego wydania normy 
PN-EN ISO 9001:2015 oraz wnioski z badań empirycznych 
w obszarze występujących niezgodności, obserwacji 
oraz potencjałów doskonalenia systemu zarządzania 
jakością. W podsumowaniu wskazano na skuteczny proces 
implementacji nowej normy zakończony rekomendacją do 
wydania certyfikatu. 

The PN-EN ISO 9001:2015 standard resulted in the 
process of implementing new requirements for the quality 
management system. The aim of the paper is to present 
the results of research into the evaluation of a degree 
of compliance with the requirements of the PN-EN ISO 
9001:2015 standard during audits in the certification 
body. The basis of empirical research in medical entities 
is the analysis of external audit reports. Changes arising 
from the new edition of the PN-EN ISO 9001:2015 
standard and conclusions from empirical research in the 
area of non-compliance, observations and the potentials 
of improvement in the quality management system are 
presented in a synthetic way. The conclusion points to 
an effective process of the new standard implementation, 
ending with a recommendation to issue a certificate.

Słowa kluczowe Keywords
PN-EN ISO 9001:2015, system zarządzania jakością, 
podmioty lecznicze, zarządzanie ryzykiem i szansami

PN-EN ISO 9001:2015, quality management system, 
healthcare entities, risk management and opportunities

Ocena wdrożenia systemu zarządzania 
jakością na zgodność z normą 
PN-EN ISO 9001:2015 w świetle wyników 
auditów zewnętrznych
The evaluation of the implementation of the quality 
management system in terms of compliance 
with the PN-EN ISO 9001:2015 standard in light 
of the results of external audits
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Wprowadzenie 

W świetle wzrastających wymagań klientów oraz 
nieustannego postępu gospodarczego jakość stała 
się głównym kierunkiem budowania przewagi kon-
kurencyjnej organizacji, niezależnie od rynku, na 
jakim funkcjonuje. Zarządzanie jakością, jako jeden 
z procesów zarządczych, może być wspomagane 
dostępnymi narzędziami, zapewniającymi skutecz-
ną implementację standardów jakościowych. Jed-
nym z najbardziej popularnych narzędzi jest wy-
korzystanie w praktyce zarządzania jakością nor-
my ISO 9001. Normy, podobnie jak przepisy praw-
ne, okresowo podlegają aktualizacji wynikającej 
ze zmian w otoczeniu zewnętrznym, doświadczeń 
przedsiębiorców w ich implementacji oraz wska-
zań auditorów jednostek certyfikujących. Do dnia 
14 września 2018 r. obowiązuje norma PN-EN ISO 
9001:2009 [4], w związku z tym organizacje, które 

chcą utrzymać certyfikowany system zarządzania 
jakością są zobligowane do przeprowadzenia audi-
tu zewnętrznego w zakresie wymagań nowej normy 
PN-EN ISO 9001:2015 [6]. Polskie Centrum Akredy-
tacji, jako jednostka akredytująca jednostki certyfi-
kujące, opublikowało dokument IAF pn. „Wytyczne 
dotyczące planowania przejścia na ISO 9001:2015” 
[2]. W niniejszym dokumencie wskazano, że orga-
nizacje posiadające certyfikaty wydane na zgodność 
z normą PN-EN ISO 9001:2009 są zobowiązane do-
stosować system zarządzania jakością do wymagań 
normy PN-EN ISO 9001:2015. Organizacjom tym 
zalecono podjęcie następujących działań [2]:

 identyfikację różnic organizacyjnych, które nale-
ży uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań;

 opracowanie planu wdrożenia;
 zapewnienie właściwego szkolenia i świadomo-

ści wszystkich stron, które mają wpływ na skutecz-
ność organizacji;
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 aktualizację obecnego systemu zarządzania ja-
kością w celu spełnienia zmienionych wymagań 
i zapewnienia weryfikacji jego skuteczności;

 jeśli ma to zastosowanie – nawiązanie kontaktu 
z ich jednostką certyfikującą w celu przygotowania 
przejścia.

Przedstawione działania mają charakter bardzo 
ogólnych założeń, co nie gwarantuje gotowego planu 
wdrożenia nowych wymagań dla znormalizowane-
go systemu zarządzania jakością. Norma PN-EN ISO 
9001:2015 jest przeznaczona dla każdej organizacji 
bez względu na wielkość, rodzaj produkowanych wy-
robów czy dostarczanych usług. Trudności w imple-
mentacji wymagań normy związane są z uwarunko-
waniami danego rodzaju sektora gospodarczego, oto-
czenia organizacji oraz portfela klientów. 

Obszarem zainteresowań naukowych autorki jest 
sektor ochrony zdrowia. Specyficzne uwarunkowa-
nia rynku usług medycznych oraz charakter klien-
tów korzystających z usług podmiotów leczniczych 
stanowią duże wyzwanie w zakresie wdrożenia 
znormalizowanego systemu zarządzania jakością. 
Podmioty lecznicze w świetle ustawy o działalności 
leczniczej definiowane są jako podmioty wykonują-
ce działalność leczniczą, polegającą na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych [3]. 

Celem publikacji jest przedstawienie wyników ba-
dań empirycznych w obszarze identyfikacji niezgod-
ności1, obserwacji2 oraz potencjałów doskonalenia3 
systemu zarządzania jakością, które zostały wykona-
ne podczas auditów jednostki certyfikującej w pro-
cesie przejścia na wymagania normy PN-EN ISO 
9001:2015 w podmiotach leczniczych. W analizo-
wanej literaturze brak jest badań empirycznych do-
tyczących polskich organizacji, które wskazywałyby 
na ocenę stopnia wdrożenia systemu zarządzania ja-
kością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 
oraz uzyskanych w tym procesie certyfikatów. Po-
wyższe wskazuje na zasadność prowadzenia badań 
i analiz w zakresie uzyskanych efektów wdrożenia 
znormalizowanego systemu zarządzania jakością. 

Kluczowe zmiany w systemie zarządzania jakością 
opartym na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015

Nowy wymiar systemu zarządzania jakością 
wynikający z nowej edycji normy PN-EN ISO 
9001:2015 związany jest z pojawieniem się nie-
stosowanych w poprzednich edycjach normy po-
jęć oraz wymagań powiązanych z teorią nauki 
o zarządzaniu. Poprzednie znormalizowane sys-
temy zarządzania jakością były dość często trak-
towane jako podsystem w zarządzaniu organiza-
cją. Nowa norma pozwala na precyzyjne scalenie 

1 Niezgodność definiowana jest w normie terminologicznej 
PN-EN ISO 9000:2015 jako niespełnienie wymagania.

2 Obserwacje w praktyce auditorskiej kwalifikowane są jako stan 
spełnienia danego wymagania normy, jednakże auditor wskazuje na 
istniejący potencjał poprawy w badanym obszarze.

3 Potencjały doskonalenia to rekomendacje auditora w badanym 
obszarze wskazujące na możliwość udoskonalenia postępowania 
w tym zakresie.

systemu zarządzania jakością z procesem zarządza-
nia organizacją.

Obecnie certyfikat systemu zarządzania jakością 
jest powszechną praktyką w organizacjach, a wdro-
żenie systemu zarządzania jakością wynika nie tyl-
ko z regulacji prawnych, ale przede wszystkim jest 
elementem kultury zarządzania. Norma ta ma rów-
nież na celu zapewnienie i utrzymywanie ładu or-
ganizacyjnego poprzez jednoznacznie określone 
procedury postępowania oraz przypisane odpowie-
dzialności i uprawnienia [8]. 

Pierwszą kluczową zmianą jest pojawienie się 
kontekstu organizacji definiowanego jako „kombina-
cja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które 
mogą wpływać na podejście organizacji do ustalania 
i osiągania swoich celów” [5]. Organizacja powinna 
określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne 
dla celu i strategicznego kierunku jej działania oraz 
takie, które wpływają na zdolność organizacji do osią-
gnięcia zamierzonego wyniku (wyników) systemu za-
rządzania jakością. Organizacja powinna monitoro-
wać i przeglądać informacje dotyczące tych zewnętrz-
nych i wewnętrznych czynników [6]. Każda organiza-
cja działa w określonym otoczeniu biznesowym, które 
tworzą czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Identyfi-
kacja tych czynników oraz określony sposób ich mo-
nitorowania pozwala na szybkie reagowanie na zmia-
ny kontekstu organizacji. Czynniki zewnętrzne kon-
tekstu organizacji są szczególnie ważne i mają różne 
kryteria ich klasyfikowania, w zależności od rodzaju 
prowadzonej przez organizację działalności. Do czyn-
ników zewnętrznych można zaliczyć między innymi: 
sytuację gospodarczą i polityczną, które wpływają na 
prowadzoną działalność, zmiany w ustawodawstwie, 
otoczenie techniczne i technologiczne, otoczenie ryn-
kowe i konkurencyjne, otoczenie instytucji kontrol-
nych oraz otoczenie naukowe. Z kolei czynniki we-
wnętrzne, stanowiące kontekst organizacji, powiązane 
są z posiadanymi zasobami: ludzkimi, technicznymi 
i technologicznymi, finansowymi oraz ogólnie przyję-
tą kulturą organizacji. Norma PN-EN ISO 9001:2015 
narzuca kierownictwu organizacji okresową weryfi-
kację przyjętej strategii oraz zmiany w planach ope-
racyjnych na podstawie zmian kontekstu organizacji. 

Drugą znaczącą zmianą w normie PN-EN ISO 
9001:2015 jest wymaganie zrozumienia potrzeb 
i oczekiwań stron zainteresowanych, co jest pod-
stawą do identyfikacji kontekstu organizacji. Stro-
na zainteresowana została zdefiniowana jako „osoba 
lub organizacja, która może mieć wpływ na decyzje 
lub działania, podlegać ich wpływom lub która uwa-
ża się za podlegającą wpływom decyzji lub działań” 
[5]. Organizacja powinna określić, biorąc pod uwagę 
wpływ lub potencjalny wpływ na zdolność organi-
zacji do stałego dostarczania wyrobów i usług, które 
spełniają wymagania klienta oraz mających zastoso-
wanie przepisów prawnych i regulacyjnych [6]:

 strony zainteresowane, które są istotne dla sys-
temu zarządzania jakością;

wymagania tych stron zainteresowanych, które 
są istotne dla systemu zarządzania jakością.
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W tekście normy nie zostały określone kryteria 
kwalifikowania istotności dla systemu zarządzania 
jakością danej strony zainteresowanej. Od kierow-
nictwa organizacji zależy obrany w tym zakresie 
kierunek, jednakże zawsze powinno wziąć się pod 
uwagę spełnienie oczekiwań klienta oraz wymagań 
przepisów prawnych. 

Kolejną wprowadzoną nowelizacją w stosunku do 
poprzedniej normy PN-EN ISO 9001:2009 jest plano-
wanie działań w obszarze ryzyk i szans. Z punktu wi-
dzenia praktyki zarządzania wprowadzenie tych wy-
magań w znaczący sposób systematyzuje postępowa-
nie w zarządzaniu ryzykiem, które stało się nieodzow-
nym elementem zarządzania organizacją, biorąc pod 
uwagę dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji. 
W normie PN-EN ISO 9000:2015 ryzyko zdefiniowano 
jako „wpływ niepewności, które powoduje odchyle-
nie od oczekiwań zarówno negatywne, jak i pozytyw-
ne” [5]. W świetle tej definicji podjęcie ryzyka może 
mieć odchylenie pozytywne rozumiane jako stworze-
nie określonej szansy. Natomiast w normie PN-EN ISO 
9001:2015 nie uwzględniono metody identyfikacji ry-
zyka i szans, a ponadto nie wskazano jednoznacznie 
na obowiązek udokumentowania tych działań. Każda 
organizacja dobiera sposób identyfikacji ryzyka i szans 
na bazie dostępnych w literaturze przedmiotu narzę-
dzi oraz dostosowuje metodę do charakteru prowa-
dzonej działalności. Powiązanie przyjętego w systemie 
zarządzania jakością podejścia procesowego obliguje 
do identyfikacji ryzyk i szans w ścisłym powiązaniu 
z procesami funkcjonującymi w organizacji. Identyfi-
kacja ryzyk i szans w procesach pozwala na wdroże-
nie działań minimalizujących ryzyko lub wykorzystu-
jących pojawiającą się szansę oraz – w późniejszym 
czasie – ocenę skuteczności wprowadzonych działań. 

Zarządzanie ryzykiem mogącym mieć wpływ 
na osiąganie przez organizację  założonych celów, 
obok orientacji na klienta i podejścia procesowe-
go, wskazano jako kluczowy czynnik zapewniający 
skuteczność systemu. Koncepcja myślenia opartego 
na ryzyku zastąpiła dotychczasowe wymagania do-
tyczące działań zapobiegawczych [7]. Brak działań 
zapobiegawczych w formalnych wymaganiach spo-
wodowało inne podejście do postępowania z po-
tencjalnymi niezgodnościami. Jednakże organizacja 
może nadal stosować w praktyce zarządzania udo-
kumentowane działania zapobiegawcze, co dopusz-
cza norma PN-EN ISO 9001:2015 w załączniku A. 
Wymieniony załącznik ma charakter informacyjny 
i nie stanowi wymagań, jednakże ułatwia organi-
zacjom zrozumienie wprowadzonych zmian. Ma 
to istotne znaczenie dla organizacji, które posiada-
ją wdrożony system zarządzania jakością oparty na 
wymaganiach poprzedniej edycji normy. 

Decydującą rolę w nowelizacji wydania normy 
ISO 9001 ma zupełnie odmienne podejście do do-
kumentowania systemu zarządzania jakością. Przez 
wiele lat w literaturze przedmiotu przedstawiane ba-
riery skutecznego wdrożenia systemu zarządzania ja-
kością skupiały się wokół zbyt dużego stopnia biuro-
kracji wynikającej z konieczności tworzenia licznych 

dokumentów. Obecnie nie ma obowiązku tworzenia 
księgi jakości i procedur, pojawiło się natomiast wy-
maganie dotyczące tworzenia udokumentowanych in-
formacji. Wprowadzona została definicja: „udokumen-
towana informacja to informacja oraz nośnik, na któ-
rym jest zawarta” [5]. W związku z tym zaakcentowa-
no bardziej liberalne zasady dokumentowania wszel-
kich działań w systemie zarządzania jakością. Należy 
podkreślić, że poza wymaganiami wprost wskazanymi 
w normie, to od organizacji zależy stopień uszczegóło-
wienia dokumentów oraz zakres udokumentowanych 
informacji. Niebagatelny wpływ na ten proces mają: 
poziom kompetencji personelu, rodzaj prowadzonej 
działalności oraz wielkość organizacji. 

Poza przedstawionymi powyżej kluczowymi 
zmianami w nowej normie PN-EN ISO 9001:2015 
wprowadzono inne aktualizacje, które dla lepsze-
go zobrazowania syntetycznie przedstawia tabela 1.

