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Profesor Tadeusz Borys w czerwcu 2018 roku ob-
chodził piękny Jubileusz. Zakończył 50. rok uni-
wersyteckiej pracy zawodowej w roli naukowca, 
badacza oraz nauczyciela akademickiego. Zapisał 
piękną i bogatą kartę swej pięćdziesięcioletniej dro-
gi zawodowej, swej posługi akademickiej.

Jubileusze skłaniają do refleksji, do wspomnień 
o dorobku, o ścieżce rozwoju zawodowego i pozaza-
wodowego Jubilata, do wspomnień o wydarzeniach 
w trakcie przebiegu Jego pracy, o wielu wspólnie 
odbytych konferencjach, seminariach, dyskusjach, 
posiedzeniach na komisjach i innego rodzaju na-
ukowych, dydaktycznych oraz kulturalnych zda-
rzeniach. Są okazją do przypomnienia najważniej-
szych efektów twórczości naukowej, dydaktycznej, 
a także pełnionych funkcji Jubilata na Uczelni, jak 
i poza nią.

Korzystam przeto z okazji pięknego Jubileuszu 
pracy zawodowej Profesora Tadeusza, człowieka 
o olbrzymiej sile intelektu i wysokiej wrażliwości 
etyczno-moralnej, by przedstawić Jego sylwetkę, 
etapy rozwoju oraz – jeśli nie będzie to uchybieniem 
– sformułować kilka refleksji na podstawie analizy 
Jego dorobku naukowego i dydaktycznego, które-
go wiodącym Leitmotivem była i nadal jest Jakość. 
Rzecz jasna, będą to szkice, wspomnienia, komen-
tarze i refleksje tematycznie wybiórcze, bo dorobek 
Jubilata jest bogaty, wielowątkowy, a co ważniejsze, 
znaczący dla rozwoju nauk ekonomicznych. 

Droga zawodowa Profesora
50 lat temu, 1 kwietnia 1968 roku, po ukończe-

niu studiów ekonomicznych ówczesny mgr Tadeusz 
Borys – stypendysta naukowy Uczelni Wrocławskiej 
– został przyjęty na asystenckie studia przygotowaw-
cze do Katedry Statystyki i Metod Rachunku Ekono-
micznego. Katedrą natenczas kierował Profesor Zdzi-
sław Hellwig. W życiu Jubilata Profesor Hellwig peł-
nił rolę przyjaznego Opiekuna i Mentora, któremu 
zawdzięcza – co Jubilat podkreśla – wiele, nie tylko 
w sensie naukowym, ale także i czysto ludzkim. 

Jubilat szybko zmieniał swój status naukowy. 
W 1975 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Eko-
nomiczne i statystyczne aspekty teorii jakości” i uzy-
skał stopień naukowy doktora nauk ekonomicz-
nych. Dziesięć lat później, w wieku 39 lat, uzy-
skał stopień doktora habilitowanego nauk ekono-
micznych. Tematem Jego rozprawy habilitacyjnej 
była „Kategoria jakości w statystycznej analizie 

porównawczej”. W wieku 50 lat, czyli w roku 1996, 
decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Jubilat otrzy-
mał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. 
Trzy lata później, w 1999 roku, został powołany na 
stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Na Uniwersytecie 
tym pracował do roku 2016. 

Od 1 października 2016 roku pracuje na stano-
wisku profesora zwyczajnego w Katedrze Zarzą-
dzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Dorobek naukowy Jubilata
Dorobek naukowy Profesora Tadeusz Borysa jest 

oryginalny, zdywersyfikowany i wielodyscyplinar-
ny. Obejmuje łącznie ponad 300 opublikowanych 
pozycji, z czego 25 pozycji to publikacje zwarte 
(książkowe); pozostałe – to artykuły zamieszczo-
ne m.in. w takich czasopismach naukowych, jak: 
„Przegląd Statystyczny”, „Problemy Jakości”, „Eko-
nomia i Środowisko”, „Taksonomia”, „Problems of 
Sustainable Development” itp. Dorobek ten uzupeł-
nia ponad 80 prac o charakterze popularno-nauko-
wym i publicystycznym oraz ponad 100 zrealizo-
wanych prac naukowo-badawczych i ekspertyz.

Przegląd twórczości Jubilata pozwala bez trudu 
dostrzec myśl przewodnią i obszar Jego naukowych 
dociekań, badań i analiz. Jest nią kategoria Jakości. 
Ta bowiem, według Profesora, jest wszędzie, w każ-
dym obszarze nauki i w każdym obszarze codzien-
nego życia, i, jak „wyschnięta ziemia”, wszędzie po-
trzebuje „deszczu” ciepłych wartości – fundamentu 
nierelatywizowanej etyki i moralności. 

Merytoryczny zakres penetracji naukowo-badaw-
czej Jubilata rozciąga się od statystyki do jakości 
 życia. Taki tytuł też ma Księga Jubileuszowa dedy-
kowana Profesorowi Tadeuszowi Borysowi – Od sta-
tystyki do jakości życia, wydana przez Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Ludzie nauki Ludzie nauki Ludzie nauki

Ludzie nauki

Profesor Tadeusz Borys 
– Jego dorobek naukowy 
i Jego świat wartości

Prof. Krystyna Lisiecka i Prof. Tadeusz Borys
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w 20181. Podtytuł tej Księgi wskazuje, że Profesor 
poszukiwał/nadal poszukuje treści i znaczenia ka-
tegorii jakości w następujących obszarach:

 „czystej” statystyce, pojęciu cechy obiektu ba-
dań i zarysu teorii cech oraz wielowymiarowej ana-
lizy porównawczej (WAP), co zaczęło tworzyć zrę-
by kwalimetrii,

 ogólnej teorii jakości,
 teorii rozwoju i jego nowych paradygmatach,
 ekologii i ochronie środowiska, 
 jakości życia, kategorii zanurzonej w teorii ak-

sjologii, w świecie wartości, ukazując współczesny 
dramat naszej cywilizacji – dominację agresywnego 
i egoistycznego egocentryzmu nad postawami opar-
tymi na prawdziwym człowieczeństwie.

Skąd się zrodziła u Jubilata fascynacja jakością?
Jak sam wspomina, nie ma wątpliwości, że wzię-

ła się z inspiracji i ze wspaniałej intuicji Jego Men-
tora, prof. Zdzisława Hellwiga. Ten podczas pierw-
szej rozmowy po przyjęciu mgra Tadeusza na stu-
dia asystenckie powiedział tylko jedno słowo … 
JAKOŚĆ. Ówczesny Magister raczej czuł, niż wie-
dział, że była to cenna wskazówka do badań na naj-
bliższe lata, a może nawet i na całą drogę naukową. 

Wyzwanie było trudne, ponieważ problematyka do-
brej jakości na przełomie lat 60. i 70. była w polskiej 
polityce gospodarczej kategorią zaniedbaną, zdomino-
waną podejściem ilościowym i bylejakością, a także 
… była niepewna politycznie. A mimo to w 1976  roku 
Profesor na ówczesnej Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu wygłasza wykład inauguracyjny pod wy-
mownym tytułem „Jakość – nie ma wyboru”.

Tak, kategoria jakości zadecydowała o naukowo-
-badawczych poszukiwaniach Profesora, o eksplo-
racji problematyki jakości; o sposobach i treści sta-
wianych pytań i próbach odpowiedzi w różnych, 
pozornie wydawałoby się odległych, obszarach ba-
dawczych. Tak rodziła się interdyscyplinarność za-
interesowań Profesora o kategorii jakości. W opinii 
Profesora inne niż interdyscyplinarne podejście do 
nauki nie jest możliwe; ograniczanie perspektywy 
badawczej ociera się bowiem o nieprawdę.

W zrozumieniu interdyscyplinarnej kategorii jako-
ści pomocne było uczestnictwo mgra Tadeusza w la-
tach 1969–1972 w seminariach prowadzonych przez 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego, prakseologa i filo-
zofa-reistę o prakseologicznych zasadach  „Dobrej 
 Roboty”. W seminariach brali udział reprezentan-
ci Warszawskiej Szkoły Prakseologicznej – ówcze-
śni doktorzy nauk, Tadeusz Pszczołowski i Wojciech 
 Gasparski, z którymi – prawie 40 lat później – Profe-
sor Tadeusz podjął współpracę. Przy okazji uczestni-
czenia w tych seminariach ówczesny mgr  Tadeusz 
Borys odbierał praktyczną i pożyteczną lekcję skrom-
ności oraz pokory płynącej z postawy i zachowania 
Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. 