Reasumując, przedstawione aspekty wynikające 
z nowych wymagań dla znormalizowanego systemu 
zarządzania jakością nasuwają następujące wnioski 
wskazujące na:

 przemianę w zarządzaniu jakością w podejściu 
najwyższego kierownictwa organizacji ukierunko-
waną na: przywództwo, planowanie z uwzględ-
nieniem ryzyk i szans, w tym kontekstu organiza-
cji, oraz monitorowanie oczekiwań istotnych stron 
zainteresowanych;

 zminimalizowanie wymaganych dokumentów oraz 
odstąpienie od udokumentowanych procedur pozwala 
na bardziej elastyczne, dostosowane do charakteru or-
ganizacji budowanie systemu zarządzania jakością;

 narastający trend zlecania na zewnątrz orga-
nizacji procesów i usług wymusza na organiza-
cji usystematyzowanie prowadzonego monitoringu 
efektów działania organizacji;

 powiązanie systemu zarządzania jakością z po-
dejściem procesowym, które daje możliwości lepsze-
go nadzoru nad procesami oraz monitorowaniem ich 
efektywności, co w konsekwencji pozwala na ciągłe 
doskonalenie systemu zarządzania jakością. 

Ocena wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO 
9001:2015 w organizacjach sektora ochrony zdrowia 
– wyniki badań empirycznych

Audity zewnętrzne przeprowadzane przez akredy-
towane4 jednostki certyfikujące mają na celu obiek-
tywną ocenę stopnia spełnienia wymagań normy 
PN-EN ISO 9001:2015. Wynikiem auditu jest udzie-
lenie rekomendacji do wydania certyfikatu lub jej 
brak w przypadku niezgodności, w stosunku do któ-
rych organizacja nie wprowadziła działań korygują-
cych w wymaganym terminie. W normie PN-EN ISO 
9000:2015 przytoczona jest definicja auditu mówiąca 
o tym, że audit „to systematyczny, niezależny i udo-
kumentowany proces uzyskiwania obiektywnego do-
wodu oraz jego obiektywnej oceny w celu spełnienia 

4 Akredytacja jest nadawana jednostkom certyfikującym przez 
Polskie Centrum Akredytacji na mocy przepisów prawnych.

Ewa Popławska 

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA



22

2018 Pa ź d z i e r n i k

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015…

kryteriów auditu” [5]. W auditach zewnętrznych jed-
nostki certyfikującej głównym kryterium auditu jest 
norma PN-EN ISO 9001:2015. Audity przeprowadza-
ne są przez posiadających określone kompetencje 
auditorów wraz ze spełnieniem przez nich wymagań 
dotyczących kwalifikacji do danej branży. 

Celem przeprowadzonych badań empirycznych 
była ocena stopnia wdrożenia systemu zarządza-
nia jakością na zgodność z wymaganiami normy 
PN-EN ISO 9001:2015 w organizacjach sektora 
ochrony zdrowia, w tym:

wykazanie, w jakim stopniu organizacje spełniły 
wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 i uzyska-
ły certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą;

 klasyfikacja, które wymagania nie zostały do-
statecznie wdrożone, co skutkowało wystąpieniem 
niezgodności;

 ustalenie obszarów, które należy poprawić 
i udoskonalić;

wyciągnięcie wniosków, które mogą być przy-
datne organizacjom ochrony zdrowia w praktyce 
wdrażania i doskonalenia znormalizowanego syste-
mu zarządzania jakością. 

Badania przeprowadziła autorka będąca au-
ditorem wiodącym jednostki certyfikującej5 

5 Jednostka certyfikująca zastrzegła sobie prawo do nieujawnia-
nia swojej nazwy.

z uprawnieniami do auditowania organizacji ochro-
ny zdrowia w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 lip-
ca 2018 roku. Przy czym należy zaznaczyć, że audit 
jest prowadzony metodą próbkowania wybranych 
dowodów auditowych. Szczegółowe założenia ba-
dawcze przedstawia tabela 2. 

Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych

Biorąc pod uwagę nowe wymagania dla systemu za-
rządzania jakością zbudowanego na bazie PN-EN ISO 
9001:2015, kluczowe są informacje dotyczące niespeł-
nienia wymagań normy. W analizowanym okresie audi-
tor zidentyfikował w sumie 25 niezgodności w 12 orga-
nizacjach sektora ochrony zdrowia, przy czym w trak-
cie jednego auditu były przypadki wystąpienia więcej 
niż jednej niezgodności. Niezgodności dotyczyły nastę-
pujących punktów normy PN-EN ISO 9001:2015:

 5.3 role, odpowiedzialność i uprawnienia w or-
ganizacji – 1 niezgodność;

 6.1 działania odnoszące się do ryzyk i szans 
– 1 niezgodność;

 6.2 cele jakościowe i planowanie ich osiągnię-
cia – 1 niezgodność;

 7.1.4 środowisko funkcjonowania procesów 
– 3 niezgodności;

 7.1.5 zasoby do monitorowania i pomiarów 
– 2 niezgodności;

Tabela 1. Synteza zmian w normie PN-EN ISO 9001:2015

Punkt normy
PN-EN ISO 9001:2015 Krótka charakterystyka wymagania w kontekście zmian

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu Organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne strategiczne dla jej kierunku działania. 

4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron 
zainteresowanych 

Organizacja powinna określić istotne strony zainteresowane oraz ich wymagania, które są istotne dla 
systemu zarządzania jakością.

4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania 
jakością 

Nie ma możliwości wyłączeń punktów normy, jak to było dopuszczane w poprzedniej edycji. Wymagane 
uzasadnienie braku zastosowania określonego wymagania normy.

4.4 System zarządzania jakością i jego 
procesy

Opis podejścia procesowego wraz z uwzględnieniem wejść i wyjść z procesów, w tym ryzyk i szans 
w korelacji z procesami.

5. Przywództwo
5.2 Polityka Jakości
5.3 Role, odpowiedzialność i uprawnienia 
w organizacji 

Zastąpiono punkt zaangażowanie kierownictwa wymaganiami dla wykazania przywództwa 
najwyższego kierownictwa.
Polityka jakości powinna być dostępna dla stron zainteresowanych, jeśli to właściwe, oraz utrzymywana 
w formie udokumentowanej informacji.
Zmiana wymagania dotyczącego Przedstawiciela kierownictwa. Przypisanie odpowiedzialności za 
przedstawianie sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

6.1 Planowanie działań odnoszących się do 
ryzyk i szans

Planowanie systemu zarządzania jakością wraz z określeniem ryzyk i szans, aby zapobiec wystąpieniu 
niepożądanych skutków lub ich ograniczenie.

6.2 Cele jakościowe i planowanie ich 
osiągnięcia 

Ustanowienie udokumentowanych celów jakości z uwzględnieniem: zasobów, odpowiedzialności, 
terminu realizacji oraz oceny wyników.

7.1.5.2 Spójność pomiarowa W przypadku kiedy spójność pomiarowa jest niezbędna do zapewnienia zaufania co do wiarygodności 
wyników pomiaru, należy sprawdzać zasoby do pomiarów.

7.1.6 Wiedza organizacji Organizacja powinna określić wiedzę niezbędną do osiągnięcia zgodności wyrobów i usług. 

7.3 Świadomość Organizacja powinna zapewnić, aby osoby pracujące pod jej nadzorem były świadome konsekwencji 
niezgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością. 

7.5 Udokumentowane informacje System zarządzania jakością powinien zawierać udokumentowane informacje wymagane przez normę. 
Nadzór obejmuje opracowanie, aktualizowanie, zabezpieczanie i nadzorowanie zmian. 

8.4 Nadzór nad procesami, wyrobami 
i usługami dostarczanymi z zewnątrz

Uwypuklenie roli nadzoru zwłaszcza nad podwykonawcami mającymi istotne znaczenie dla zgodności 
wyrobów i usług, w tym bieżące monitorowanie efektów ich działania.

8.7 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami Niezgodne wyjścia z procesów wymagają opisania ich charakteru, wprowadzenia działań korekcyjnych 
oraz uzyskanych odstępstw.

9 Ocena efektów działania Ocena skupiona wokół: monitorowania zadowolenia klientów, analiz danych, auditu wewnętrznego 
oraz przeglądu systemu zarządzania jakością.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]
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 7.5 udokumentowane informacje – 4 niezgodności;
 8.5.2 identyfikacja i identyfikowalność – 1 nie-

zgodność;
 8.5.4 zabezpieczenie – 2 niezgodności;
 8.7 nadzór nad niezgodnymi wyjściami – 1 nie-

zgodność;
 9.2 audit wewnętrzny – 2 niezgodności;
 10.2 niezgodności i działania korygujące – 1 nie-

zgodność. 
Analiza danych dotyczących obszarów niezgodnych 

z wymaganiami wskazuje, iż w stosunku do zupełnie 
nowych wymagań znormalizowanego systemu zarzą-
dzania jakością nie wystąpiła znacząca liczba niezgod-
ności. Nowymi wymaganiami były: działania odno-
szące się do ryzyk i szans, sposób planowania celów 
jakości oraz nadzór nad niezgodnymi wyjściami z pro-
cesów. We wszystkich auditowanych organizacjach, 
po wyznaczonym terminie przekazania dowodów na 
wprowadzenie działań usuwających nie tylko niezgod-
ność, ale także jej przyczynę, uzyskano rekomendację 
do wydania certyfikatu. Niezgodności podczas audi-
tu jednostki certyfikującej nie stwierdzono u 77,78% 
auditowanych organizacji, co wskazuje na prawidło-
we funkcjonowanie systemu zarządzania jakością po 
przejściu na wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Kolejną badaną płaszczyzną była identyfikacja ob-
serwacji poczynionych przez auditora, które wska-
zywały na spełnienie danego wymagania normy 
PN-EN ISO 9001:2015, jednakże istniały przesłan-
ki, aby dany obszar poprawić w celu zapobiegnięcia 
w przyszłości niezgodnościom. W sumie stwierdzo-
nych zostało 91 obserwacji, w stosunku do których 
szczegółowe zestawienie zawiera tabela 3.

Przegląd zidentyfikowanych obserwacji wskazu-
je na słabe strony w systemie zarządzania jakością 
w obszarach:

 nadzoru nad procesami, wyrobami i usługami 
dostarczanymi z zewnątrz – 15,38% obserwacji;

 nadzoru nad udokumentowanymi informacja-
mi – 14,28% obserwacji;

 określania ról, odpowiedzialności i uprawnień 
– 14,28% obserwacji;

 nadzoru nad środowiskiem funkcjonowania 
procesów – 8,79% obserwacji;

 nadzoru nad zasobami do monitorowania i po-
miarów – 8,79% obserwacji;

 identyfikacji działań w odniesieniu do ryzyk 
i szans – 7,69% obserwacji. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w stosunku do 
poprzedniej edycji normy zupełnie nowymi wy-
maganiami były działania odnoszące się do ryzyk 
i szans oraz nadzór nad procesami, wyrobami i usłu-
gami dostarczanymi z zewnątrz. Udokumentowane 
informacje zastąpiły dotychczasowy nadzór nad do-
kumentami i zapisami. Stąd zastanawiające są przy-
czyny występowania takiej liczby obserwacji. 

Ostatnim badanym aspektem były rekomenda-
cje auditora w zakresie potencjałów doskonalenia 

Tabela 2. Założenia badawcze

Metoda badania Zastosowano metodę analizy studium przypadku. Etapy badania obejmowały:
• obserwacje poczynione w trakcie auditu;
• ocenę przedstawionych udokumentowanych informacji;
• analizę sporządzonych raportów z auditów;
• ocenę wdrożenia normy PN-EN ISO 9001:2015;
• wnioski końcowe i rekomendacje dla organizacji.

Problemy 
badawcze

1. W jakim stopniu organizacje wdrożyły wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015?
2. W których obszarach normy PN-EN ISO 9001:2015 zidentyfikowano niezgodności (organizacja nie spełniła wymagań normy)?
3.  W jakich płaszczyznach normy PN-EN ISO 9001:2015 wystąpiły rekomendacje auditora kwalifikowane jako obserwacje 

i potencjały doskonalenia systemu zarządzania jakością?
4. Jakie można wyciągnąć wnioski przydatne w praktycznej implementacji systemu zarzadzania jakością w organizacjach?

Adresaci badania Organizacje sektora ochrony zdrowia świadczące usługi medyczne w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym, które posiadały 
certyfikat wydany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz zdecydowały się na audit przejścia na wymagania normy PN-EN 
ISO 9001:2015.

Próba badawcza Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki 54 auditów jednostki certyfikującej obejmujących okres od 1.03.2017 r. do 31.07.2018 r. 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Zestawienie liczby obserwacji w  kontekście punktów 
normy PN-EN ISO 9001:2015

Punkt normy PN-EN ISO 9001:2015 Liczba 
obserwacji

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu 1

4.2  Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron 
zainteresowanych 

3

5.3 Role, odpowiedzialność i uprawnienia 13

6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7

6.2 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia 3

6.3 Planowanie zmian 1

7.1.3 Infrastruktura 2

7.1.4 Środowisko funkcjonowania procesów 8

7.1.5 Zasoby do monitorowania i pomiarów 8

7.2 Kompetencje 5

7.3 Świadomość 1

7.5 Udokumentowane informacje 13

8.4  Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami 
dostarczanymi z zewnątrz

14

8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność 1

8.5.4 Zabezpieczenie 1

8.7 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami 3

9.1.2 Zadowolenie klienta 1

9.1.3 Analiza i ocena 1

9.3 Przegląd zarządzania 4

10.2 Niezgodności i działania korygujące 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań

Ewa Popławska 
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służących działaniom mającym na celu doskonalenie 
systemu zarządzania jakością. W stosunku do zidenty-
fikowanych obserwacji stanowiły mały udział w wyni-
kach auditów jednostki certyfikującej. Ogółem auditor 
przedstawił w raportach z auditów 16 potencjałów do-
skonalenia systemu zarządzania jakością w następują-
cych punktach normy PN-EN ISO 9001:2015:

 4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu 
– 2 potencjały doskonalenia;

 6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 
– 3 potencjały doskonalenia;

 7.1.3 Infrastruktura – 4 potencjały doskonalenia;
 7.3 Świadomość – 1 potencjał doskonalenia;
 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami opera-

cyjnymi – 1 potencjał doskonalenia;
 8.4 Nadzór nad procesami, wyrobami i usłu-

gami dostarczanymi z zewnątrz – 1 potencjał 
doskonalenia;

 9.1.2 Zadowolenie klienta – 1 potencjał doskonalenia;
 9.1.3 Analiza i ocena – 2 potencjały doskonalenia;
 9.3 Przegląd zarządzania – 1 potencjał doskonalenia.

Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że najczę-
ściej identyfikowanymi obszarami do doskonalenia 
systemu zarządzania jakością są infrastruktura oraz 
działania odnoszące się do ryzyk i szans. 

Wnioski z badania

Z przeprowadzonych badań wynika, że proces 
wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 
w ocenie auditora jednostki certyfikującej wykazał 
mankamenty systemu zarządzania jakością zarówno 
w nowych wymaganiach, jak i tych, które pozostały 
niezmienione. Niespełnienie wymagań normy PN-EN 
ISO 9001:2015 w auditowanych organizacjach wska-
zuje na powtarzające się problemy z nadzorem nad 
udokumentowanymi informacjami oraz zasobami do 
monitorowania i pomiarów. Zidentyfikowane przez 
auditora jednostki certyfikującej obserwacje wskazują 
na słabe strony systemu zarządzania jakością powią-
zane z: nadzorem nad procesami, wyrobami i usłu-
gami dostarczanymi z zewnątrz, nadzorem nad udo-
kumentowanymi informacjami oraz określaniem ról, 
odpowiedzialności i uprawnień pracowników. Przed-
stawione wyniki stanowią wskazówki dla organizacji 
świadczących usługi medyczne, którym wymaganiom 
normy PN-EN ISO 9001:2015 należy poświęcić szcze-
gólną uwagę w zakresie działań minimalizujących 
ryzyko wystąpienia niezgodności. Naczelną dewizą 
znormalizowanego systemu zarządzania jakością jest 
jego ciągłe doskonalenie. W związku z tym w audito-
wanych organizacjach wykazane zostały potencjały do 
doskonalenia systemu zarządzania jakością, szczegól-
nie w nowych wymaganiach powiązanych z zarządza-
niem ryzkiem i szansami oraz utrzymywanych wyma-
ganiach w kwestii nadzorowania infrastruktury. 

Podsumowanie

Realizując przyjęty na wstępie cel, przeprowa-
dzono ocenę stopnia wdrożenia normy PN-EN ISO 

9001:2015 w organizacjach sektora ochrony zdro-
wia, które zdecydowały się na przeprowadzenie au-
ditu jednostki certyfikującej, nazywanego auditem 
przejścia z wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 
na wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015. Przed-
stawiono wyniki badań empirycznych w obszarze 
identyfikacji niezgodności, obserwacji i potencjałów 
doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wyni-
ki przeprowadzonych auditów zewnętrznych – mi-
mo stwierdzonych niezgodności – wskazują na po-
zytywną ocenę wdrożenia nowej normy PN-EN ISO 
9001:2015 w praktyce zarządzania podmiotami lecz-
niczymi. Wszystkie poddane auditowi jednostki certy-
fikującej organizacje sektora ochrony zdrowia uzyska-
ły w ostatecznej ocenie rekomendację do wydania cer-
tyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015.

W analizowanej literaturze przedstawione zo-
stały wyniki międzynarodowych badań, mające na 
celu ocenę skuteczności wprowadzonych zmian 
w normie ISO 9001:2015. Badanie przeprowadzono 
na grupie 5459 auditorów jednostek certyfikujących 
ze 116 krajów w II kwartale 2016 r. z wykorzysta-
niem kwestionariusza ankiety. Pytania z grupy G3 
koncentrowały się na doświadczeniach auditorów 
z organizacjami w zakresie normy ISO 9001. Wszy-
scy auditorzy potwierdzili, że nowa rewizja normy 
ISO 9001:2015 jest trudniejsza w implementacji niż 
poprzednia wersja. Wyniki badań pokazały, że nor-
ma ISO 9001:2015 pozwala organizacjom w sposób 
bardziej elastyczny wdrażać wymagania dla syste-
mu zarządzania jakością w celu uzyskania wartości 
dodanej, dopasowując się do potrzeb stron zaintere-
sowanych, przy jednoczesnym wykazaniu ich zdol-
ności do osiągnięcia zamierzonych rezultatów [1]. 

Dostępne w literaturze wyniki badań obejmują-
ce publikowane artykuły i badania nad normą ISO 
9001 wskazują na odległe, bo 31 miejsce Polski 
w zestawieniu obejmującym cały świat [9]. Obrazu-
je to istniejącą lukę w zakresie przeprowadzania ba-
dań dotyczących tematyki znormalizowanego sys-
temu zarządzania jakością. 

 
Dr Ewa Popławska (ewa.poplawska@wsb.chorzow.pl) – Wyższa 
Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
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Streszczenie Summary

Zagadnienia związane z różnorodnością są traktowane 
jako ważne ze względu na narastające problemy 
związane z różnicami w populacji ludzkiej, wymaganiami 
i oczekiwaniami interesariuszy w kwestiach równości 
i różnorodności. Podmioty gospodarcze muszą 
koncentrować się na różnorodności i szukać sposobów 
dla integracji, ponieważ w różnorodności tkwi potencjał 
dla uzyskania przewagi konkurencyjnej i sukcesu 
rynkowego. Różnorodność staje się kluczowym składnikiem 
skutecznego rozwoju oraz wzrostu efektywności 
organizacji. Definiowanie różnorodności rodzi wiele 
kontrowersji, a nawet sprzeczności. Celem artykułu 
jest wskazanie na istotę, znaczenie różnorodności 
w organizacjach funkcjonujących w warunkach 
społeczeństwa sieciowego, w którym bardzo ważną rolę 
pełnią relacje. Koncepcja zarządzania różnorodnością 
znajduje coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw 
w kraju i za granicą. Dlatego wskazano na korzyści, jakie 
można uzyskać, wdrażając politykę różnorodności oraz 
zarządzanie różnorodnością. Bardzo ważnym problemem dla 
wzrostu popularności koncepcji zarządzania różnorodnością 
jest odpowiednia wiedza i systemy promocji różnorodności. 
W artykule odniesiono się do kart różnorodności oraz 
kongresu różnorodności jako ważnych form promocji 
koncepcji różnorodności. Przedstawiono także paradygmaty 
różnorodności. Realizacji celów niniejszego artykułu służy 
układ treści. W artykule wskazano na istotę różnorodności, 
dokonano przeglądu definicji różnorodności, wskazano 
na korzyści związane z zarządzaniem różnorodnością, 
odniesiono się do paradygmatów różnorodności oraz 
wskazano na formy promocji koncepcji zarządzania 
różnorodnością. Metoda badawcza przyjęta w artykule to 
analiza dostępnej literatury przedmiotu i wnioskowanie. 
W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano na potrzebę 
dalszych badań nad różnorodnością oraz poszukiwania 
sposobów i narzędzi kształtowania świadomości w obszarze 
równości i różnorodności w zarządzaniu organizacją. 

Issues related to diversity are treated as important due to 
increasing problems related to differences in the human 
population, requirements and expectations of stakeholders 
on the issues of equality and diversity. Businesses must 
focus on diversity and look for ways to become inclusive, 
because diversity has the potential to gain a competitive 
advantage and market success. Diversity management 
is becoming a key component of effective development 
and improves organization’s efficiency. Defining diversity 
raises a lot of controversy and even contradictions. 
The aim of the article is to point to the essence and 
significance of diversity in organizations functioning 
in the conditions of network society in which relations 
play a very important role. The concept of diversity 
management is attracting an increasing interest of 
enterprises at home and abroad. That is why the benefits 
that can be achieved by implementing diversity policy 
and diversity management are indicated. A very important 
problem for the growing popularity of the diversity 
management concept is adequate knowledge and systems 
for the promotion of diversity. The article refers to the 
diversity charter and the diversity congress as important 
forms of promoting the concept of diversity. The article 
covers the essence of diversity, reviews the definition 
of diversity, the benefits of managing diversity, refers 
to the diversity paradigms and indicates the forms of 
promotion of the concept of diversity management. The 
research method adopted in the article is the analysis of 
the available subject literature and logical inference. As 
a result of the conducted analyses, the need for further 
research on diversity and the search for ways and tools for 
shaping awareness in the area of   equality and diversity in 
the management of the organization becomes evident.
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Wprowadzenie

Różnorodność istnieje wszędzie tam, gdzie jest 
więcej niż jeden człowiek, jest ona czynnikiem 

wzrostu jakości funkcjonowania organizacji.
 
Różnorodność to jeden z najważniejszych tema-

tów biznesowych na świecie ostatnich 20 lat obok 
zagadnień: jakości, przywództwa i etyki. Różnorod-
ność to problem strategiczny dla organizacji, któ-
re zarządzają różnorodnością i są na nią otwarte. 
Uświadomienie sobie różnic i ich docenianie może 
okazać się efektywną strategią wspomagającą ela-
styczność i adaptacyjność organizacji oraz umie-
jętność reagowania na zmieniające się otoczenie 
i związane z tym wyzwania. W zróżnicowanym 
miejscu pracy bardzo ważną rolę pełni komunika-
cja wewnętrzna, która stanowi obszar interwencji 
służących zapobieganiu dyskryminacji i łamaniu 
prawa. Jest to także strategiczne miejsce działań, 
które mogą budować włączające środowisko, któ-
re będzie sprzyjać zaangażowaniu pracowników 
i czerpaniu korzyści wypływających z ich różno-
rodności. Różnorodność to klucz do budowania 
kultury opartej na innowacjach społecznych i efek-
tywnego tworzenia dialogu z pracodawcą. Potencjał 
różnorodności jest niezbędny dla innowacyjności 
i kreatywności zespołu. Celem artykułu jest wska-
zanie na istotę, znaczenie i rozumienie terminu róż-
norodność, ponadto pokazanie korzyści, jakie niesie 
ze sobą kompleksowe traktowanie różnorodności 
i zarządzania różnorodnością w organizacji. Poka-
zano także paradygmaty różnorodności. Wskazano, 
że karta i kongres różnorodności są sprawdzony-
mi formami promowania koncepcji różnorodności. 
Metodą badawczą, jaką się posłużono, jest analiza 
dostępnej literatury na temat różnorodności oraz 
wnioskowanie.

1. Istota różnorodności

Termin różnorodność ma szerokie znaczenie 
i zastosowania. Pojawił się po raz pierwszy w USA 
w latach 80. XX wieku. Na szerszą skalę kwestia-
mi różnorodności zainteresowano się w latach 90. 
XX w. Zarządzanie różnorodnością odnosi się do 
zarządzania różnorodnością klientów w miejscu 
pracy i dostawców. Różnorodność w odniesieniu do 
ludzi stanowi przedmiot badań od lat 60. XX wie-
ku. Spośród wielu podejść do różnorodności ważną 
rolę pełni podejście biznesowe. W podejściu tym 
różnorodność pracowników postrzegana jest jako 
ważny zasób strategiczny, wykorzystywany w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych, albo jako po-
dejście prawno-moralne, którego celem jest równe 
traktowanie pracowników organizacji [22]. W lite-
raturze wyróżnia się podejście wąskie i szerokie do 
różnorodności. W podejściu wąskim uwzględnia się 
np. wiek i płeć. W szerokim – uwzględnia się wię-
cej wymiarów różnicujących [23]. Chodzi tu zatem 
o: płeć, wiek, stan zdrowia i sprawności, pocho-

dzenie kulturowe [9]. Ponadto w tym ujęciu można 
mówić o zwiększeniu zaangażowania i motywacji 
pracowników, poprawie kompetencji, traktowaniu 
zmiany jako szansy, a nie zagrożenia, oraz wzroście 
elastyczności organizacji.

Różnorodność dotyczy wszystkich. R.R. Thomas 
Jr. twierdzi, że nie jest to coś, co definiuje wyłącz-
nie rasa czy płeć. Należy tu uwzględnić także wiek, 
tło osobiste i korporacyjne, edukacyjne, osobowo-
ściowe i funkcyjne. Obejmuje ona styl życia, prefe-
rencje, pochodzenie, staż pracy w organizacji, sta-
tus bycia zwolnionym lub nie, zarządzanie lub jego 
brak [30]. A. Taylor uważa, że „różnorodność jest 
odmianą tożsamości społecznej i kulturowej wystę-
pującej między ludźmi istniejącymi razem w okre-
ślonej pracy czy organizacji” [28].

Różnorodność z perspektywy nauk o zarządza-
niu została przedstawiona w jednym z pierwszych 
artykułów dotyczących różnorodności. E. Carter 
i inni wskazali w 1982 roku, że różnorodność to „lu-
dzie z różnych środowisk etnicznych, różnej naro-
dowości, wieku, religii i klasy społecznej” [3]. Dziś 
różnorodność ujmowana jest kompleksowo i obej-
muje wiele cech: płeć, dochód, stan cywilny, wy-
kształcenie, niepełnosprawność itp. 

Wraz z postępującym zróżnicowaniem rynków 
pracy znaczenia nabierać będzie wiedza i kompe-
tencje przedsiębiorstw w zakresie włączania oraz 
korzystania z istniejących różnorodności potencjal-
nych zasobów ludzkich. Bardzo ważną rolę w tym 
względzie będzie pełnić komunikacja wewnętrzna 
i zewnętrzna. By osiągnąć sukces w tym względzie, 
należy przestrzegać następujących zasad [24]:

 zagwarantowanie, że różnorodność i równe 
traktowanie stanowią rzeczywiste wartości przed-
siębiorstw, a kierownictwo wspiera działania w tym 
obszarze,

wizja dotycząca równości i różnorodności jest 
jasno komunikowana,

 zasada równego traktowania i zakaz dyskrymi-
nacji w zatrudnieniu są komunikowane i realizo-
wane,

 nie używa się takich zwrotów językowych 
w miejscu pracy, które zagrażałyby różnorodności,

 komunikacja i różnice w stylach komunikacyj-
nych stanowią obszar rozwoju zawodowego zatrud-
nionych oraz umożliwiają korzystanie z różnych 
sposobów wyrażania opinii i interesów, prowadze-
nia dyskusji,

w organizacji wyraża się obawy i wątpliwości 
związane z różnicami, różnorodnością i równym 
traktowaniem, menedżerowie rozpoznają szanse 
i wyzwania stwarzane przez różnice.

Różnorodność to wiele różnych rzeczy i ludzi. 
Różnorodność przejawia się poprzez różne rodzaje 
tej samej rzeczy, np. samochody osobowe, dostaw-
cze, ale obejmuje także różnorodność w ramach 
tych samochodów.

Polityka na rzecz równości i różnorodności wpi-
suje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, któ-
ra dotyczy gospodarki, środowiska i społeczeństwa 



27

2018 Pa ź d z i e r n i k

[17]. Należy podkreślić, że koncepcja zarządzania 
różnorodnością wpisuje się także w realizację stra-
tegii na rzecz wzrostu gospodarczego UE – Euro-
pa 2020 [7]. Zarządzanie różnorodnością to spraw-
dzony sposób nieustannego odkrywania ludzi, ich 
zdolności, umiejętności, wkładu, wartości, jakie 
mogą dać organizacji i społeczeństwu. Zarządzanie 
różnorodnością powinno stać się częścią strategii 
biznesowych firm funkcjonujących w społeczeń-
stwie sieciowym, opartym na wiedzy.