1 „Od statystyki do jakości życia”. Księga Jubileuszowa dedyko-
wana Profesorowi Tadeuszowi Borysowi, wydana przez Wydawnic-
two Uniwersytetowi Ekonomicznego we Wrocławiu w 2018 r. pod 
redakcją Adama Płachciaka i Piotra Rogali, Wrocław, 2018, stron 451.

Profesor Tadeusz Borys zawsze aktywnie włączał 
się w tworzenie organizacyjnej „infrastruktury dla 
jakości”. Utworzył pierwszą w Polsce Komisję Jako-
ści przy Jeleniogórskim Oddziale Naczelnej Organi-
zacji Technicznej i zorganizował wiele konferencji 
mających na celu propagowanie idei Dobrej Roboty, 
Dobrej Jakości. 

Zainteresowania statystyką 
To zainteresowanie, które łącznie zaowocowało pu-

blikacją ponad stu prac, pojawiło się jeszcze w cza-
sie studiów. Próbował łączyć wiedzę typową dla tych 
obszarów. W swojej pracy magisterskiej z zakresu fi-
nansów podjął próbę wykorzystania w planowaniu 
finansowym w skali przedsiębiorstwa metod progra-
mowania matematycznego. Jego ówczesna fascynacja 
metodami programowania liniowego dotyczyła meto-
dy Simplex. Ta fascynacja miała też swój wyraz finan-
sowy, ponieważ zainteresowanie tą metodą przeniósł 
na klub studencki, działający w ówczesnej Wyższej 
Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. „Nasz statystyk” 
wygrał ogłoszony przez uczelniane Zrzeszenie Stu-
dentów Polskich (ZSP) konkurs na nazwę klubu, któ-
ry od 1967 roku nosi właśnie nazwę SIMPLEX, a stu-
dent Tadeusz Borys zainkasował jak na ówczesne cza-
sy i kieszeń studenta „sporą” sumę …150 zł.

Wpływ na wybór statystyki jako „trwałej” dome-
ny badawczej Jubilata miały też wykłady prof. Zdzi-
sława Hellwiga: barwne, pełne różnych odniesień 
i metafor. Wykłady – mówił Profesor Tadeusz – uka-
zywały studentom „ludzką” twarz statystyki. W wy-
daniu prof. Hellwiga statystyka przedstawiała się 
Jubilatowi jako przedmiot na wskroś humanistycz-
ny i tylko trochę … „zaiksowany”.

Pierwsze lata pracy w Katedrze Statystyki i Me-
tod Rachunku Ekonomicznego nie były dla Jubilata 
łatwe. Był w otoczeniu wspaniałych ludzi, wyso-
ce kompetentnych zawodowo matematyków, któ-
rzy na zebraniach Katedry zachwycali się „piękny-
mi” przekształceniami całek i różniczek; powody 
tych zachwytów nie w pełni docierały do Jubilata. 
To m.in. było powodem podjęcia przez Jubilata na 
przełomie lat 70. i 80. studiów matematycznych 
na Uniwersytecie Wrocławskim, po to, żeby choć-
by odrobinę – jak wspomina Jubilat – poczuć pięk-
no wspomnianych wyżej przekształceń i „złapać” 
ich sens. W tym samym czasie rozpoczął też studia 
 filozoficzne, aby z kolei móc się lepiej porozumieć 
z naukowym środowiskiem filozofów, aby utrzymy-
wać kontakty z przedstawicielami tego środowiska.

Przygoda naukowa, która zaczęła się pod koniec 
lat 60. od nauk „narzędziowych”, od tzw. „czystej” 
statystyki, miała swoje uzasadnienie właśnie w „zde-
rzeniu” doświadczeń studiowania matematyki, staty-
styki i filozofii. Okazało się bowiem, że nauki te łą-
czy uniwersalne pojęcie cechy, która generuje opis 
każdego obiektu – jego stronę ilościową i jakościową. 
W sposób naturalny pojawiła się teoria zbiorów oraz 
logika jako baza do wyjścia z „bloków startowych” na 
drogę łączenia statystyki z kategorią jakości poprzez 
próbę stworzenia zarysu teorii cech. 
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Na tym pomyśle oparł Profesor swoje podejście 
do wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), 
której koncepcję skonstruował na dwóch podsta-
wowych pojęciach: cechy i ukształtowanej właśnie 
przez cechy jakości oraz na już wcześniej zaryso-
wanych zrębach teorii cech. To teorio-mnogościowe 
tworzenie kolejnych cech wtórnych w celu dojścia 
do ocen cząstkowych, oceny syntetycznej i katego-
ryzacji wartości tej oceny zaczęło tworzyć coraz wy-
raźniejszy zarys kwalimetrii. 

Kilka lat po uzyskaniu stopnia dr. nauk ekono-
micznych dr Tadeusz Borys rozpoczął zintensyfiko-
wane poszukiwania inspiracji „do habilitacji” w róż-
nych środowiskach naukowych, w tym statystyków 
i „jakościowców”. Prowadził rozmowy z przedstawi-
cielami tych środowisk. Jedna z tego typu rozmów 
odbyła się z ówczesnym redaktorem naczelnym cza-
sopisma „Problemy Jakości” dr. Hipolitem Chojeckim, 
osoby zasłużonej dla integracji, wówczas jeszcze nie-
licznego, wręcz hobbystycznego i rozproszonego śro-
dowiska naukowców, przekonanych o fundamental-
nym znaczeniu przymiotu jakości dla gospodarki, 
społeczeństwa i środowiska naturalnego. Profesor 
Tadeusz, natenczas doktor, po zreferowaniu swoich 
zamierzeń o potrzebie uniwersalnego, szerokiego po-
dejścia do kategorii jakości i tworzenia teorii jakości 
został skierowany przez Redaktora na Politechnikę 
Gdańską. Radził: „Niech Pan jedzie do Gdańska. Tam 
jest taka Osoba, która podchodzi właśnie tak uniwer-
salnie do jakości. Jest to Profesor  Romuald Kolman, 
który organizuje konferencje poświęcone kwalitolo-
gii”. I Profesor Tadeusz… pojechał.

W 1981 roku, w pierwszej rozmowie z ówcze-
snym dr. Tadeuszem Profesor R. Kolman podzielił 
się swoją pasją badawczą związaną z jakością i two-
rzeniem interdyscyplinarnej nauki – kwalitologii; 
pasja ta udzieliła się Słuchaczowi w pełni. 

Profesor Tadeusz poprzez swoje publikacje sta-
rał się dać podwaliny pod teorię jakości. Szczególne 
znaczenie w Jego dorobku ma książka pt. „Elemen-
ty teorii  jakości”, wydana w 1980 roku przez PWN. 
Zawiera syntetyczną refleksję nad możliwościami 
wykorzystania aparatu pojęciowego i metodycznego 
teorii zbiorów, teorii odwzorowań, logiki i statysty-
ki w analizie zagadnień o jakości i ich systemowego 
ujęcia. Pozytywny odbiór tej książki przez środowi-
sko akademickie – profesorów, młodych adeptów na-
uki, doktorantów, studentów oraz środowisko prak-
tyków – zainspirował Profesora do dalszych systema-
tycznych badań nad istotą kategorii jakości, nad wię-
ziami metodycznymi i pojęciowymi między teorią 
jakości w klasycznym wydaniu, obejmującą teorię 
użyteczności, statystyczną kontrolę jakości, normali-
zację, metrologię, teorię niezawodności, teorię odno-
wy, towaroznawstwo, teorię komparatystyki oraz jej 
formalny dział – statystyczną analizę porównawczą. 