G. Mulgan stwierdza, że o kształcie przyszłej go-
spodarki zadecydują trzy czynniki: ekologia, globa-
lizacja i demografia [20]. Nasilające się zróżnicowa-
nie bliższego i dalszego otoczenia wymaga umiejęt-
ności dostosowania się do zmian. E. Gross-Gołacka 
wskazuje, że maksymalizacja różnorodności oraz 
czerpanie z niej korzyści to ważne zagadnienie we 
współczesnym zarządzaniu [11].

Różnorodność w makroskali umożliwia:
wzrost wydajności,
wzrost innowacyjności, twórczego działania,
 zdobywanie nowych rynków.

Różnorodność w skali mikroekonomicznej pro-
wadzi do:

 poprawy jakości towarów i usług,
 przyciągania talentów,
 ograniczania fluktuacji kadr [27].

Podkreślić należy, że w ciągu ostatnich 20 lat 
różnorodność oraz integracja stały się ważnymi 
elementami koncepcji zarządzania organizacją. 
Różnorodność stała się faktem, np. w USA ponad 
50% dużych firm to promotorzy różnorodności [10].

P. Drucker wskazuje, że różnorodność obejmuje 
aspekty demograficzne i społeczno-ekonomiczne 
społeczeństwa. Należą tu: starzenie się populacji, 
wzrost kompetencji i wiedzy ludzi, wzrost imigra-
cji, zmieniająca się rola kobiet na rynku pracy, ro-
snące różnice kulturowe, rola płci w organizacji [6].

Różnorodność rozpatrywana z punktu widze-
nia organizacji powinna uwzględnić cztery obsza-
ry [12]:

 różnorodność obejmuje szeroki zakres różnic 
i podobieństw wśród pracowników: wiek, niepeł-
nosprawność, wykształcenie, pochodzenie etnicz-
ne, stanowisko, struktura rodziny, lokalizacja geo-
graficzna, rasa, religia, styl, wartości,

 różnorodność wiąże się ze sposobem, w jaki 
wpływa na jednostkę i organizację,

 należy uwzględnić wymagania dotyczące 
zmian kultury w obrębie organizacji (styl zarządza-
nia, system zarządzania zasobami ludzkimi, filozo-
fia, podejścia),

 różnorodność wykracza poza rasę, płeć, dzia-
łania afirmatywne i równe możliwości zatrudnia-
nia, należy uwzględnić aspekt biznesowy (koszty 
i korzyści).

Różnorodność to charakterystyczne cechy ludzi, 
to postrzegane różnice między ludźmi, to wszystkie 
różnice wnoszone przez ludzi do organizacji lub 
grupy [26]. Dotyczy ona zagadnień różnic i włącza-
nia [19]. Opiera się na uznaniu harmonii w różni-

cach i na podkreślaniu ich podobieństw. Różnorod-
ność to pewna mieszanka różnic i podobieństw.

Różnorodność może być skupiona wokół:
 powiązań, relacji i odnosić się do atrybutów 

– np. płeć, wiek,
 zadań i celów i odnosić się do cech, które mogą 

wpływać na prace wykonywane przez zespół – np. 
staż pracy, referencje czy tytuły naukowe,

 różnic w osobowości, zachowaniach, postrze-
ganiu rzeczywistości, postawach, umiejętności, wy-
magań stawianych sobie i innym,

 różnic w myśleniu i sposobach realizacji zadań,
 różnic w tożsamości społecznej i kulturowej 

ludzi.
Różnorodność umożliwia synergię. To pewna fi-

lozofia, a także sposób życia. To sposób zarządzania 
polegający na aktywnym, świadomym i skierowa-
nym na przyszłość rozwijaniu organizacji, opartym 
na wartościach [2]. Różnorodność w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi to ważny element przewagi kon-
kurencyjnej oraz dźwignia innowacyjności organi-
zacyjnej [31]. 

Różnorodność może mieć następujące wymia-
ry: płeć, rasa – grupa etniczna – narodowość, re-
ligia, wiek, przynależność do mniejszości seksual-
nej, niepełnosprawność, czarne owce – np. więź-
niowie, narkomani. Każdy z wymiarów może być 
ważny, istotny zależnie od kraju, tu liczą się czyn-
niki społeczne, demograficzne, kulturowe, poli-
tyczne itp. Każdy z wymiarów może dla zarządza-
jących być szansą, bo ludzie wnoszą wiedzę, do-
świadczenie i umiejętności do organizacji. Może też 
stanowić wyzwanie, bo trzeba zarządzać różnymi 
ludźmi, mają oni różne wymagania, przyzwyczaje-
nia, uprzedzenia, trzeba tak zarządzać, by nie było 
wykluczenia.

Różnorodność posiada trzy komponenty:
– pierwotne elementy tożsamości: rasa, płeć, 

orientacja seksualna, narodowość, wiek, niepełno-
sprawność,

– wtórne: stan cywilny, poziom wykształcenia, 
wartości, przekonania, klasa społeczna, status za-
wodowy, miejsce zamieszkania, język,

– czynniki organizacyjne, np.: pozycja w hierar-
chii i forma zatrudnienia, sektor zatrudnienia, staż 
pracy, przynależność do związków zawodowych, 
podejście poprzez zarządzanie strategiczne zorien-
towane na dostosowanie się organizacji do otocze-
nia.

Różnorodność – kompleksowo rozumiana – pod-
nosi jakość organizacji oraz jakość funkcjonowania 
całej zbiorowości. 

2. Korzyści z zarządzania różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością dotyczy [12]:
wykorzystywania wszystkich dostępnych w or-

ganizacji talentów bez odwoływania się do etnocen-
tryzmu i stereotypów,

 prowadzenia polityki na rzecz różnorodno-
ści, przyczyniającej się do wzrostu innowacyjności 
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i twórczego działania, zmniejszania braków kadry 
posiadającej określone umiejętności, poprawy jako-
ści obsługi klienta,

 dopasowania oferty do potrzeb różnych klien-
tów oraz utrzymania się na rynku i zwiększenia 
swojego udziału w nim,

 uwzględniania potrzeb i oczekiwań zarówno 
klientów indywidualnych, jak i pracowników oraz 
innych interesariuszy.

 Korzyści z różnorodności dotyczą zarówno po-
ziomu jednostkowego, jak i wspólnego. Potwier-
dza to między innymi wyrok Sądu Najwyższego 
USA z 2003 roku dotyczący przyjmowania na stu-
dia w Uniwersytecie Michigan. Stanowi on przy-
kład stawiania interesu wspólnego nad indywi-
dualny. Władze uczelni oskarżone zostały o to, 
że dyskryminują białych przez zagwarantowanie 
miejsc w systemie kwotowym studentom mniejszo-
ści rasowych. Decyzja Sądu to oddalenie pozwu, 
bo uniwersytet miał prawo uznać rasę za kryterium 
przyjmowania na studia, ponieważ zróżnicowane 
rasowo środowisko studenckie gwarantuje studen-
tom wyższy poziom nauczania.

Przegląd dostępnej literatury oraz praktycznych 
przykładów wdrażania analizowanej koncepcji sta-
nowi podstawę do wskazania następujących korzy-
ści z jej wdrażania:

 umacnianie wartości kultury wewnątrzorgani-
zacyjnej,

wzmacnianie dobrej opinii (reputacji) korporacji,
 pomoc w przyciąganiu i utrzymywaniu utalen-

towanych pracowników,
 polepszenie motywacji i efektywności istnieją-

cej kadry,
 zwiększenie innowacyjności i kreatywności 

pracowników [1],
 poprawa skuteczności komunikacji oraz pozy-

tywne oddziaływanie na budowanie elastycznych 
i otwartych postaw oraz zachęcanie do dzielenia 
się wiedzą,

 budowanie atmosfery pracy, w której wszyscy 
będą się dobrze czuli,

 stwarzanie warunków dla pogłębienia chęci 
zrozumienia oczekiwań ludzi i ich potrzeb,

 polityka różnorodności (diversity policy) może 
przyczynić się do wzrostu komfortu pracy osób na-
leżących do grup mniejszościowych,

 polityka różnorodności może być istotnym czyn-
nikiem dynamizującym rozwój przedsiębiorstw 
funkcjonujących w ramach globalnej gospodarki,

 poprawa produktywności,
wzrost kreatywności i elastyczności,
mniejsza liczba procesów sądowych,
 poprawa jakości rozwiązywania problemów,
 poprawa zrozumienia i zdobywania nowych 

rynków,
wzrost morale załogi i satysfakcji z pracy,
 lepsze wyniki w zatrzymaniu personelu, mniej-

sza absencja [http.www. diversity].
Działania uwzględniające różnorodność, według 

wskazań Organizacji Society for Human Resource 

Management, są ważne dla biznesu, bo umożliwia-
ją [http.www.shrm]:

 poprawę jakości zasobów ludzkich w organizacji,
 uzyskiwanie kapitału na nowych rynkach, po-

nieważ bazy klientów stają się bardziej różnorodne, 
 przyciąganie najlepszych, najzdolniejszych 

pracowników do firmy,
 tworzenie warunków dla wzrostu kreatywności,
 zwiększanie elastyczność w funkcjonowaniu 

organizacji.
Europejscy liderzy biznesu – w oparciu o wyni-

ki badań przeprowadzonych w 2000 i 2001 roku 
– wskazali następujące korzyści płynące z różno-
rodności [http.www.diversity]:

 korzyści interpersonalne; poprawa efektywno-
ści i współpracy zespołu, wzrost produktywności, 
korzyści indywidualne,

 korzyści rynkowe i związane z relacjami z kon-
sumentem; polepszenie zaufania klientów,

 korzyści związane z rekrutacją: szerszy dostęp 
do rynków pracy,

 korzyści dla klientów; w miejscu pracy ma 
miejsce uwrażliwienie organizacji na różnorodne 
potrzeby swoich klientów, umożliwiając ich lepszą 
obsługę.

Korzyści z zarządzania różnorodnością wskazane 
przez W. Walczaka [33]: 

 umacnianie wartości kultury organizacyjnej, 
które kształtują atmosferę pracy,

 inspirowanie innowacyjnych pomysłów, różno-
rodność wiedzy i kompetencji pracowników umoż-
liwia odejście od schematów i rutynowych działań 
oraz procedur, 

 poszerzanie wiedzy i możliwość wzajemnego 
uczenia się i wymiany doświadczeń,

 kreowanie pozytywnego wizerunku firmy 
wśród interesariuszy, 

 zwiększenie adaptacyjności do zmieniającego 
się otoczenia rynkowego, lepsze rozpoznanie ocze-
kiwań z różnicowanych grup klientów,

 równe traktowanie w zatrudnianiu pracow-
ników i zwalczanie wszelkich form i przejawów 
dyskryminacji.

Korzyści czerpane z zarządzania różnorodnością 
wynikające z badań K. Gajek [9]:

wzrost szans wejścia na nowe rynki,
 poprawa obsługi zróżnicowanych klientów,
 poprawa elastyczności organizacji,
wzrost motywacji i zaangażowania pracowni-

ków,
wzrost kreatywności i innowacyjności pracow-

ników,
 poprawa komunikacji wewnętrznej,
 poprawa jakości kapitału ludzkiego poprzez 

wzrost różnorodności, umiejętności i wiedzy,
 kształtowanie pozytywnego klimatu pracy.

Ponadto można mówić o zwiększeniu zaangażo-
wania i motywacji pracowników, poprawie kompe-
tencji, traktowaniu zmiany jako szansy, a nie zagro-
żenia, wzroście elastyczności organizacji jako wyni-
ku zarządzania różnorodnością w organizacji.
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Korzyści z zarządzania różnorodnością według 
M. Rawłuszko [25]:

 umacnianie kultury wewnątrzorganizacyjnej,
wzmacnianie dobrej opinii (reputacji) korporacji,
 pomoc w przyciąganiu i utrzymaniu utalento-

wanych pracowników,
 poprawa motywacji i efektywności kadry firmy,
 zwiększenie innowacyjności i kreatywności 

pracowników.

3. Paradygmaty różnorodności według 
Davida A. Thomasa i Robin J.  Ely [29]:

W paradygmacie asymilacji lub sprawiedliwości 
zarządzanie różnorodnością ma na celu osiągnię-
cie właściwej reprezentacji liczbowej każdej z grup 
oraz pełną ich asymilację. Firma proponuje jeden 
typ zachowań, prowadzi szkolenia, mentoring, do-
radztwo zawodowe oraz programy dotyczące róż-
nic kulturowych, w konsekwencji potencjał tkwią-
cy w różnicach jest niewykorzystany w przedsię-
biorstwie [4].

Paradygmat różnorodności zakłada akceptację 
i docenianie różnorodności. Firma, obserwując ry-
nek, stara się dopasować strukturę organizacji pod 
względem wymiarów różnorodności do struktury 
rynku interesariuszy, w tym: klientów, kooperan-
tów, dostawców. Działy rekrutacji, marketing, dzia-
ły badań i rozwoju zajmują się segmentami rynku. 
Mamy tu do czynienia z motywacją ekonomiczną, 
możliwością uzyskania przewagi konkurencyjnej 
oraz stworzeniem możliwości rozwoju zawodowe-
go grupom mniejszościowym. Jednocześnie braku-
je głębokiej analizy różnic kulturowych, w tym do-
świadczeń, umiejętności i postaw, co powoduje, że 
nie są wykorzystywane w całej firmie, tylko w pew-
nych obszarach, możliwości ludzi wynikające ze 
zróżnicowania [4].

Paradygmat integracji stanowi płaszczyznę, na 
której dochodzi do połączenia zalet paradygma-
tu asymilacji i różnorodności, czyli: promowanie 
równych szans, docenianie specyficznych różnic 
kulturowych, podkreślanie roli internalizowania 

różnorodnych wartości w całej organizacji. Możliwe 
jest tu wszechstronne wykorzystanie potencjału pły-
nącego z różnorodności, bo pracownicy to jeden ze-
spół dysponujący: wiedzą, doświadczeniem, umie-
jętnościami. Różnorodność staje się zatem ważnym 
zasobem niematerialnym, a nie problemem [4].

Przybliżeniu istoty paradygmatów różnorodności 
posłuży tabela autorstwa M. Durskiej [4].

Analiza informacji zamieszczonych w tabeli 1. 
pozwala na przedstawienie zasad, strategii, korzy-
ści i słabości poszczególnych paradygmatów róż-
norodności i wskazuje, że celem organizacji funk-
cjonujących w warunkach XXI wieku powinno być 
dążenie do integracji.

Różnorodność to wynik rozwoju organizacji. Ba-
zuje ona na dostrzeganiu, poszanowaniu i akcepto-
waniu różnic między ludźmi. To proces kierowania 
i komunikacji polegający na aktywnym i świado-
mym rozwijaniu organizacji opartej na wartościach, 
akceptujący istniejące różnice i traktujący je jako 
potencjał rozwojowy tworzący wartość dodaną dla 
firmy.