Podsumowaniem prowadzonych badań o inter-
dyscyplinarności kategorii jakości była rozprawa 
habilitacyjna Profesora pt. „Kategoria jakości w sta-
tystycznej analizie porównawczej” opublikowa-
na w 1984 roku. W rozprawie tej Profesor dokonał 

całościowego opisu kategorii jakości, mającej nader 
zróżnicowany rodowód, rozproszony po różnych 
dziedzinach wiedzy. Kilka lat później, w 1991 roku, 
ukazała się kolejna książka pt. „Kwalimetria – teoria 
i zastosowania”. Praca ta stanowi swoiste ukorono-
wanie badań Profesora nad kategorią jakości, a po-
wyższe trzy publikacje na trwałe weszły do literatu-
ry z zakresu teorii jakości. 

Swego rodzaju „etapowe” podsumowanie przez 
środowisko polskich „jakościowców” dorobku na-
ukowego Profesora w obszarze jakości miało miejsce 
w 2007 roku. Decyzją Kapituły Polskiej Nagrody Ja-
kości prof. Tadeusz Borys został laureatem Polskiej 
Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda 
Kindlarskiego – 2007 w kategorii Nauka, co było mi-
łym zaskoczeniem dla Profesora. Wręczenie statuetki 
Nagrody nastąpiło na Zamku Królewskim 11 listo-
pada 2007 roku. Profesorowi przyznano też wiele 
innych nagród, medali i wyróżnień, a w tym Krzyż 
 Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jakość w odniesieniu do środowiska i jego ochrony
Kolejne odniesienie kategorii jakości w procesie do-

wodzenia, że jakość jest wszędzie, w dorobku prof. 
Tadeusza Borysa dotyczy również ekologii jako nauki 
o środowisku oraz sozologii jako nauki o jego ochronie. 
Ten nurt badawczy zajmuje w działalności Profesora 
szczególne miejsce. Jest związany nie tylko z działal-
nością naukową, ale także z praktycznymi działaniami 
prośrodowiskowymi Profesora w organizacjach poza-
rządowych, a zwłaszcza w Polskim Klubie Ekologicz-
nym. W środowisku organizacji pozarządowych prof. 
Borys jest znany z tworzenia koalicji i partnerstwa na 
rzecz rozwiązywania konfliktów ekologicznych, koali-
cji opartych na rezygnacji z emocjonalnego podejścia 
na rzecz racjonalności i wrażliwości. W działalności 
tej – co podkreśla Profesor – miał zawsze wsparcie 
swojej Żony Grażyny – profesora z dziedziny finan-
sów, od wielu lat specjalizującej się w obszarze finan-
sowych instrumentów ochrony środowiska.

Profesor – jak sam o sobie mówi – jako „ekolog na 
dorobku” podziwiał i odnosił się z pokorą oraz sza-
cunkiem do „prawdziwych ekologów”, posiadających 
rozległą wiedzę o istocie i działaniu ekosystemów, 
ekologów, potrafiących rozpoznawać w terenie niesa-
mowite bogactwo przyrody – taksonomię pozaludz-
kich istot żywych, praktycznie rozpoznawać np. ga-
tunki roślin, ich nazwy i liczne zastosowania, a także 
ich wrażliwość na – nie zawsze korzystne – oddziały-
wania człowieka. Dla Profesora cenna była/jest współ-
praca i owocne dyskusje z ekologami, uzbrojonymi 
w wiedzę i doświadczenie w walce o dobro przyrody. 
Stawia od lat pytanie: czy dobro przyrody i dobro czło-
wieka mogą być w równowadze? Jeśli tak, to jak tę rów-
nowagę określać, poszukiwać i osiągać „bez walki”? 

Profesor zawsze preferuje dialog, pozwalający na 
transformowanie konfliktowych relacji ludzi o róż-
nej wrażliwości we wzajemne uczenie się, na słu-
żebność „edukacyjną” wobec ludzi nie szanujących 
przyrody, proponuje zastąpić „walkę” podjęciem 
dialogu uznającego odmienność systemu wartości, 
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dialogu inspirującego do jego zamiany na wyższy 
poziom. Dla diagnozowania zróżnicowania wraż-
liwości ekologicznej ludzi prof. Tadeusz Borys za-
proponował tzw. „lejek etyczny”, wykorzystywany 
dla celów poglądowych i edukacyjnych2. Poziomy 
czy skalowanie „lejka etycznego” są – według Pro-
fesora – wprost wyznaczane przez odpowiedzi na 
podstawowe pytanie: komu przypisuje się podmio-
towość etyczną (określony zakres pola etycznego)? 
Odpowiedzi na to pytanie będą wyrażały różne 
płaszczyzny etyczne, z różną wrażliwością ekolo-
giczną, w zależności od tego, czy odpowiedzi te bę-
dą pochodziły ze sfery psychicznej, emocjonalno-
-mentalnej czy uczuciowej (duchowej). 

Istotą rozwoju etycznego, polegającego na ciągłym 
poszerzaniu pola etycznego i zobrazowanego także 
w większej wrażliwości, w tym ekologicznej świado-
mości człowieka, jest posługiwanie się w życiu w re-
lacji do siebie i do innych istot odniesieniami uczu-
ciowymi lub bezzwłoczną transformacją odniesień 
emocjonalnych (negatywnych) na odniesienia uczu-
ciowe. Znaczenie tej transformacji przedstawił Profe-
sor m.in. w jednym z wywiadów udzielonym w 2017 
roku i opublikowanym pn. „Rozmowa o rozmowie 
– emocje zastąpić uczuciami”3. 

System wartości w kategorii rozwoju
Trzeci nurt zainteresowań Profesora pojawił się 

równolegle do prowadzonych przez Niego badań 
nad kategorią jakości i dotyczył rozpoznawania 
istoty rozwoju oraz jego konkretyzacji w nowych 
paradygmatach jako alternatywnych koncepcji wo-
bec koncepcji istniejących. Zainteresowanie prof. 
Tadeusza rozszyfrowaniem istoty nowego para-
dygmatu rozwoju zaczęło się od prób identyfikacji 
podstawowych zasad koncepcji rozwoju jako jednej 
z najważniejszych form konkretyzacji tej koncepcji, 
m.in. w oparciu o Deklarację z Rio – ważnego do-
kumentu Pierwszego Szczytu Ziemi, który odbył się 
w 1992 roku w Rio de Janeiro. Według prof. Tade-
usza sprawdzanie stopnia urzeczywistniania nowej 
koncepcji może odbywać się przez wprowadzanie 
w życie poszczególnych zasad opisujących tę kon-
cepcję. Zostały one przedstawione w kilkunastu pu-
blikacjach, w tym m.in. w opublikowanym w 1996 
roku artykule pt. „Dekalog ekorozwoju”. Profesor 
wraca do tej problematyki w 2010 roku w pracy: 
„Jak bronić zasad rozwoju zrównoważonego w pla-
nowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym”.

W roku 1996 prof. Tadeusz otrzymał ze strony 
UNDP (United Nations Development Programme), 
jednej z agend ONZ z siedzibą w Polsce, propozy-
cję opracowania pilotażowego projektu w procesie 
partnerskim polityki ekologicznej dla miasta Jelenia 
Góra. Po pomyślnej realizacji tego projektu w tym 
samym roku Profesor otrzymał kolejną propozycję 

2 Od statystyki do jakości życia. Księga Jubileuszowa dedykowa-
na Profesorowi Tadeuszowi Borysowi, wyd. Uniwersytetu Ekono-
micznego w e Wrocławiu, Wrocław, 2018, s. 249.

3 Tekst tego wywiadu zawarty jest w Epilogu wyżej cytowanej 
pozycji Księgi.

pełnienia funkcji konsultanta wiodącego i przewod-
niczącego Rady Naukowej przygotowywanego w ra-
mach UNDP-Poland specjalnego projektu pomocy dla 
polskich gmin i powiatów w budowie strategii rozwo-
ju z uwzględnieniem zaleceń Agendy 21. Program ten 
był na przełomie lat 90. i nowego Millenium znany 
pod nazwą Umbrella Project. 

Definicję rozwoju i pojęć pochodnych opartych na 
systemie wartości Profesor przedstawił w jednej z naj-
ważniejszych prac napisanej wspólnie ze swoim Ze-
społem pt. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wyda-
nej w 2005 roku i w tym samym roku w edycji angiel-
skiej Indicators for sustainable development – Polish 
experiences. W pracach tych Profesor zaproponował 
zwarty system pojęć: rozwoju „jako takiego” i wszyst-
kich przejawów ich konkretyzacji, a zwłaszcza rozwo-
ju w nowych jego paradygmatach – zrównoważonego, 
trwałego, samopodtrzymującego i zintegrowanego.

Jakość życia jako podsumowująca pasja naukowa 
Profesora

Zwieńczeniem naukowo-badawczego dorobku 
Profesora Tadeusza jest problematyka jakości życia 
jako najważniejszej i najbogatszej w różne aspekty 
kategorii, nie tylko naukowej, ale przede wszystkim 
jako wartości praktycznej dla każdego człowieka, 
dla każdej istoty żywej. Profesor opublikował ponad 
30 prac o tematyce jakości życia. Swoje przemyśle-
nia i refleksje związane z istotą i sensem życia oraz 
z wartościami, na których ono powinno być opar-
te prezentował i nadal prezentuje w swoich licz-
nych wystąpieniach na konferencjach, seminariach, 
a także w wywiadach, na wykładach i warsztatach. 

W opinii Profesora zainteresowanie jakością ży-
cia jest tym samym, co zainteresowanie się sobą, 
sensem swojego istnienia i innych ludzi. To zain-
teresowanie pojawiło się u Profesora jako coś natu-
ralnego i integrującego Jego fascynacje kategorią ja-
kości „jako takiej”. Prof. Tadeusz Borys podjął – na 
podstawie analizy wielości podejść i interpretacji 
– próbę uniwersalizacji definicji jakości życia jako 
naturalnego i integrującego skutku uniwersaliza-
cji istoty samej Jakości, jak i uniwersalizacji isto-
ty  Życia. Propozycja uniwersalnej definicji jako-
ści życia została przedstawiona w wydanej w 2014 
roku pracy „Lebensqulität im Grenzraum – Stär-
kung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine 
 nachhaltige Regionalentwicklung und -planung” 
oraz w artykule z 2015 roku „Typologia jakości życia 
– pomiar statystyczny”. Według tej definicji jakość 
życia – w najogólniejszym sensie – to obraz nasze-
go życia postrzegany w oparciu o określony system 
wartości (system aksjologiczny). Obraz ten – jako 
zbiorczy atrybut człowieka lub grupy ludzi – w za-
leżności od użytych narzędzi jego opisu może być 
wyrażony subiektywnie lub obiektywnie, jednowy-
miarowo lub wielowymiarowo itp., a użyte narzę-
dzia opisu jakości życia tworzą jej różne typologie.

Ta faza rozwoju zainteresowań Profesora jako-
ścią życia jest początkiem szukania odpowiedzi 
na pytanie: jak „nasycać” i „odkrywać” podstawy 
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aksjologiczne dobrego życia? I tu przydatne były 
wcześniejsze rozważania Profesora z „aksjologią pod 
rękę” przy ustalaniu istoty kategorii „rozwoju”. W ar-
tykule z 2007 roku pt. „Jakość życia a systemy war-
tości” Autor rozróżnia i omawia egocentryczną oraz 
ponad egocentryczną jakość życia. Z rozważań wyni-
ka, że jakość życia jest właśnie kategorią na wskroś 
aksjologiczną. Prof. Tadeusz Borys, gromadząc nową 
wiedzę i doświadczenia, zaczął penetrować proble-
matykę transformacji społeczeństwa na podłożu ak-
sjologicznym. Jego rozważania są analizą, jak prak-
tycznie przejść od modelu społeczeństwa technokra-
tycznego (nadkonsumpcyjnego, egocentrycznego) do 
modelu społeczeństwa empatycznego (obywatelskie-
go, szanującego zasoby naturalne). Do jednych z naj-
ważniejszych swoich doświadczeń Profesor zalicza 
współpracę i przyjaźń z wybitnym ekofilozofem Pro-
fesorem Henrykiem Skolimowskim. 

W swych podróżach po różnych dziedzinach 
wiedzy – kluczowej dla każdego rodzaju – Profesor 
 Jubilat szukał odpowiedzi na pytanie: kim człowiek 
jest w rzeczywistości? Tworzony w okresie ostatnich 
prawie 20 lat zbiór przemyśleń wyraźnie uwidacz-
nia trzy fazy „dojrzewania” Profesora do sformułowa-
nia najważniejszych konkluzji, umożliwiających Mu 
 jasne odróżnienie iluzji człowieka, człowieka sztucz-
nego od człowieka prawdziwego. Odnosi się wraże-
nie, że Profesor znalazł odpowiedź na wyżej zada-
ne pytanie, czemu dał wyraz w rozmowach, wywia-
dach, dyskusjach na konferencjach, a także w swych 
licznych publikacjach. W artykule: Zrównoważony 
rozwój a jakość życia człowieka, czyli krótka historia 
o trzech drogach i postawach życiowych Profesor uka-
zał zadziwienie stworzonym przez samego człowieka 
iluzyjnym dylematem: czy iść drogą egocentrycznej 
autodestrukcji czy wybrać holistyczny, zrównoważo-
ny rozwój, oparty na wysokim poziomie przyjętego 
systemu aksjologii, nauki o systemie wartości. Swój 
pogląd na jakość życia zaprezentował także m.in. 
w unikatowym zbiorowym dziele pt. „The SAGE 
 Encyclopedia of Quality and the Service Economy”, 
wydanym w USA w 2015 roku. 

Nakreśliwszy metodyczną, warsztatową wnikliwość 
Profesora w traktowaniu szeroko rozumianej proble-
matyki jakości, poruszane przez Niego zagadnienia 
i oryginalne konkluzje oraz wnioski dla nowych obsza-
rów penetracji naukowej, ośmielam się stwierdzić, że 
te poziomem innowacyjności i naukowej refleksji czę-
sto przewyższały dorobek koryfeuszy drążących daną 
tematykę od lat. Profesora bowiem cechuje umiejęt-
ność konstruowania oryginalnej myśli naukowej i ich 
sublimacja wokół problemów, których dotyka. Cenną 
cechą poszukiwań Profesora jest umiejętność przekra-
czania granic dziedzin i dyscyplin naukowych. 

Profesor posiada bowiem i reprezentuje wie-
lodziedzinowe kompetencje ekonomisty, filozofa, 
ekologa oraz „umiarkowanego” statystyka („umiar-
kowanego”, bo bez zapędów do „kwantyfikacji 
wszystkiego, co się rusza”) oraz – co mówi z wiel-
ką nieśmiałością – entuzjasty … fizyki kwantowej, 
którą od kilku lat stara się zrozumieć i ….poczuć.

Jubilat to Profesor o niezwykłej osobowości. Oso-
bowość ta, bogata w wiedzę, serdeczność i dobroć 
dla drugich oraz samokontrolę, była i jest nadal 
„uwodzicielem” młodych adeptów nauki, zachęca-
jąc ich do pogłębionej pracy naukowo-badawczej. 
Stąd przyjemnością jest wymiana poglądów z Pro-
fesorem, zawsze okraszona trafną puentą, sympatią, 
serdecznym uśmiechem i dobrym słowem, zachę-
cającym do dalszej penetracji naukowej. 

Dorobek dydaktyczny
Profesor Tadeusz Borys już w 1975 roku zainicjo-

wał wprowadzenie do programu studiów uczelni 
ekonomicznych problematyki jakości. Była to jed-
na z pierwszych tego typu inicjatyw w szkolnictwie 
ekonomicznym. Tej inicjatywie towarzyszyły real-
ne działania. Profesor utworzył zespół dydaktyczny, 
który opracował autorskie programy wykładów oraz 
publikacji dydaktycznych o filozofii zarządzania or-
ganizacją przez jakość, Total Quality Management 
(TQM), systemach zarządzania jakością oraz zarzą-
dzania aspektami środowiskowymi.