Po dokonaniu szerokiego przeglądu literatury 
oraz przykładów wdrożenia polityki różnorodności 
w organizacjach można wskazać, że różnorodność 
w literaturze i praktycznych rozwiązaniach jest 
traktowana jako:

 odmiana tożsamości społecznej i kulturowej 
między ludźmi w organizacji,

 synergia i sposób życia,
 czynnik rozwoju przedsiębiorstwa,
 proces kierowania i komunikacji,
wartość,
 czynnik wzrostu jakości funkcjonowania przed-

siębiorstwa,
mieszanka różnic i podobieństw,
 cechy, pod względem których ludzie różnią się 

między sobą i są do siebie podobni,
 różnice wnoszone przez ludzi do organizacji,
 aspekty, w których ludzie różnią się i są do sie-

bie podobni,
 sposób, w jaki wpływa się na jednostkę 

i organizację,

Tabela 1. Trzy paradygmaty różnorodności

Wyszczególnienie Paradygmat asymilacji Paradygmat różnorodności Paradygmat integracji

Główna zasada Wszyscy jesteśmy tacy sami Celebrujemy różnorodność Internalizujemy różnorodne wartości

Strategia Rekrutacja różnorodnych pracowników, ale 
promowanie jednolitych zachowań

Dopasowanie specyfiki różnorodnych 
pracowników do niszowych działów 
lub rynków

Integracja: promowanie równych 
szans, docenianie różnic kulturowych 
w każdej z dziedzin

Korzyści Promowanie równych szans zatrudnienia Promowanie równych szans 
zatrudnienia, rozwój niszowych 
rynków

Różnorodność perspektyw 
wprowadzana w całej firmie wzbogaca, 
jakość pracy wszystkich

Słabości Niwelowanie różnic – imperatyw harmonii, 
niezauważanie różnic – idealizowanie 
asymilacji, różnorodność kadr – jednolitość/
homogeniczność sposobów pracy, słaba 
identyfikacja pracowników z firmą

Przypisywanie poszczególnym 
grupom określonych 
i wyspecjalizowanych „przegródek”

??

Źródło: Małgorzata Durska, za: David A. Thomas, Robin J. Ely, Making Differences Matter, Harvard Business Review, September-October 1996 w: Zarządzanie 
różnorodnością: kluczowe pojęcia. “Kobieta i biznes”. Kolegium Gospodarki Światowej, SGH Warszawa 2007, s. 8
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Różnorodność i korzyści wypływające z zarządzania różnorodnością

 powiązania i relacje, zadania i cele,
 różnice w osobowości i zachowaniach, posta-

wach, wymaganiach,
 różnice w myśleniu i pracy,
 różnice w tożsamości społecznej i kulturalnej 

ludzi,
 narzędzie wzrostu wydajności i twórczego 

działania,
 narzędzie poprawy jakości towarów i usług,
 narzędzie umożliwiające przyciąganie talentów,
możliwość ograniczenia fluktuacji kadr,
 ludzie z różnych środowisk etnicznych, róż-

nych narodowości, wieku, religii, klasy społecznej,
wśród cech różnorodności wskazuje się między 

innymi: płeć, dochód, stan cywilny, wykształcenie, 
niepełnosprawność.

Organizacje biznesowe stają przed poważnym 
zadaniem, jakim jest umiejętne i skuteczne zarzą-
dzanie zróżnicowaną rzeczywistością. Zarządzanie 
różnorodnością w Polsce to nadal mało znana stra-
tegia zarządzania ludźmi. Brakuje szerokiej świa-
domości, że zróżnicowane kadry to zasób przed-
siębiorstwa, który w sprzyjających warunkach mo-
że być źródłem korzyści biznesowych i zysku [21]. 
Pracownicy, których cechuje różnorodność pod 
wieloma względami, mogą wpływać na wzrost efek-
tywności przedsiębiorstwa i wzbogacać ją o nową, 
synergiczną wartość. Celem zarządzania różnorod-
nością jest tworzenie takich warunków, by możliwe 
było wykorzystanie indywidualnych możliwości 
i umiejętności pracowników do jak najpełniejszej 
realizacji misji, wizji i strategii firmy. W praktyce 
zarządzania różnorodnością organizacje odnoszą 
się do ważnych cech dla konstruowania społecz-
nej tożsamości jednostki, chodzi tu o: płeć, wiek, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodowe, stopień 
niepełnosprawności czy orientację seksualną.

Różnorodność to jeden z najważniejszych tema-
tów biznesowych na świecie ostatnich 20 lat obok 
zagadnień: jakości, przywództwa i etyki. Różnorod-
ność to problem strategiczny dla organizacji, które 
zarządzają różnorodnością i są na nią otwarte. Poli-
tyka na rzecz równości i różnorodności wpisuje się 
w koncepcję zrównoważonego rozwoju, która do-
tyczy gospodarki, środowiska i społeczeństwa [17]. 
Należy podkreślić, że koncepcja zarządzania różno-
rodnością wpisuje się w realizację strategii na rzecz 
wzrostu gospodarczego UE – Europa 2020 [7].

Zmiany na rynku pracy wymuszają na pracow-
nikach konieczność dostosowania się do zróżnico-
wanych pracowników. Dlatego zarządzanie różno-
rodnością będzie mieć charakter strategiczny dla 
przedsiębiorstw.

4. Karta i kongres różnorodności jako formy 
promowania koncepcji różnorodności

W latach 2004–2014 w krajach Unii Europej-
skiej powstało 13 Narodowych Kart Różnorodności, 
w tym w Polsce, mających za zadanie wdrożenie po-
lityki różnorodności do organizacji. Na przestrzeni 

10 lat karty podpisało około 7100 organizacji z 15 
krajów Europy, w tym: firmy, NGO, organizacje pu-
bliczne. Każdego roku przybywa kolejnych 500–600 
firm [http.ec.europa]. Należy podkreślić, że dane te 
mają charakter deklaratywny, zatem nie ma infor-
macji, czy organizacje stosują jakiekolwiek prakty-
ki, tj. procesy czy procedury działania faktycznie 
związane z zarządzaniem różnorodnością [18]. Kar-
ta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz 
promocji i rozpowszechniania polityki równego 
traktowania i zarządzania różnorodnością w miej-
scu pracy. Jest ona koordynowana przez Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. Od 2012 roku Karty te 
w Polsce podpisało 130 sygnatariuszy. Firmy pod-
pisujące takie karty raportują o podjętych działa-
niach społecznych oraz starają się upowszechniać 
zarządzanie różnorodnością wśród swoich partne-
rów biznesowych. Podpisanie Karty Różnorodności 
jest dobrowolne i bezpłatne. W tym celu potrzeb-
ny jest kontakt z Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su, by wypełnić odpowiedni formularz [8]. W Kar-
cie Różnorodności stwierdzono, że „Różnorodność 
jest fundamentalną wartością współczesnego spo-
łeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarzą-
dzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści 
i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organiza-
cji. Mając na uwadze poszanowanie dla różnorod-
nego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc 
szczególny nacisk na politykę równego traktowania 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan 
zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, 
religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie 
polityczne, przynależność związkową, orientację 
psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzin-
ny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnie-
nia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki 
narażające na zachowania dyskryminacyjne nasza 
organizacja zobowiązuje się do wdrażania zasad za-
rządzania różnorodnością i polityki równego trak-
towania oraz ich promowania i upowszechniania 
wśród wszystkich interesariuszy organizacji” [5]. 
W Karcie wskazano następujące zasady:

 tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, 
która zapewnia szacunek dla różnorodności,

wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrz-
zakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego 
traktowania,

wypracowania i wdrożenia polityki równego 
traktowania i zarządzania różnorodnością w miej-
scu pracy,

wprowadzenia monitoringu antydyskrymina-
cyjnego oraz antymobbingowego,

 prowadzenia dialogu z osobami zatrudniony-
mi na temat przyjętej polityki zarządzania różno-
rodnością,

 corocznego raportowania na temat podjętych 
działań i ich praktycznych rezultatów,

 promowania i upowszechniania zarządzania 
różnorodnością w Polsce [8].

Podpisanie Karty Różnorodności przynosi nastę-
pujące korzyści:



31

2018 Pa ź d z i e r n i k

 rozpoczęcie dyskusji i dialogu na temat 
różnorodności,

 rozszerzenie kategorii różnorodności na nowe 
grupy,

wyjście poza polskie prawodawstwo (kodeks 
pracy, ustawa równościowa),

 szeroka współpraca międzysektorowa (biznes 
– administracja publiczna – NGO),

 przełożenie zapisów Karty na realne działania,
 uświadomienie innych organizacji o temacie 

różnorodności,
wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaan-

gażowanej w temat równego traktowania w miej-
scu pracy,

wskaźniki do Karty Różnorodności pozwalają na 
monitorowanie zarządzania różnorodnością na po-
ziomie operacyjnym, audytu i monitoringu działań,

 zobowiązanie, które implikuje rewizję wła-
snych polityk,

 dołączenie do grona organizacji, które są lidera-
mi w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce,

wyznaczenie trendów w zarządzaniu różnorod-
nością i polityka równych szans.

Nową formułą upowszechniania zarządzania róż-
norodnością w Polsce są Sygnatariusze Wspierający 
Kartę Różnorodności. W 2018 roku takimi sygnata-
riuszami zostało 38 organizacji [8].

Na podkreślenie zasługuje ważna forma pro-
mowania idei różnorodności, jaką są organizowa-
ne od 2014 roku Kongresy Różnorodności [http.
be-navigator]. Historia Kongresu ma swoje źródło 
w 2013 roku, kiedy firma Henkel i magazyn CR Na-
vigator zorganizowały pierwsze międzysektorowe 
spotkanie tematyczne pt. „Innowacyjny potencjał 
różnorodności”, podczas którego omawiano efek-
tywne modele biznesowe, które mogą służyć wspie-
raniu inkluzji społecznej.

W 2014 roku odbył się I Kongres Różnorodności 
– Nowe kierunki w CSR; dyskutowano nad strate-
gicznym znaczeniem idei zarządzania różnorodno-
ścią w organizacjach dla osiągania celów bizneso-
wych i społecznych.

W 2015 roku odbył się II Kongres Różnorod-
ności „Diversity 2.0 – W stronę wartości”; dysku-
towano nad znaczeniem mądrego przywództwa, 
rolą liderów i wartości w procesie zarządzania 
różnorodnością.

W 2016 roku odbył się III Kongres Różnorod-
ności pt. „Nowa perspektywa przywództwa”; dys-
kutowano nad wyzwaniami współczesnych li-
derów i kierunkami rozwoju organizacji zgod-
nie z ideą różnorodności. Podczas Kongresu do-
konano przeglądu dobrych praktyk „Praktycy 
o Różnorodności”.

W 2017 roku odbył się IV Kongres Różnorodności 
pt. „O tolerancji”. Zastanawiano się nad stopniem 
otwartości w pracy, rodzinie, otoczeniu. Wskazy-
wano na potrzebę humanizacji biznesu oraz pod-
kreślano konieczność tolerancji dla różnorodności. 
Kongres Różnorodności organizowany jest przez 
platformę BE.NAVIGATOR i HenkelPolska. Patronat 

merytoryczny nad IV Kongresem objęła Karta Róż-
norodności, koordynowana przez Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu.

Ważną formą promocji są także organizowane 
konferencje. XXI Międzynarodowa Konferencja, 
organizowana przez Katedrę Zarządzania Jakością 
i Wiedzą UMCS w Lublinie nt. „Modele organizacyj-
ne doskonalące zarządzanie jakością w warunkach 
różnorodności”, która odbędzie się 23–25 XI 2018 r. 
w Kazimierzu Dolnym, wpisuje się w dyskusję nad 
paradygmatem różnorodności.

Podsumowanie 

1. Różnorodność to jeden z najważniejszych te-
matów biznesowych na świecie ostatnich 20 lat 
obok zagadnień: jakości, przywództwa i etyki. To 
strategiczny problem dla organizacji, które zarzą-
dzają różnorodnością i są na nią otwarte. Różno-
rodność to ważny zasób niematerialny. Różnorod-
ność powinna być rozpatrywana z punktu widze-
nia trzech komponentów: elementów pierwotnych, 
wtórnych i czynników organizacyjnych. W obsza-
rze różnorodności mamy do czynienia z paradyg-
matem różnorodności (asymilacji, różnorodności 
i integracji).

2. Zarządzanie różnorodnością wpisuje się w re-
alizację strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, 
posiada strategiczny charakter i powinno stać się 
jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych na 
rynku pracy. Spośród wielu podejść do różnorod-
ności ważne jest podejście biznesowe. Polityka na 
rzecz różnorodności wpisuje się w realizację strate-
gii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

3. Korzyści związane z zarządzaniem różnorod-
nością dotyczą poziomu jednostkowego oraz wspól-
nego i obejmują: korzyści interpersonalne, rynkowe 
oraz korzyści dla klientów. Warunkiem wdrożenia 
stosowania i doskonalenia koncepcji różnorodności 
jest odpowiednia wiedza oraz formy jej promowa-
nia. Ważną rolę w tym względzie pełni Karta Różno-
rodności oraz organizowany od czterech lat Kongres 
Różnorodności.

Dr Adam Skrzypek (Adam.skrzypek@uph.edu.pl) – Katedra Ekono-
mii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
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Streszczenie Summary

Według „ISO Survey 2017” na świecie funkcjonuje ponad 
półtora miliona certyfikatów zgodności z normami 
ISO, z czego ponad milion to certyfikaty na zgodność 
z normą ISO 9001. Zasadniczo studia nad efektywnością 
wdrażania systemów zarządzania jakością według normy 
ISO 9001  [6 ][1 0][12] wykazują, że wprowadzenie 
takiego systemu przynosi w większości pozytywne efekty 
zarówno w ujęciu organizacyjnym, jak i ekonomicznym. 
Pomimo tego wyklarował się w 2017 roku ujemny 
trend w liczbie ważnych certyfikatów zgodności z tym 
systemem. Co prawda globalny spadek wyniósł 4%, lecz na 
poszczególnych kontynentach oscylował od 11 do 16%. 
Wyjątkiem były kraje Wschodniej Azji i Pacyfiku, gdzie 
jedynie w tym regionie odnotowano 7% wzrost. Jedną 
z przyczyn spadku popularności certyfikacji systemów 
zarządzania na zgodność z normą ISO 9001 jest wdrażanie 
i certyfikacja bardziej szczegółowych i restrykcyjnych 
systemów zarządzania na zgodność z alternatywnymi 
normami do normy ISO 90 01 [17]. Inny trend to wdrażanie 
systemów zarządzania, gdzie system zarządzania jakością 
zgodny z normą ISO 9001 jest tylko częścią systemu, 
natomiast posiada większą liczbę norm. Poniższe 
opracowanie stanowi studium wdrażania zintegrowanego 
systemu zarządzania i certyfikacji jego części dotyczącej 
jakości na normę EN 9100:2016/AS 9100D w firmie Zakłady 
Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. 
W poniższym opracowaniu przedstawiono standard 
EN 9100:2016/AS 9100D, jego zasięg oraz przesłanki, 
zagrożenia, proces, trudności, korzyści z wdrażania 
powyższego systemu.