Profesor ma ogromny autorytet wśród studen-
tów. Jego zajęcia cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród młodzieży akademickiej, bo prowadzo-
ne są ciekawie, na wysokim poziomie merytorycz-
nym, wykład uwzględnia wyniki osiągnięte w pra-
cy naukowo-badawczej. Jest promotorem przeszło 
tysiąca prac magisterskich i dyplomowych. Jeszcze 
w 1979 roku wygrał studencki plebiscyt na najlep-
szego dydaktyka, a od 2005 roku był corocznie wy-
różniany przez studentów w konkursach „DeBeścia-
ki” za wykład o jakości życia. Za osiągnięcia w za-
kresie dydaktyki otrzymywał wielokrotnie nagrody 
Rektora. W 1990 roku Profesor otrzymał Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej.

Szanowny Profesorze Tadeuszu,
z okazji Twego pięknego Jubileuszu 50-lecia pra-

cy zawodowej proszę przyjmij serdeczne gratula-
cje od wielodziedzinowego środowiska naukowe-
go, badawczego, środowiska praktyków i doradców. 
Dziękujemy Ci za danie możliwości do wspomnień 
o wspólnie przeżywanych przed laty zdarzeniach, 
o uświadomieniu sobie faktu, jak dużo udało się 
– także dzięki Twemu wkładowi do nauki i prakty-
ki – zmienić w postawach i zachowaniach ludzi na 
rzecz jakości, na rzecz filozofii doskonalenia jakości 
oraz na rzecz ponadegocentrycznej jakości życia, 
karmionej „deszczem” ciepłych wartości – funda-
mentu nierelatywizowanej etyki i moralności. Gra-
tulujemy też Twojej Rodzinie, której – jak zawsze to 
podkreślasz – tak wiele zawdzięczasz i która zawsze 
była i jest dla Ciebie LABORATORIUM MIŁOŚCI!

Dziękuję pięknie, Szanowny Jubilacie, za stwo-
rzenie okazji do zapisania tych kilku refleksji z oka-
zji Twego Dostojnego Jubileuszu. Ad Multos Annos, 
Profesorze Tadeuszu!

Prof. Krystyna Lisiecka 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 

w Katowicach

Profesor Tadeusz Borys

LUDZIE NAUKI
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Streszczenie Summary

Problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: jakie 
cechy/składowe mogą tworzyć kulturę bezpieczeństwa 
żywności i czy można dokonać jej pomiaru? Celem artykułu, 
w jego części teoriopoznawczej, było zaprezentowanie 
ogólnej istoty kultury bezpieczeństwa żywności i jej 
możliwych składowych, zaś w części empirycznej 
– przedstawienie wyników badań jej pomiaru na przykładzie 
wybranej organizacji X. Metodami badawczymi, jakie 
wykorzystano, by zrealizować te cele, były odpowiednio: 
analiza literatury przedmiotu, metoda badania 
ankietowego z techniką kwestionariuszową oraz metoda 
syntezy i wnioskowania logicznego. Artykuł zaczyna 
się od zaprezentowania założeń badawczych, następnie 
koncentruje się na przedstawieniu zjawiska i pojęcia 
kultury bezpieczeństwa żywności oraz jej składowych. 
W części badawczej rozpoznano i przeanalizowano 
poziom kultury bezpieczeństwa żywności w restauracji X. 
Kulturę bezpieczeństwa żywności oceniano z perspektywy 
trzech głównych kryteriów, takich jak: „Pracownicy”, 
„Kierownictwo” i „Samoocena”. Autorki w badaniu 
wykorzystały kwestionariusz opracowany przez J.A. 
Neala z zespołem. Możliwe było również rozpoznanie siły 
i słabości kultury bezpieczeństwa żywności w ramach 
poszczególnych kryteriów. Na tej podstawie zaproponowano 
zmiany i udoskonalenia w istniejących praktykach badanej 
organizacji. 

The research problem raised in the article is the answer 
to the question: what dimensions/components can create 
a food safety culture and can it be measured? The aim of 
the article, in its epistemological part, was to present the 
general essence of food safety culture and its possible 
components, and in the empirical part – to present the 
results of its measurement research, on the example of 
the chosen organization X. The research methods used to 
achieve these goals were: the analysis of the literature 
on the studied subject, the method of a questionnaire 
survey and the method of synthesis and logical reasoning. 
The article begins with the presentation of research 
assumptions, then focuses on presenting the phenomenon 
and the concept of food safety culture and its 
components. In the research part, the level of food safety 
culture in restaurant X was recognized and analyzed. The 
culture of food safety was assessed from the perspective of 
three main criteria, such as: “Employees”, “Management” 
and “Self-assessment”. In the study the authors used the 
questionnaire elaborated by J.A. Neal et al.. It was also 
possible to recognize the strength and weakness of food 
safety culture within individual criteria. On this basis, 
changes and improvements were proposed in the existing 
practices of the studied organization.

Słowa kluczowe Keywords
kultura organizacyjna, kultura bezpieczeństwa żywności, 
pomiar

organizational culture, food safety culture, assessment

Kultura bezpieczeństwa żywności 
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Wprowadzenie

Jakość żywności to wartość zbiorcza i wielo-
płaszczyznowa, a jej najważniejszym aspektem 
jest i będzie bezpieczeństwo. To wartość progowa 
i warunek minimum wszelkich poczynań w obrę-
bie łańcucha żywności, przekładająca się wprost na 
zdrowie i życie człowieka oraz poczucie jego pew-
ności. Bywa ono niestety bardzo często naruszane, 
tak wskutek pojawienia się zagrożeń o charakterze 

przypadkowym, jak i celowym. Jednymi z nich są 
tzw. nowo pojawiające się zagrożenia (ang. new 
emerging risks), rozumiane jako te, które naukowo 
zostały zidentyfikowane po raz pierwszy i które 
mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych, 
nowych, trudnych do przewidzenia skutków zdro-
wotnych lub istotne nasilenie skutków znanych już 
wcześniej [28]. To potencjalne zagrożenia związa-
ne z żywnością lub żywieniem, które mogą spowo-
dować w (najbliższej) przyszłości pojawienie się 
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XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce

ryzyka uszczerbku dla zdrowia człowieka [24]. Jed-
nym z nich jest brak kultury bezpieczeństwa żyw-
ności [38]. Z tego powodu konieczność zrozumie-
nia i kształtowania kultury bezpieczeństwa żywno-
ści to bardzo ważny problem, którego rozwiązanie 
może stanowić odpowiedź na potrzeby współcze-
snego rynku rolno-spożywczego oraz jego interesa-
riuszy. Zjawisko kultury bezpieczeństwa żywności 
jest stosunkowo od niedawna obecne w publika-
cjach naukowych. Wynika to z faktu, iż również od 
niedawna jest ono w sferze zainteresowania prakty-
ków – menedżerów przemysłu rolno-spożywczego. 
Wydaje się więc, iż popularyzacja troski o kulturę 
bezpieczeństwa żywności jest nie tylko konieczna, 
ale i pilna, tak z punktu widzenia podejmowanych 
badań naukowych, jak i praktycznych zastosowań, 
pozwalających określić obecność i siłę tej kultury 
w danej organizacji. Mając to na uwadze, proble-
mem badawczym, jaki podjęto w niniejszym opra-
cowaniu, jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/
składowe mogą tworzyć kulturę bezpieczeństwa 
żywności i czy można dokonać jej pomiaru? Celem 
artykułu, w jego części teoriopoznawczej, jest zapre-
zentowanie ogólnej istoty kultury bezpieczeństwa 
żywności i jej możliwych składowych, zaś w części 
empirycznej – przedstawienie wyników badań jej 
pomiaru na przykładzie wybranej organizacji X. By 
zrealizować założenia badawcze, wykorzystano od-
powiednio: analizę literatury przedmiotu, metodę 
badania ankietowego z techniką kwestionariuszową 
oraz metodę syntezy i wnioskowania logicznego.