According to “ISO Survey 2017”, there are over one and a half 
million valid ISO certificates in the world, more than one 
million are the certificates for compliance with ISO 9001. In 
general, studies on the effectiveness of the implementation 
of the quality management systems according to the ISO 
9001 [1][4][5] show that the implementation of the system 
mostly brings positive effects both in organizational and 
economic terms. Despite this, a negative trend in the number 
of valid certificates of the compliance with that system has 
cleared up in 2017. The global decline in the number of valid 
ISO 9001 certificates has reached 4%, but on the individual 
continents has fluctuated from 11 to 16%. The exception 
was East Asia–Pacific countries, that was the only region 
that has achieved 7% increase in the number of certificates. 
One of the reasons for the decline in the popularity of the 
management system certification for compliance with the 
ISO 9001 standard is the implementation and certification 
of more detailed and restrictive management systems for 
compliance with alternative standards to the ISO 9001 system 
[3]. Another trend is the implementation of management 
systems where a quality management system compliant with 
the ISO 9001 standard is only a part, but it has a larger 
number, the following study is a study on the implementation 
of the integrated management and certification system of 
its quality section in the compliance to the EN 9100:2016/
AS 9100D in the company Zakłady Mechaniczne Kazimieruk 
sp. z o.o sp.k. The following paper presents the standard 
EN 9100:2016/AS 9100D, its scope and premises, threats, 
process, difficulties, benefits of implementing the above 
system.
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standaryzacja, jakość, ISO 9001, SAE AS9100, lotnictwo, 
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Wprowadzenie

Obecne warunki gospodarcze funkcjonowa-
nia w hiperkonkurencyjnej globalnej rzeczywi-
stości wymuszają na organizacjach poszukiwa-
nia atrakcyjnych nisz lub zdobywania unikalnych 
kompetencji.

Przez ostatnie ponad cztery dekady jednym z fun-
damentów budowania przewagi konkurencyjnej było 
wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych 
najpierw z normą BS 5750, potem z normą ISO 9 001 
[17]. Systemy te umożliwiają organizacjom kształto-
wanie narzędzi zarządzania umożliwiających ustala-
nie polityk i odpowiedzialności w celu efektywnego 



34

2018 Pa ź d z i e r n i k

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza

alokowania zasobów i identyfikowania kluczowych 
działań prowadzących do poprawy istotnych wskaź-
ników biznesowych oraz wdrażania narzędzi ciągłego 
doskonalenia. Z czasem jednak, w miarę upowszech-
niania się tych systemów, jednoznaczne pozytyw-
ne efekty ich wdrażania przestają być tak wyraźne. 
 Pojawiają się nawet głosy, iż wdrożenie systemów za-
rządzania zgodnych z normą ISO 9001 nie przyno-
si żadnych efe któw [15]. Z biznesowego punktu wi-
dzenia zjawisko, gdzie w miarę upowszechniania się 
określonych nowych rozwiązań efekty ich wdraża-
nia w poszczególnych kolejnych jednostkach nie są 
aż tak wyraźne jak w przypadku pionierów, a z cza-
sem nawet całkowicie niedostrzegalne, jest rzeczą 
normalną. Należy wtedy wyszukać inny fundament 
budowy przewagi konkurencyjnej, który pomoże za-
równo doskonalić zarządzanie, jak i zagwarantuje po-
żądaną efektywność ekonomiczną. Wiąże się to czę-
sto z poszukiwaniem przez organizację nowej niszy 
rynkowej oraz wejściem w nią. Zakłady Mechanicz-
ne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. stanęły w tym kon-
tekście przed szansą wejścia w grono dostawców 
sektora samochodowego, lotniczego i kosmicznego. 
Wejście na ten rynek wiąże się jednak z wdroże-
niem i certyfikowaniem systemu zgodnego z normą 
EN 9100:2016/AS 9100D.

W 2017 r., według Teal Group Corporation, same 
sektory lotniczy i kosmiczny osiągnęły wartość po-
nad 838 miliard a USD [13], co można przyrównać 
do około 5% światowego PKB.

Złożoność produktów gotowych w tych sekto-
rach sprawia, że nie ma producentów, którzy są 
w stanie opracować, wyprodukować oraz dostar-
czyć gotowy produkt. W rezultacie produkty koń-
cowe w tej branży są wynikiem współpracy wielu 
tworzących gęstą sieć często rozrzuconych po ca-
łym świecie wykonawców i podwykonawców.

Powoduje to konieczność wypracowania standar-
dów, które mogą zagwarantować jakość i bezpieczeń-
stwo produktów gotowych. IAQG argumentuje, że 

sektory AS&D (Lotniczy, Kosmiczny i Obronny) ze 
względu na bardzo cenne, wysokiego ryzyka pro-
dukty oraz regulacje wprowadzone przez odbiorców, 
ustawodawców oraz organizacje techniczne wymaga-
ją swoistych standardów, które zagwarantują bezpie-
czeństwo produktów gotowych, gdzie jakość jest wy-
maganiem, a defekty nie są akcep towane [7].

Większe wymagania to mniejsza konkurencja. 
Mniejsza konkurencja, choć oznacza wysiłki, aby 
tym wymaganiom sprostać, oznacza ogromną szan-
sę rozwoju. Tę drogę wybrała opisywana w tym 
opracowaniu firma.

Początki działalności firmy Zakłady Mechanicz-
ne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. sięgają 1958 roku. 
Od tego czasu firma stara się realizować cele wy-
rażone osiąganiem coraz ambitniejszej pozycji ryn-
kowej zarówno poprzez rozwój kadry, technologii, 
jak i pozyskiwanie nowych rynków zbytu, co wią-
że się z koniecznością uzyskania specjalistycznych 
certyfikatów. 

Firma oferuje swoim klientom:
Części maszyn i urządzeń – Płytowe, Obrotowe, 

Krzywkowe, Kszałtowe, Korpusy;
Oprzyrządowanie i elementy do linii – Roz-

lewniczych, Dozujących, Pakujących, Zasypowych, 
Transportowych, PCV;

Narzędzia i przyrządy – Tłocząco-formujące, 
Wykrawające, Przyrządy ustawczo-obróbcze, Przy-
rządy kontrolno-pomiarowe.

Firma Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. 
z o.o. sp. k. jest rodzinną firmą odpowiedzialną 
społecznie. Jest członkiem FBN Poland. FBN Inter-
national – Family Business Network to międzynaro-
dowa organizacja zrzeszająca obecnie ponad 3100 
firm rodzinnych i ponad 9300 osób z firm rodzin-
nych, będących właścicielami i liderami rodzin za-
rządzających największymi i najstarszymi biznesa-
mi rodzinnymi na świecie. Firma jest też laureatem 
wielu prestiżowych nagród, jak na przykład Gaze-
le Biznesu, CWB czy Diament miesięcznika Forbes.

Rysunek 1. Kluczowe wskaźniki sektora lotniczego i kosmicznego w 2017 roku

Źródło: Teal Group Corporation, The global aerospace Industry; size & rankings, 2018
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Znaczącym sukcesem dla firmy było uzyskanie 
w 2018 roku certyfikatu na zgodność systemu za-
rządzania z normą EN 9100:2016/AS 9100D, co 
jest potwierdzeniem jej dążenia do doskonałości 
zarządzania.

1. Charakterystyka normy EN 9100:2016/AS 9100D [7]

EN 9100/AS9100 to powszechnie norma wspie-
rająca budowanie i wdrażanie systemów zarządza-
nia jakością dla przemysłu lotniczego, kosmiczne-
go i obronnego. Pierwsza edycja normy została wy-
dana w październiku 1999 roku przez Society of 
Automotive Engineers i European Association of 
 Aerospace Industries. Norma ta jest ściśle powiązana 
z normą ISO 9001, stąd też istnieje konieczność jej ak-
tualizacji zawsze, kiedy zmienia się norma ISO 9001. 

Norma AS 9100 zastępuje wcześniejszą AS 9000 
i zawiera całość aktualnej wersji ISO 9000 oraz do-
datkowe wymagania dotyczące jakości i bezpieczeń-
stwa. Norma ta powstała na skutek wprowadzenia 
specjalistycznych wymagań przez wiodących pro-
ducentów i dostawców branży lotniczej, kosmicznej 
i obronnej. Ponadto norma AS 9100 zastępuje dwie 
militarne specyfikacje odpowiednio do programów ja-
kości i inspekcji dostawców – MIL-Q-9858A oraz wy-
magania programu jakości i MIL-I-45208A – Specy-
fikacja wojskowa: Inspekcja Wymagania systemowe. 
W momencie gdy rząd USA przyjął jako dokument 
referencyjny normę ISO 9001, wycofał dwie wspo-
mniane wcześniej normy. Duzi odbiorcy branży lot-
niczej zaczęli wymagać od swoich dostawców opra-
cowania programów jakości zgodnych z ISO 9001. 
Szybko jednak firmy takie, jak: Boeing, Lock heed 
Martin, Northrop Grumman, GE Aircraft Engines 
oraz Pratt & Whitney zidentyfikowały, że sama norma 
ISO 9001 nie gwarantuje oczekiwanej jakości oraz za-
spokojenia specyficznych wymagań klientów takich, 
jak: DoD, NASA, FAA. Na początku firmy te zaczęły 
tworzyć swoje specyficzne normy, takie jak na przy-
kład Boeing D1-9000 lub motoryzacyjny standard Q. 
Działania te powodowały powstanie dużej liczby spe-
cyficznych standardów. Odpowiedzią na te dodatko-
we wymagania i potrzebę uporządkowania standar-
dów i wymagań w branży jest opracowanie w 1997 r. 
normy AS 9000 – Podstawowego systemu zapewnie-
nia jakości w lotnictwie w celu zapewnienia okre-
ślonego standardu zarządzania jakością w przemyśle 
l otniczym [9]. Z czasem sektor zaczął adaptować no-
wy standard. Po sukcesie standaryzacji sektora ame-
rykańskiego pojawiła się konieczność wprowadzenia 
standardu globalnego, ponieważ te powyższe global-
ne firmy miały globalnych dostawców. Tak powstał 
standard AS 9100:1999, który nadal opierał się na 
normie ISO 9001:1994 i integrował w sobie 55 do-
datkowych wymagań specyficznych dla przemysłu 
kosmicznego. Kolejna zmiana w normie ISO 9001 
niesie za sobą konieczność odświeżenia standardu 
branżowego i tak powstaje AS 9100:2001 (A) – Mo-
del zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju, 
produkcji, instalacji i serwisowaniu. Standard ten 

zachowuje pewne rozwiązania przejściowe pomię-
dzy normą ISO 9001:1994 a ISO 9001:2000. Kolejna 
zmiana w przedmiotowej normie ma miejsce w 2004 
roku, która miała na celu ostateczne usunięcie czę-
ści odnoszącej się do ISO 9001:1994. Nowa nor-
ma AS 9100:2004 (B) Systemy zarządzania jakością 
– Wymagania lotnicze – funkcjonuje do 2009 roku, 
kiedy zidentyfikowano duże problemy z terminowo-
ścią dostaw oraz rosnącą liczbą wadliwych produk-
tów oraz nieskutecznością systemu kontroli pomimo 
funkcjonowania powyższego standardu. W odpowie-
dzi na ten problem powstaje AS 9100:2009 (C) Sys-
tem zarządzania jakością – Wymagania dla organiza-
cji lotniczych, kosmicznych i obronnych. Antidotum 
na powyższe problemy stało się zaimplementowanie 
do standardu wymagań dotyczących zarządzania ry-
zykiem. Ponadto standard ten wprowadza takie po-
jęcia, jak: specjalne wymagania, przedmioty krytycz-
ne, zgodność z wymaganiami, wydajność dostawy, 
sprawdzone procesy rozwoju produktu czy powta-
rzające się działania korygujące.

Odświeżenie normy ISO 9001 w 2015 r. spowo-
dowało konieczność odświeżenia również normy 
AS9100, co miało miejsce w 2016 r. AS 9100:2016 (D) 
System zarządzania jakością – Wymagania dla orga-
nizacji lotniczych, kosmicznych i obronnych zawie-
ra pełny tekst ISO 9001:2015 i zawiera następujące 
obszary: Product Safety – Bezpieczeństwo produktu; 
Human Factors – Czynniki ludzkie; Risk – Ryzyko; 
Preventive Action – Działania prewencyjne; Counter-
feit Parts – Podrobione części; Configuration Manage-
ment – Zarządzanie konfiguracją; Product Realization 
and Planning – Planowanie i realizacja produktu; Post 
Delivery Support – Wsparcie po dostawie; Project Ma-
nagement – Zarządzanie projektem; Design Develop-
ment and Supplier Management – Rozwój i Zarzą-
dzanie dostawcami; Quality Manual – Księga jakości; 
Management Representative – Przedstawiciel Kierow-
nictwa. Relację ISO 9001:2015 do EN 9100:2016/AS 
9100D przedstawia poniższy rysunek.

Cała seria norm 9100 to:
 9100 – Systemy zarządzania jakością – wy-

magania dla organizacji lotniczych, kosmicznych 
i obronnych;

 9110 – Systemy zarządzania jakością – Wyma-
gania dla organizacji obsługujących lotnictwo;
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EN 9100:2016 / AS 9100D 
Międzynarodowy model jakości dla lotnictwa, 

kosmonautyki i obronności  
Ponad 105 dodatkowych wymagań dotyczących: 

• Zarządzanie konfiguracją; 
• Zarządzanie ryzykiem; 
• Wymagania specjalne; 
• Czynniki krytyczne; 
• Dostawy na czas; 
• Zarządzanie projektami; 
• Zakres zatwierdzania dostawców. 

ISO 9001:2015  
Systemy zarządzania jakością -

Wymagania  

Rysunek 2. Relacja ISO 9001:2015 do EN 9100:2016/AS 9100D

Źródło: opracowanie własne, na podstawie IAQG, 2016
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 9115 – Systemy zarządzania jakością – wy-
magania dla organizacji lotniczych, kosmicznych 
i obronnych – dostarczane oprogramowanie;

 9120 – Systemy zarządzania jakością – wyma-
gania dla dystrybutorów lotniczych, kosmicznych 
i obronnych.

2. Proces wdrażania systemu ISO 9001 i EN 9100:2016/
AS 9100D – ujęcie literaturowe

Wdrożenie jakiegokolwiek systemu zarządzania 
czy projektu wymaga w istocie podejścia procesowe-
go. Dlatego też zagadnienia dotyczące analizowania 
zarówno systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 
9001 oraz EN 9100:2016/AS 9100D są w niniejszym 
opracowaniu przedstawiane właśnie w tym ujęciu.