Pojęcie kultury bezpieczeństwa żywności 
– relacje i podstawy definicyjne

Każdy konsument wierzy i ufa, iż z urzędu jest 
chroniony przed żywnością szkodliwą dla swoje-
go zdrowia. Nad tym, by do obrotu trafiły produk-
ty spożywcze zgodne z wymaganiami, czuwa pra-
wo żywnościowe oraz specjaliści funkcjonujący 
w strukturach licznych inspekcji do tego powoła-
nych, tak na świecie, jak i w Polsce. Nie zmienia 
to faktu, iż nie tylko w sferze medialnej, ale rów-
nież urzędowej nieustający problem stanowią po-
wszechne i wybuchające afery żywnościowe, któ-
rych skutkiem są poważne zatrucia zagrażające 
zdrowiu i życiu. Stanowisko zagranicznych i ro-
dzimych badaczy tego tematu, np. F. Yiannasa [37], 
C.J. Griffitha z zespołem [10] czy M. Z. Wiśniew-
skiej [35], jest jednoznaczne. Winny jest brak kul-
tury bezpieczeństwa żywności, której genezy do-
patrywać należy w rozumieniu kultury w organi-
zacji, w tym szczególnie – kultury bezpieczeństwa. 
W języku potocznym słowo kultura najczęściej ko-
jarzy się z pewnym ładem, porządkiem, ogładą czy 
przystosowaniem się do określonych norm [17]. Ja-
ko pierwszy słowem „kultura” (łac. cultura) posłu-
żył się Cyceron, utożsamiając ją z czynieniem sta-
rań, otaczaniem czegoś troską, z oddaniem, z miło-
ścią, przenosząc to określenie wprost z rolnictwa, 
uznając, iż: „bez tej cywilizującej „uprawy” – bez 

kultywowania – i pola, i umysły pozostałyby liche 
i jałowe, niezależnie od swoich naturalnych możli-
wości” [15]. Współcześnie już, klasyk zarządzania, 
G. Hofstede, podaje, iż kultura jest zaprogramo-
wanym sposobem myślenia mającym swe odbicie 
w zachowaniu się członków danej zbiorowości [11]. 
Inny znany klasyk, E.H. Schein, kulturę organiza-
cyjną postrzega jako wzór podzielanych, podstawo-
wych założeń, wyuczonych przez grupę w toku roz-
wiązywania problemów jej zewnętrznej adaptacji 
i wewnętrznej integracji, działających wystarczają-
co dobrze, aby uważano je za wartościowe, a prze-
to wpajane nowym członkom jako właściwy sposób 
postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu 
do tych problemów [31]. 

Składową kultury organizacyjnej jest, wspomnia-
na już, kultura bezpieczeństwa. Termin ten został 
po raz pierwszy użyty przez grupę doradców Mię-
dzynarodowej Agencji Energii Atomowej po awarii 
reaktora atomowego w Czarnobylu, mającej miejsce 
26 kwietnia 1986 roku. Eksperci doszli do wnio-
sku, że głównymi przyczynami prowadzącymi do 
przegrzania rdzenia tego reaktora były zaniedba-
nia związane z kulturą bezpieczeństwa. Od tego 
czasu kultura bezpieczeństwa i jej uwarunkowa-
nia stały się przedmiotem badań i dyskusji w wie-
lu rodzajach przemysłów, na czele z energetyką ato-
mową czy lotnictwem. Niestety specjaliści ze zdzi-
wieniem obserwują fakt, iż nie można tego powie-
dzieć o przemyśle spożywczym [9][10][37]. Cyto-
wany już, wybitny naukowiec i praktyk, F. Yiannas 
stwierdził, że ranga kultury organizacyjnej, w tym 
ludzkich zachowań, systemu myślenia, jest już bar-
dzo dobrze opisana i udokumentowana, jednakże 
gdy mowa o literaturze naukowej dotyczącej bez-
pieczeństwa żywności, to trudno dostrzec podob-
ne dowody i prace w tym zakresie [37]. C.J. Grif-
fith,  redaktor naczelny czasopisma „British Food 
Journal”, uznał, iż kultura bezpieczeństwa w wie-
lu przypadkach jest w obszarze łańcucha żywności 
niemal zupełnie pomijana [10]. Nie jest także doce-
niana i rozumiana, tak przez wyższe kierownictwo, 
jak i przez kierowniczy szczebel średni. Nie bez po-
wodu zatem bywa również ignorowana przez pra-
cowników. Jak wspomniano, bodźcem do zainte-
resowania się zjawiskiem kultury bezpieczeństwa 
żywności  były różne afery, w tym przestępstwa 
wymierzone w żywność (ang. food crimes) i jej łań-
cuch, odnotowywane w różnych krajach na całym 
świecie. Z reguły są to nieuczciwości i patologie 
w zakresie produkcji lub dostaw żywności, o wie-
lorakiem charakterze, mogące stwarzać poważ-
ne szkody dla zdrowia i życia konsumentów, dla 
przedsiębiorstw lub ogólnego interesu publicznego. 
Mają one związek z chęcią osiągnięcia określonego 
zysku i/lub korzyści o charakterze materialnym, jak 
również czynione są po to, by uniknąć odpowie-
dzialności lub kary [35]. 

Ogólnie, kulturą bezpieczeństwa żywności bę-
dą podzielane postawy, wartości oraz przekona-
nia co do zachowania bezpieczeństwa produktu 
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żywnościowego, rutynowo demonstrowa-
ne w organizacjach zajmujących się pro-
dukcją i obróbką żywności [35]. C.J. Grif-
fith z zespołem zaznaczają, iż jest to 
agregacja panujących, względnie stałych, 
wyuczonych postaw, wspólnych wartości 
i przekonań przyczyniających się do za-
chowania higieny w środowisku zajmują-
cym się żywnością [9][10]. G. Sarter z ze-
społem uznają, iż kultura bezpieczeństwa 
żywności to sposób, w jaki organizacja lub 
grupa ludzi osiąga poziom bezpieczeństwa 
żywności, w myślach i zachowaniu [31]. 
D.A. Powell z zespołem podają, że kul-
tura bezpieczeństwa to zbiór dzielonych 
wspólnie postaw, wartości oraz zacho-
wań dotyczących bezpieczeństwa żyw-
ności [27], zaś O.A. Ijabadeniyi określa ją 
prosto – jako dobre zachowanie i dobrą po-
stawę wobec bezpieczeństwa żywności [12]. Dodać 
wszakże należy, iż kultura bezpieczeństwa żywno-
ści jest również częścią kultury jakości, a ta z kolei 
jest rozumiana jako zbiór wartości, tradycji, pro-
cedur i przekonań zaakceptowanych przez człon-
ków organizacji, tworzących środowisko sprzyjają-
ce kształtowaniu i ciągłej poprawie jakości – pro-
duktów, procesów, działań ludzi, relacji, systemów. 
To zbiór dzielonych wspólnie przekonań, wartości 
i norm ukierunkowanych na zadowolenie klienta 
(konsumenta) oraz ciągłe doskonalenie produktów 
i świadczonych usług. 

Składowe kultury bezpieczeństwa żywności

Analiza literatury przedmiotu dostarcza już wie-
lu wskazówek co do rodzaju i charakteru składo-
wych kultury bezpieczeństwa żywności. Określić je 
można także mianem cech, atrybutów czy czynni-
ków kształtujących kulturę bezpieczeństwa żywno-
ści. Po raz pierwszy próbę ich identyfikacji podjęli 
C.J. Griffith z zespołem. Po przestudiowaniu szere-
gu prac poświęconych ogólnie kulturze bezpieczeń-
stwa, uwzględniając specyfikę przemysłu rolno-
-spożywczego i łańcucha żywnościowego, badacze 
wskazali na (por. rys. 1) [9][10]:

 systemy zarządzania służące zapewnieniu bez-
pieczeństwa żywności, w tym stosowną politykę 
bezpieczeństwa żywności, programy wstępne, pro-
cedury operacyjne, zapisy, 

 styl zarządzania i procesy, czyli odpowiednie 
zaangażowanie się kierownictwa na rzecz stwo-
rzenia warunków służących zapewnieniu bezpie-
czeństwa żywności, zaplanowania procesów, pro-
wadzących do osiągnięcia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa, bieżące nadzorowanie tych proce-
sów oraz osób odpowiedzialnych za ich prawidło-
wą realizację, prowadzenie szkoleń, motywowanie 
i kształtowanie świadomości oraz postawy odpo-
wiedzialności wśród pracowników,