 

Rysunek 3. Schemat ujęcia procesowego

Źródło: Senkus P. (2013), Wybrane modele referencyjne procesów 
biznesowych w zarządzaniu

Jednym z najczęściej podnoszonych głosów kryty-
ki odnośnie systemów zarządzania jakością opartych 
na normie ISO 9001 jest argument, że sama norma jest 
zbyt ogólna i nie pełni roli narzędzia wspomagania 
podnoszenia efektywności zarządzania w poszczegól-
nych branżach  [2 ][5]. Argument taki może być bardzo 
łatwo obalony, gdyż ISO oraz inne organizacje przygo-
towały szereg dokumentów, które pomagają we właści-
wym wdrożeniu systemów zarządzania jakością opar-
tych na normie ISO 9001 w poszczególnych branżach. 
Liczba branżowych aplikacji systemów zarządzania ja-
kością sięga kilkudziesięciu standardów, które w isto-
cie są uszczegółowieniem normy ISO 900 1 [17].

W tym ujęciu na wejściu zostały przedstawione 
motywy wdrażania systemów zarządzania i ocze-
kiwania. Narzędzia, metody i techniki, które wy-
korzystane były przy wdrażaniu systemu przypo-
rządkowane zostały działaniom, natomiast korzyści 
i zdobyta wiedza to wyjście z procesu wdrażania 
systemu. W tej części został przedstawiony oczeki-
wany model wdrażania skonstruowany na podsta-
wie przeglądu literatury, natomiast kolejna część to 
model wdrażania skonstruowany na podstawie do-
świadczeń autorów przy wdrażaniu różnego rodza-
ju systemów rozwiązań i projektów.

Badania dotyczące systemów zarządzania opartych 
wyłącznie na normie EN 9100:2016/AS 9100D nie są 

częs te  [ 1] [3 ][4 ][6 ][1 0][ 11] [12][15][16][17]. Jedni au-
torzy skupiają się na ogólnych cechach i różnicach 
tego standardu oraz normy ISO 9001. Kolejni publi-
kują studia przypadków wdrożenia systemów zarzą-
dzania opartych na normie EN 9100:2016/AS 9100D 
w łańcuchach dostaw. Inni z kolei analizują procedu-
ry i procesy dotyczące spełnienia wymagań systemu. 
Zasadniczo badacze ci są zdania, że analizując prze-
słanki, proces oraz korzyści z wdrażania systemów 
opartych na EN 9100:2016/AS 9100D są spójne z ana-
logicznymi aspektami odnoszącymi się do systemów 
opartych na normie ISO 9001. 

Analizowana literatura przedmiotu rysuje nastę-
pujący obraz wyżej nakreślonego procesu:

 Wejście – literatura przedmiotu porządkuje mo-
tywacje wdrażania systemów zarządzania zgodnych 
z normą ISO 9001 i kategoryzuje je jako motywa-
cje wewnętrzne i zewnętrzne. Literatura przedmio-
tu zgodnie podkreśla, że wdrażanie przedmiotowych 
systemów jest nieobowiązkowe i stanowi autonomicz-
ną decyzję każdego podmiotu. Analizowane do tej po-
ry badania nie wskazują jednak, które przesłanki są 
ważniejsze. 

Spośród najczęściej podawanych przesłanek ze-
wnętrznych wymienić można: oczekiwania interesa-
riuszy, poprawę reputacji, podążanie za trendem czy 
możliwość operowania na określonym rynku. Nato-
miast najczęściej wymieniane przesłanki wewnętrz-
ne to usprawnienie procesów operacyjnych, proce-
sów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzki-
mi.  Jeśli chodzi o systemy zarządzania zgodne z nor-
mą EN 9100 to motywacja do ich wdrażania wiąże 
się przede wszystkim z chęcią wejścia na nowe rynki 
zbytu;

 Działanie – analizowane studia przypadku opisa-
ne w literaturze przedmiotu dowodzą, że organizacje, 
które zdecydowały się na wdrażanie systemów zarzą-
dzania, zorganizowały wdrażanie jako projekt; 

 Wyjście – jeśli chodzi o korzyści wynikające 
z wdrożenia systemów zarządzania zgodnych z nor-
mą ISO 9000, niektórzy autorzy nie znajdują wcale 
korzyści lub widzą ich jedynie ograniczony zakres. 
Większość badaczy zgadza się, że wdrożenie standar-
dów ISO 9000 ma pozytywny wpływ na organizacje 
i dowodzą, że – podobnie jak w przypadku motywów 
– wyodrębnić można dwie grupy korzyści – wewnętrz-
ne i zewnętrzne. Spośród korzyści wewnętrznych 
wskazuje się najczęściej: korzyści organizacyjne, ope-
racyjne oraz dotyczące zarządzania zasobami ludzki-
mi. Jeśli chodzi o korzyści zewnętrzne, to dotyczą one: 
finansów, marketingu oraz relacji z interesariuszami. 
Potwierdza się, że korzyści i koszty ISO 9000 zmniej-
szają się z upływem czasu, ale korzyści pozostają waż-
ne, przynajmniej te, które odnoszą się do pierwszego 
celu normy ISO 9001:2000 – zadowolenie klienta.

3. Proces wdrażania systemu EN 9100:2016/AS 9100D 
– doświadczenia własne

Impulsem do wdrożenia systemu zarządzania ja-
kością w firmie Zakłady Mechaniczne Kazimieruk 

Tablica 1. Liczba ważnych certyfikatów AS 9100 na dzień 10.09.2018

Polska Europa Ameryki Azja Świat

AS 9100C 11 782 811 318 1911

AS 9100D 76 5310 7813 2993 16116

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IAQG, 2018
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sp. z o.o. sp. k. stało się przekonanie zarządu, że za-
kłady produkcyjne, chcąc sprostać wysokim oczeki-
waniom rynku, zmuszone są systematycznie zwięk-
szać swoje kwalifikacje, m.in. poprzez podwyższa-
nie standardów jakościowych.

Droga do uzyskania certyfikatu na zgodność wdro-
żonego systemu zarządzania z normą EN 9100:2016/
AS 9100D prowadziła przez osiąganie kolejnych ka-
mieni milowych. Było to najpierw uzyskanie certy-
fikatu na zgodność z normą ISO 9001:2000, później 
ISO 9001:2008, następnie dostosowanie systemu 
do wymagań normy ISO 9001:2015, co połączono 
z certyfikacją wdrożonego systemu również na zgod-
ność z normą 14001:2015. Cel ten został osiągnięty 
w sierpniu 2017 roku. 

Doświadczenia przy certyfikacji powyższych sys-
temów stały się impulsem do zrobienia kolejnego 
kroku w stronę ciągłego doskonalenia. Zarząd fir-
my we wdrożeniu AS 9100:2016(D) zidentyfikował 
szansę wejścia na nowe rynki, które mogą zagwa-
rantować jej przetrwanie i rozwój.

Wszystkie wdrożone normy oparte są na podej-
ściu procesowym, stąd też samo dostosowanie funk-
cjonującego zintegrowanego systemu zarządzania 
do wymagań AS 9100:2016(D) można zorganizować 
jako proces. Schemat takiego możliwego procesu 
wdrażania nowego, doskonalenia czy rozszerzania 
funkcjonującego systemu zarządzania przedstawia 
Rysunek 4.

Wejście w tym procesie stanowią dwie grupy 
czynników. Pierwsza grupa to zidentyfikowane wy-
magania interesariuszy, w tym specyficzne wymaga-
nia dla sektorów, w których firma działa, natomiast 
druga grupa to zidentyfikowane uwarunkowania 
wewnątrzorganizacyjne.

Działanie stanowią w tym procesie wyodrębnione 
podprocesy: P01 – Przegląd wymagań i uwarunkowań 
wewnątrzorganizacyjnych; P02 – Przegląd Misji,  Wizji, 
Strategii, Celów i Mierników; P03 – Przegląd proce-
sów głównych, procesów pomocniczych i ładu orga-
nizacyjnego; P04 – Wsparcie realizacji; P05 – Realiza-
cja; P06 – Pomiar i analizowanie. Poza przeprowadze-
niem powyższych procesów, aby nowy system speł-
niał wymagania norm odniesienia, winny być również 
przeprowadzone procesy pomocnicze, zapewniające 
utrzymanie działalności organizacji: P07 – Przywódz-
two; P08 – Zarządzanie wiedzą; P09 – Integracja sys-
temów zarządzania; P10 – Zarządzanie sprawnością 
i ciągłością działania; P11 – Zarządzanie bezpieczeń-
stwem. W związku z tym, że nowa norma ma zintegro-
wane w sobie zarządzanie ryzykiem oraz ciągłe dosko-
nalenie, uznano w tym modelu wdrażania, że zarówno 
ciągłe doskonalenie, jak również analiza i zarządzanie 
ryzykiem musi stać się częścią każdego realizowanego 
procesu. Ciągłe doskonalenie i zarządzanie ryzykiem 
winno być ponadto koordynowane na poziomie całej 
organizacji, tak aby nie doszło do „wybiórczego” do-
skonalenia pojedynczych procesów. 

Piotr Senkus, Bartłomiej Halke

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Rysunek 4. Schemat procesowego wdrażania systemu zarządzania

Źródło: Senkus, P. (2013). Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej. Sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit, Difin, 
Warszawa
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XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza

Stosując powyższy schemat, można na wyjściu 
osiągnąć realizację celów cząstkowych oraz realiza-
cję celu nadrzędnego każdej organizacji, jakim jest 
przetrwanie i rozwój firmy.

W wyniku tak przeprowadzonej analizy zidenty-
fikowano obszary, gdzie należało w szczególny spo-
sób podejść do optymalizacji procesów:

 planowanie jakości dla zlecenia klienta bran-
ży lotniczej – plan taki musi zawierać wszystkie 
specyficzne wymagania procesu produkcji wyrobu 
dla klienta branży lotniczej. Plan jakości jest opra-
cowywany przed rozpoczęciem realizacji zlecenia 
i uzgadniany z klientem. Od przyjęcia planu proces 
produkcyjny nie może ulec zmianie bez akceptacji 
klienta odzwierciedlonej w zmianie planu;

 szkolenia pracowników, tak aby pracownicy 
byli bardziej wrażliwi na wynikające z normy EN 
9100:2016/AS 9100D wymogi;

 przegląd dostawców oraz przyjęcie towaru, tak 
aby wszystkie surowce stosowane do produkcji 
miały udokumentowane pochodzenie;

magazynowanie – wyznaczono miejsca dla ma-
teriałów do produkcji lotniczej oraz powstałych 
z nich wyrobów gotowych, zorganizowano miejsca 
kwarantanny na materiały podrobione i niezgodne;

monitorowanie produkcji w aspekcie efektyw-
ności i czystości produkcji – stworzono procedu-
ry na przeciwdziałanie ciałom obcym w produkcji;

 identyfikowalność i zabezpieczenie surowców 
i wyrobów – opracowano procedury identyfikowa-
nia materiałów i wyrobów w czasie całego procesu 
produkcyjnego, zabezpieczania detali po wykona-
nych operacjach oraz podczas transportu;

 dzielenie się wiedzą – wprowadzono cykliczne 
spotkania szkoleniowe, podczas których omawiane 
są bieżące tematy jakościowe, stopień realizacji ce-
lów, problemy oraz wytyczne.

Doskonalenie procesów oraz wdrożenie nowych 
– szczególnie w wymienionych wyżej obszarach 
– zaowocowało certyfikacją funkcjonującego w fir-
mie zintegrowanego systemu zarządzania.

Oczywiście przed certyfikacją systemu pojawia-
ły się wątpliwości, czy firma sprosta wyśrubowa-
nym wymaganiom, czy organizacja jest już gotowa 
na produkcję części spełniających najwyższe stan-
dardy, mając świadomość, że najmniejszy błąd czy 
nieuwaga mogą spowodować katastrofę wynikającą 
z zamocowania wadliwej części na przykład w stat-
ku powietrznym.

Czy było warto podjąć cały trud? Tak, gdyż na 
podwyższeniu standardów funkcjonowania firmy 
korzystają nie tylko klienci branży lotniczej, ale 
wszyscy klienci firmy, dzięki czemu jest ona w sta-
nie lepiej sprostać ich oczekiwaniom, co stanowi 
największą korzyść całego procesu cer tyfikacji.

Podsumowanie

Wdrożenie nowego systemu zarządzania lub też 
doskonalenie już funkcjonującego tak, aby speł-
niał wymagania nowych bardziej wymagających 

standardów, stanowi duże wyzwanie dla organiza-
cji. Zasadniczo istnieje wiele powodów podjęcia te-
go wyzwania co musi się wiązać z wnikliwą anali-
zą ryzyka oraz dokładnym oszacowaniem korzyści 
płynących z tego projektu. Trzeba również pamię-
tać o tym, że sama decyzja o wdrożeniu lub dosko-
naleniu systemu nie gwarantuje osiągnięcia zało-
żonych korzyści. Ich osiągnięcie gwarantuje nato-
miast zaprogramowanie i uporządkowanie wszyst-
kich działań podejmowanych w celu wdrożenia lub 
doskonalenia systemu jako procesu.

Dr hab. inż. Piotr Senkus (piotr.senkus@gmail.com) – prof. UPH, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych,
mgr Bartłomiej Halke (bartlomiej.halke@kazimieruk.com.pl) – Ana-
lityk, Quality Manager, Pełnomocnik Zarządu Ds. Operacyjnych, 
Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. 
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Często, gdy mowa jest 
o systemie zarządzania jako-
ścią (SZJ) zgodnym z wyma-
ganiami normy ISO 9001, 
pada stwierdzenie, że został 
on wdrożony oraz certyfiko-
wany. Te dwa pojęcia wymie-
niane są łącznie, jakby były 
ze sobą nierozerwalnie zwią-
zane. W rzeczywistości orga-
nizacja, która wdrożyła SZJ, 
może, ale nie musi, poddać 
się certyfikacji. Należy przy 
tym pamiętać, że certyfikacja wiąże się z konieczno-
ścią poniesienia dodatkowych kosztów oraz wysiłku 
organizacyjnego. Pomimo tego wiele organizacji decy-
duje się na nią, upatrując w uzyskaniu certyfikatu róż-
nego rodzaju szans i korzyści. Podmioty te muszą do-
konać wyboru jednostki certyfikującej, z usług której 
skorzystają, gdyż na rynku działa wiele tego typu 
podmiotów. Określeniu czynników wpływających na 
wybór konkretnej jednostki certyfikującej, a następ-
nie ich ocenie, poświęcony został artykuł „Ranking 
criteria for selection of certification bodies for ISO 
9001 through the Analytic Hierarchy Process (AHP)”, 
przygotowany przez trzyosobowy zespół naukowców 
z Brazylii i opublikowany w czasopiśmie „Internatio-
nal Journal of Quality & Reliability Management”. 

Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowali 
oni 4 kluczowe kryteria wyboru jednostki certyfiku-
jącej, tj. (1) koszt, (2) jakość, (3) marka i tradycja oraz 
(4) zarządzanie. W ramach każdego z nich wyodręb-
nione zostały szczegółowe podkryteria (zob. rys. 1). 