 przywództwo, czyli wpływanie na pracow-
ników poprzez własne zaangażowanie, dawanie 

przykładu, kreowanie wizji, wytyczanie jasnych ce-
lów, wyznaczanie jednoznacznych standardów i za-
sad postępowania na rzecz bezpieczeństwa żywno-
ści i jego doskonalenia,

 komunikację dotyczącą bezpieczeństwa żyw-
ności, czyli stworzenie odpowiednich warunków 
pozwalających na swobodną wymianę informacji 
i wiedzy na temat stanu bezpieczeństwa żywno-
ści, do sprzężenia zwrotnego w relacjach: kierow-
nictwo-pracownicy i pracownicy-pracownicy, przy-
czyniającego się do otwartości, wzrostu zaufania, 
samodyscypliny, szybkiego przekazywania danych 
i wiedzy na temat potencjalnego lub rzeczywistego 
zagrożenia, a także na temat wartości, norm, pro-
cedur, postaw i zasad obowiązujących w przedsię-
biorstwie, służących utrzymaniu i doskonaleniu 
bezpieczeństwa żywności,

 zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa żyw-
ności, czyli pożądane, bieżące postawy poszcze-
gólnych pracowników, kierowników, wynikające 
z przyjętych zasad, standardów, praktyk higienicz-
nych oraz przekonań, służących bezpieczeństwu 
żywności, wspierane odpowiednim systemem mo-
tywacyjnym, w tym nagradzaniem i uznaniem, 
w przypadku osiągnięcia założonych rezultatów, 
przekładające się na poczucie dumy i satysfakcji 
z wykonywanej pracy oraz identyfikację z wytyczo-
nymi celami,

 otoczenie, to znaczy widoczne i dostrzegalne 
mechanizmy, środki, procesy charakteryzujące we-
wnętrzne cechy prowadzonej działalności, służące 
osiągnięciu, zapewnieniu i doskonaleniu bezpie-
czeństwa żywności, takie jak: infrastruktura tech-
nologiczna, sprzęt, urządzenia, stosowane środki 
kontroli, systemy wczesnego ostrzegania, zabezpie-
czenia, stosowane akty prawne, wytyczne, systemy 
gromadzenia danych, przyjęte zasady i kodeksy po-
stępowania, instrukcje, środki wsparcia finansowe-
go, przekonujące załogę do zaangażowania się na 
rzecz bezpieczeństwa żywności,

 świadomość ryzyka, pozwalającą na identy-
fikację czynników ryzyka, opracowanie środków 

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności 

Kultura bezpieczeństwa żywności 
Systemy 

zarządzania 
Styl 

zarządzania i 
procesy 

Ryzyko Otoczenie Przywództwo Zaangażowanie Komunikacja 

Funkcjonowanie bezpieczeństwa żywności 

Rys. 1. Czynniki kształtujące kulturę bezpieczeństwa żywności

Źródło: [10]

M.Z. Wiśniewska,  E. Malinowska, K. Piekarska
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i działań służących jego eliminacji lub minima-
lizacji, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich 
zatrudnio nych.

Nie jest to oczywiście zbiór zamknięty ani jed-
noznaczny. Dla przykładu M.Z. Wiśniewska, z po-
mocą macierzy L-kształtnej, dokonała rozpozna-
nia cech kultury bezpieczeństwa żywności naj-
częściej wskazywanych przez badaczy tematu na 
przestrzeni lat 2000–2016, w publikacjach, które 
nawiązywały do tego problemu, na podstawie po-
zycji literaturowych dostępnych w bazach nauko-
wych wydanych w tym okresie i w tym temacie. 
Uwzględniając podobne i powtarzające się wska-
zania, cytowana autorka zidentyfikowała następu-
jące składowe [35]:

 Priorytety biznesowe – postawa przedstawicieli 
przemysłu spożywczego względem kwestii bezpie-
czeństwa żywności i stopień, w jakim owo bezpie-
czeństwo stanowi priorytet w danej organizacji.

 Postrzeganie i świadomość ryzyka – postrzega-
nie ryzyka i wiedza przedstawicieli przemysłu spo-
żywczego (kierownictwa i załogi) na temat ryzyka 
dotyczącego higieny i bezpieczeństwa żywności.

 Postrzeganie systemów/procedur bezpieczeń-
stwa żywności – sposób, w jaki traktuje się regulacje 
służące zachowaniu bezpieczeństwa żywności oraz 
ich wpływ na zachowanie tego bezpieczeństwa.

 Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo 
żywności – zakres, w jakim dana organizacja czu-
je się odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności.

 Edukacja i kompetencje – wiedza i rozumienie 
znaczenia systemów i procedur zarządzania ryzy-
kiem w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa 
żywności.

 Przywództwo i postawa kierownictwa – czytel-
ne i widoczne zaangażowanie kierownictwa oraz 
przewodzenie, dawanie przykładu, na rzecz bezpie-
czeństwa żywności.

Zaangażowanie i postawa pracowników – za-
kres istniejącego zaangażowania i współodpowie-
dzialności wszystkich pracowników za bezpieczeń-
stwo żywności w obrębie całej organizacji.

Komunikacja wewnętrzna między pracownika-
mi – zakres otwartej, nieskrępowanej komunikacji 
pomiędzy pracownikami, służący bezpieczeństwu 
żywności.

Cechy te są często agregowane w większe zbio-
ry, np. uwzględniające różne perspektywy, jak: pra-
cownika operacyjnego, średniego szczebla czy kie-
rownictwa lub dostawcy czy klienta, co pomaga na 
dostrzeżenie sił i słabości kultury bezpieczeństwa 
żywności ze względu na potrzeby i ograniczenia 
pewnych grup interesariuszy oraz obszarów organi-
zacji. Liczba i rodzaj tych składowych ma na pewno 
charakter umowny. To, które z nich będą mieć decy-
dujący wpływ na kulturę bezpieczeństwa żywności 
jest uzależnione od kontekstu danej organizacji i jej 
potrzeb. Ważne, by były na bieżąco monitorowa-
ne, analizowane, poddawane ocenie i doskonaleniu, 
czemu sprzyjać będzie systematyczny pomiar, u któ-
rego podstaw leży wybór odpowiedniego narzędzia.

Pomiar kultury bezpieczeństwa żywności 
w restauracji X – metodyka badawcza i ogólna 
prezentacja badanej placówki

Analiza literatury przedmiotu pozwala na wyod-
rębnienie kilku metod pomiaru kultury bezpieczeń-
stwa żywności. W trakcie studiów nad zagadnie-
niem rozpoznano przy tym następujące:

 kwestionariusz autorstwa B. Ball z zespołem, 
zastosowany przez autorów do oceny kultury bez-
pieczeństwa żywności pięciu przedsiębiorstw prze-
mysłu mięsnego w Kanadzie [5],

 kwestionariusz autorstwa J. A. Neala z ze-
społem, wykorzystany do pomiaru kultury bez-
pieczeństwa żywności w restauracjach jednego 
z kampusów uniwersyteckich w Stanach Zjedno-
czonych [23],

matrycę autorstwa M. Wrighta z zespołem pro-
ponowaną do oceny kultury bezpieczeństwa żyw-
ności małych i średnich przedsiębiorstw, dokony-
wanej przez tzw. Inspektorów żywności, w Wielkiej 
Brytanii [36],

 kwestionariusz autorstwa O. A. Ijabadeniyi, za-
stosowany do oceny kultury bezpieczeństwa żyw-
ności w wiodących przedsiębiorstwach spożyw-
czych Południowej Afryki [12],

 kwestionariusz autorstwa U.F.U.Z. Abidin, wy-
korzystany przy ocenie zachowań operatorów żyw-
ności, w sektorze usług żywieniowych o charakte-
rze zamkniętym (placówki szkolne i szpitalne) [2],

macierz autorstwa L. Jespersen, zweryfikowa-
ną w kanadyjskim, wielozakładowym przedsiębior-
stwie spożywczym, zajmującym się produkcją pie-
czywa, wyrobów mięsnych i dań gotowych [13],

 kwestionariusz autorstwa E. De Boeck z zespo-
łem, wykorzystany do badania kultury bezpieczeń-
stwa żywności w małych przetwórniach mięsnych 
oraz w sklepach firmowych tych przedsiębiorstw 
w Belgii [7],

 kwestionariusz autorstwa M. Zabukošek z ze-
społem, zastosowany w jednym z przedsiębiorstw 
spożywczych w Słowenii [38],

 kwestionariusz autorstwa M. Wiśniewskiej 
i A. Zamojskiej, zastosowany do oceny porównaw-
czej dwóch przedsiębiorstw spożywczych w Pol-
sce [34].