Drugim etapem badania było zebranie opinii doty-
czących znaczenia (ważności) poszczególnych pod-
kryteriów od doświadczonych praktyków zatrudnio-
nych w wybranych brazylijskich przedsiębiorstwach 
posiadających certyfikat ISO 9001. Na tej podstawie 

Kryteria wyboru jednostki certyfikującej

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ustalono, że najważniejszym kryterium jest jakość. 
Na dalszych miejscach znalazły się kolejno: marka 
i tradycja, zarządzanie oraz koszty. Na poziomie pod-
kryteriów za najważniejsze czynniki uznano: (1) po-
zycję na rynku, (2) techniczne kompetencje, (3) ela-
styczność, (4) skuteczność, (5) doświadczoną kadrę 
w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością, 
(6) zdolność do wywiązania się z umowy w ustalo-
nym terminie oraz (7) różnorodność świadczonych 
usług1. Ustalenia te przeczą dość powszechnej opi-
nii, zgodnie z którą przy wyborze jednostki certyfi-
kującej pod uwagę brana jest przed wszystkim cena. 
Jednak należy pamiętać, że eksperci oceniający zna-
czenie poszczególnych czynników reprezentowali 
biznes. Gdyby badaniem objęci zostali także przed-
stawicieli administracji, to wyniki mogłyby być inne.

 Warto zwrócić uwagę także na inne pozycje 
(dotyczące także systemów zarządzania jakością) 
zamieszczone w omawianym wydaniu czasopi-
sma „International Journal of Quality & Reliability 
 Management”. Na przykład w artykule „Assessment 
of ISO 9001:2015 implementation factors based on 
AHP: Case study in Brazilian automotive sector” 
zaprezentowano czynniki mające wpływ na sku-
teczność wdrożenia systemu zarządzania jakością 
ISO 9001. Analiza oparta została na podstawie opi-
nii wyrażonych przez 47 menedżerów brazylijskich 
firm z branży automovie2. Natomiast w przygotowa-
nym przez autorów pochodzących z Izraela artykule 
„A hierarchical model for quality management sys-
tems in global organizations” poruszono interesują-
cy temat dotyczący funkcjonowania systemu zarzą-
dzania jakością w firmach wielonarodowościowych3.

1 Augusto Duarte Alvarenga, Eduardo Gomes Salgado, Glauco 
Henrique de Sousa Mendes. 2018. „Ranking criteria for selection 
of certification bodies for ISO 9001 through the Analytic Hierarchy 
Process (AHP)”, International Journal of Quality & Reliability Mana-
gement, 35 (7): 1321–1342.

2 Diogo Almeida, Ninad Pradhan, Jorge Muniz Jr. 2018. „Asses-
sment of ISO 9001:2015 implementation factors based on AHP: 
Case study in Brazilian automotive sector”, International Journal of 
Quality & Reliability Management, 35 (7): 1343–1359.

3 Aviva Bashan, Amos Notea. 2018. „A hierarchical model for 
quality management systems in global organizations”, International 
Journal of Quality & Reliability Management, 35 (7): 1380–1398.

Koszt Jakość Marka i tradycja Zarządzanie

1. Cena.
2.  Sposób i warunki 

dokonania płatności.
3.  Lokalizacja (może ona 

wpływać na koszty, 
np. dojazdu 
auditorów).

1.   Kompetencje techniczne.
2.  Różnorodność świadczonych usług 

(np. możliwość przyznawania certyfikatów 
na zgodność z różnymi normami).

3.  Skuteczność – rozumianą jako świadczenie 
usług spełniających wymagania klientów. 

4. Elastyczność.

1. Sytuacja finansowa.
2. Pozycja na rynku.
3.  Doświadczona kadra 

w zakresie wdrażania 
systemu zarządzania 
jakością.

1.  Operatywność (skuteczny nadzór nad 
świadczonymi usługami).

2.  Relacje wewnętrzne – powiązane z kulturą 
organizacyjną (ich przejawem jest 
np. skuteczna komunikacja wewnętrzna).

3. Polityka gwarancyjna.
4.  Zdolność do wywiązania się z umowy 

w ustalonym terminie.

Rys. 1. Kryteria i podkryteria wyboru jednostki certyfikującej

Źródło: Augusto Duarte Alvarenga, Eduardo Gomes Salgado, Glauco Henrique de Sousa Mendes. 2018. „Ranking criteria for selection of certification bodies 
for ISO 9001 through the Analytic Hierarchy Process (AHP)”, International Journal of Quality & Reliability Management, 35 (7): 1331.
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Tradycja, która kształtuje przyszłość

100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzone 
w naszym kraju w 2018 roku, a także 25-lecie Pol-
skiej Nagrody Jakości, przypadające na 2019 rok, 
oraz 100-lecie narodzin naukowego zarządzania 
przez jakość, mające swoje źródło w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku, stanowią okazję do po-
dzielenia się refleksją na temat kształtowania i wia-
rygodności jakości.

Polska Nagroda Jakości stanowi przyjętą w po-
łowie lat 90. XX wieku formułę wyłaniania najlep-
szych – zapewniających nie tylko wymaganą, ale 
i oczekiwaną przez rynek jakość – organizacji zmie-
rzających ku doskonałości, a także osób aktywnie 
współtworzących i wdrażających idee jakości w ży-
cie.

W listopadzie br. zaplanowano organizację kra-
jowej Konferencji dedykowanej Polskiej Nagrodzie 
Jakości – „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania 
niepodległości”. Konferencja ta ma stanowić forum 
dyskusji w zakresie ważnych i aktualnych kwestii 
dotyczących roli innowacji w polskiej gospodarce, 
istnienia jakości w świadomości Polaków oraz jako-
ści jako determinanty doskonałości. Przedstawiony 
zostanie ewolucyjny kierunek zmian związanych 
ze strategią kontynuacji konkursu Polskiej Nagrody 
Jakości – ustanowionego jako pierwszego w Polsce 
konkursu dotyczącego idei jakości i praktycznej jej 
implementacji w warunkach gospodarki rynkowej. 
Szczegóły na temat konferencji udostępnione są na 
stronie www.pnj.pl. 

Zapraszamy wszystkich, którym idea jakości jest 
bliska, do czynnego uczestnictwa w tym ważnym 
wydarzeniu, w szczególny sposób dedykowane-
mu i powiązanemu z budowaniem naszej tożsamo-
ści niepodległościowej, która bezsprzecznie wiąże 
się również z kondycją szeroko rozumianej wolno-
ści gospodarczej, dla której jednym z powszechnie 
przyjętych kryteriów jest jakość.

Dla uczczenia wartości związanych z budo-
wą niepodległości naszego państwa, powiązanego 

z blisko ćwierćwieczną tradycją honorowania osób 
i podmiotów stanowiących liderów w ramach kon-
kursu Polskiej Nagrody Jakości, został zaprojekto-
wany specjalny, dedykowany tej wyjątkowej chwi-
li i idei, okolicznościowy medal „Za zasługi dla 
jakości”. Źródłem koncepcji projektu medalu „Za 
zasługi dla jakości” jest oryginał medalu wręcza-
nego w latach 30. ubiegłego wieku obrońcom Rze-
czypospolitej „Za walkę o niepodległość w latach 
1918–1921”. Medal łączy w sobie tradycje polskiego 
medalierstwa z nowoczesnością koncepcji wynika-
jącej z przesłania płynącego z idei Polskiej Nagrody 
Jakości, wskazując na utylitarność wartości jakości 
jako jednego z fundamentu poszukiwania drogi do 
doskonałości w nieskrępowanych warunkach glo-
balnej, wolnorynkowej gospodarki.

Z kart historii…

Polska Nagroda Jakości została ustanowiona 
7 marca 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodar-
czą (KIG), Polskie Centrum Badań i Certyfika-
cji (PCBC) oraz Fundację „Teraz Polska”. Obec-
nie Organizatorami Polskiej Nagrody Jakości są: 
KIG, PCBC oraz Klub Polskie Forum ISO 9000 
(PF ISO 9000). Idea Polskiej Nagrody Jakości jest 
bliska również innym organizacjom, które w swo-
jej działalności odnoszą się do jej kryteriów oceny. 
Zaproszenie do współpracy w ramach tego jakże 
ważnego projektu, jaki stanowi konkurs Polskiej 
Nagrody Jakości, otrzymały: klub PF ISO 14001, 
PF ISO 45001 oraz klub Polskie Laboratoria Ba-
dawcze POLLAB, jak również redakcja miesięczni-
ka naukowego „Problemy Jakości” – obchodzącego 
w tym roku 50-lecie swojego istnienia. W ramach 
bieżącej współpracy organizatorzy konkursu za-
praszają również wszystkie jednostki certyfikujące 
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji 
oraz inne podmioty żywotnie zainteresowane ideą 
zarządzania przez jakość i jakości zarządzania do 
podejmowania działań na rzecz budowy świado-
mości projakościowej.

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
POLSKA JAKOŚĆ 
w 100-lecie odzyskania niepodległości

„TQM jest rodzajem zbiorowego wysiłku zorientowanego na 
jakość i prowadzącego do ciągłego doskonalenia organizacji w celu 
osiągania najwyższych efektów we wszystkich podejmowanych 
decyzjach i formach działalności.”

Profesor Edward Kindlarski, 
jeden z klasyków polskiej szkoły jakości.



III

2018 Pa ź d z i e r n i k

Polska Nagroda Jakości jest wyróżnieniem dla 
najlepszych, przyznawana różnym podmiotom 
gospodarczym: firmom prywatnym i skarbu pań-
stwa, samorządowym, usługowym, o różnych za-
kresach działalności, w tym leczniczej, budowlanej, 
materiałowej, za wdrażanie koncepcji zarządzania 
przez jakość opartego na filozofii Total Quality Ma-
nagement – której źródła sięgają lat dwudziestych 
XX wieku. 

Prawie 100-letnia ewolucja koncepcji zarządza-
nia przez jakość daje obszerny bagaż doświadczeń, 
które pozwalają na weryfikację dostosowania re-
aliów zarządzania funkcjonującego w polskich or-
ganizacjach do współczesnych wyzwań, stosowa-
nia nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz roz-
wiązań ogólnie przyjętych, ale również poszukiwa-
nia rozwiązań doskonalących, dających możliwość 
tworzenia przewagi konkurencyjnej i budowania 
marki lidera. Polska Nagroda Jakości promuje or-
ganizacje, które urzeczywistniają markę „Polska 
 Jakość” – znaną i cenioną na całym świecie.

Polska Nagroda Jakości przyznawana jest każ-
demu podmiotowi bez konieczności certyfikacji 
wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodne-
go z wymaganiami standardu ISO 9001. Jedynym 
warunkiem niezbędnym do przystąpienia do kon-
kursu Polskiej Nagrody Jakości jest utrzymywanie, 
wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządza-
nia, który pozwala na kreowanie trwałego sukcesu 
rynkowego. W ramach ewolucyjnych zmian doty-
czących Polskiej Nagrody Jakości planowane jest 
rozszerzenie zakresu kategorii przyznawanych na-
gród w obszarze zarządzania jakością wyrobami lub 
usługami, również o aspekty ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeń-
stwa informacji.

Kategorią Polskiej Nagrody Jakości o szczegól-
nym charakterze jest nagroda zespołowa przyzna-
wana organizacjom, które zapewniają ciągłość pro-
wadzonego biznesu ukierunkowanego na osiąga-
nie sukcesu rynkowego, doprowadzając do wzro-
stu satysfakcji klientów, personelu i dostawców 
zewnętrznych oraz osiągając poprawę jakości pra-
cy, poprawę jakości realizowanych procesów i do-
starczanych wyrobów lub usług. Nagroda zespoło-
wa przyznawana jest w różnych kategoriach w za-
leżności od wielkości organizacji. W ramach pla-
nowanych zmian w regulaminie Polskiej Nagrody 
Jakości zostaną rozszerzone kategorie konkursu 
o branże według kodów IAF. Organizacje wyróż-
nione w ramach Polskiej Nagrody Jakości otrzy-
mują: statuetkę, dyplom, a przede wszystkim moż-
liwość posługiwania się we wszelkich działaniach 
promocyjnych znakiem i hasłem Polskiej Nagrody 
Jakości – znanej i rozpoznawalnej marki Polskiej 
Jakości.

Dodatkowymi nagrodami są: nagrody indywidu-
alne – przyznawane osobom, które wniosły znaczą-
cy wkład w zarządzanie poprzez jakość w różnych 
kategoriach, tj.: nauka, praktyka, promocja, oraz na-

grody honorowe – przyznawane osobom i zespołom 
za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce. 
Zarówno nagrody, jak i wyróżnienia przyznawane 
są corocznie.

W drodze po nagrodę ….

Proces ubiegania się o PNJ wymaga, aby każdy 
podmiot przedstawił własną ocenę swojej działal-
ności. Podmioty mogą podać i opisać we wniosku 
również własne kryteria, jeżeli istotnie informują 
o stopniu wdrożenia koncepcji zarządzania przez 
jakość. Nagrodę PNJ mogą otrzymać Laureaci regio-
nalnych nagród jakości. Przewiduje się możliwość 
przyjęcia zgłoszenia do PNJ firmy działającej na te-
renie całego kraju bez konieczności startu w regio-
nalnych nagrodach jakości. 

Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowa-
ny w oparciu o koncepcję Europejskiej Nagrody Ja-
kości (EQA) – bazuje na dziewięciu filarach zarzą-
dzania przez jakość, które obejmują:

1. Przywództwo,
2. Politykę i strategię,
3. Zarządzanie ludźmi,
4. Zarządzanie zasobami,
5. Zarządzanie procesami,
6. Satysfakcję klientów,
7. Satysfakcję zatrudnionych,
8. Współpracę z otoczeniem,
9. Efekt końcowy.
Filary od 1–5 odnoszą się do potencjału organi-

zacji, a filary od 6–9 dotyczą efektów organizacji. 
Przewiduje się wprowadzenie równoległych zasad 
dotyczących filarów i/lub ich modyfikację ukierun-
kowaną na ewolucyjne zmiany.

Ku przyszłości 

Idea jakości powinna być bliska każdemu, gdyż 
o jej wartości stanowi zbiorowy wysiłek wszyst-
kich członków danej organizacji. Celem, do któ-
rego podejmowane działania powinny prowadzić 
organizację, jest niekończący się cykl doskonale-
nia, wyrażający się poprawą kluczowych wskaźni-
ków biznesowych. Jeżeli idea ta zostanie właściwie 
zaimplementowana do polskich przedsiębiorstw, 
będzie to stanowiło trwały fundament budowania 
konkurencyjnej gospodarki państwa, dając możli-
wość kreowania wartościowych aliansów na miarę 
i potrzeby XXI wieku, tworząc państwo niepodle-
głe w kreowaniu innowacji i budowaniu marki li-
dera, czego nie raz w s wojej długiej historii dawało 
przykład.

w uzgodnieniu z organizatorami PNJ
dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. PŚ – Prezes 

Klubu PF ISO 9000
dr inż. Witold Pokora – Sekretarz Komitetu PNJ
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