Oprócz tego wzięto pod uwagę propozycje ta-
kich autorów, jak: M.F.S. Abdullah z zespołem [1], 
L. Mcintyre z zespołem [22] czy L. Sharif z zespołem 
[32]. Mając na uwadze fakt, iż ocenianą organizacją 
była placówka gastronomiczna, jako narzędzie oceny 
wybrano ostatecznie kwestionariusz J.A.  Neala z ze-
społem [23]. Ze względu jednak na fakt, iż w orygi-
nalnym kwestionariuszu niektóre sformułowania się 
powtarzały, dokonano pewnych modyfikacji tego na-
rzędzia, a ostateczna wersja kwestionariusza przyjęła 
postać zaprezentowaną w tabeli 1.

Kwestionariusz badawczy składał się z arkusza 
podzielonego na kryteria, takie jak: pracownicy, kie-
rownictwo i samoocena, z podporządkowanymi im 
stwierdzeniami ocenianymi w 5-stopniowej skali 
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Likerta. Kwestionariusz przekazano pracownikom 
restauracji, a w badaniu wzięło udział 11 pracow-
ników mających bezpośredni kontakt z produktem, 
co stanowiło 100% zatrudnionych. Przy tej liczbie 
respondentów i wielkości organizacji do interpreta-
cji wyników zastosowano prostą statystykę opiso-
wą, wyliczając średnie wartości wskazań. Badanie 
miało charakter pełny, celowy. Interpretacji wyni-
ków dokonano, wykorzystując jednościową ska-
lę stanów względnych R. Kolmana [18]. Badanym 
podmiotem była restauracja X zlokalizowana nad 
Zatoką Gdańską, w miejscu chętnie odwiedzanym 
przez turystów w sezonie letnim. Karta menu obej-
mowała przede wszystkim dania domowe kuchni 
polskiej. W menu znalazły się również odpowied-
nie dla tej lokalizacji potrawy rybne, zarówno zupy, 
jak i dania główne.

Wyniki badań empirycznych i ich interpretacja

W efekcie zrealizowanych badań udało się zgro-
madzić wyniki pozwalające odnieść się do po-
szczególnych aspektów, stanowiących o poziomie 
kultury bezpieczeństwa żywności w restauracji X. 
Jak wynika z przyjętej metody badawczej, pierw-
szym badanym aspektem była postawa pracowni-
ków, kolejnym – kierownictwa, zaś trzecim – samo-
ocena. W wyniku badań i zgodnie z jednościową 
skalą stanów względnych R. Kolmana [18] ustalo-
no, iż średni poziom kultury bezpieczeństwa żyw-
ności, reprezentowany w tych obszarach, wynosi 
odpowiednio: 4,42 (88,4% zgodności, stan wyróż-
niający), 4,61 (92,2% zgodności, stan znakomity) 
i 4,44 (88,8% zgodności, stan wyróżniający), da-
jąc całościowy obraz tej kultury w analizowanej 

Tabela 1. Kwestionariusz ankiety 

Kryterium/podkryterium oceny Skala oceny

PRACOWNICY
(1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam)

1. Pracownicy zachęcają się wzajemnie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności. 1 2 3 4 5

2. Pracownicy biorą odpowiedzialność za właściwą obróbkę żywności w swoim miejscu pracy. 1 2 3 4 5

3. Pracownicy informują swoich kierowników, gdy pojawia się problem dotyczący bezpieczeństwa żywności. 1 2 3 4 5

4. Pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa żywności nawet wtedy, gdy nikt ich nie obserwuje. 1 2 3 4 5

5. Zasady bezpieczeństwa żywności są surowe i zrozumiałe dla pracowników. 1 2 3 4 5

6. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach pozwalających im na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności. 1 2 3 4 5

7.  Nowi pracownicy otrzymują niezbędne przeszkolenie pozwalające im na wykonywanie pracy zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa żywności.

1 2 3 4 5

KIEROWNICTWO
(1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam)

8. Kierownictwo jest zaangażowane w to, by serwowana żywność była bezpieczna. 1 2 3 4 5

9. Kierownictwo upewnia się, iż pracownicy za każdym razem przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa żywności. 1 2 3 4 5

10. Kierownictwo kładzie nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności, nawet gdy restauracja jest przepełniona. 1 2 3 4 5

11.  Kierownictwo upewnia się, iż pracownicy mają dostęp do sprzętu, narzędzi służących przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa 
żywności. 

1 2 3 4 5

12. Kierownictwo często sprawdza, czy wszyscy pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa żywności. 1 2 3 4 5

13. Kierownictwo chwali pracowników zwracających szczególną uwagę na bezpieczeństwo żywności. 1 2 3 4 5

14. Kierownictwo przestrzega zasad bezpieczeństwa żywności nawet wtedy, gdy nikt go nie obserwuje. 1 2 3 4 5

15. Kierownictwo prosi o pomoc swoich pracowników, by poprawić istniejące programy bezpieczeństwa żywności. 1 2 3 4 5

16.  Szkolenie, jakie otrzymujemy, dostarcza nam niezbędnych umiejętności i/lub wiedzy, pozwalającej na przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa żywności. 

1 2 3 4 5

SAMOOCENA
(1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam)

17. Wiem, kiedy powinienem umyć ręce, aby chronić żywność przed skażeniem. 1 2 3 4 5

18. Wiem, dlaczego powinienem umyć ręce, aby chronić żywność przed skażeniem. 1 2 3 4 5

19. Kiedy restauracja jest przepełniona, nadal myję ręce tak często, jak powinienem. 1 2 3 4 5

20. Gdy wykonuję swoją pracę, zawsze mam na względzie bezpieczeństwo żywności. 1 2 3 4 5

21. Jestem przekonany, że ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa żywności, a nie tylko tych najważniejszych. 1 2 3 4 5

22.  Jestem przekonany, że jak dobrze wykonam moją pracę, to może to mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności, którą otrzymuje 
klient. 

1 2 3 4 5

23. Całkowicie popieram nasz program bezpieczeństwa żywności. 1 2 3 4 5

24. Wiem, że mogą wystąpić problemy dotyczące bezpieczeństwa żywności, jeśli nie wykonam swojej pracy prawidłowo. 1 2 3 4 5

25. Wiem, kiedy powinienem zmienić rękawiczki, by chronić produkt przed skażeniem. 1 2 3 4 5

26. Wiem, dlaczego powinienem zmienić rękawiczki, by chronić produkt przed skażeniem. 1 2 3 4 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie [23]

M.Z. Wiśniewska,  E. Malinowska, K. Piekarska

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA



12

2018 L i s t o p a d

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce

placówce na poziomie 4,49 (89,8% zgodności, stan 
wyróżniający). 

Szczegółowe wyniki odpowiadające poszczegól-
nym stwierdzeniom w ramach kryterium „Pracow-
nicy” zaprezentowano na rys. 1.

Zgodnie z powyższym udało się ustalić, iż naj-
bardziej od wymaganego, docelowego poziomu 
zgodności odbiega stwierdzenie o uczestnictwie 
pracowników w szkoleniach pozwalających im na 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności. Zi-
dentyfikowano, że pracownicy czują niedosyt szko-
leń i tym samym, nie są także odpowiednio goto-
wi, by dbać o bezpieczeństwo serwowanej w loka-
lu żywności. Wszyscy pracownicy lokalu ocenili 
ten aspekt słabiej niż inne. To ważny problem, po-
nieważ pracownicy bez wystarczającej wiedzy, nie 
zawsze mogą podejmować odpowiednie działania 
chroniące bezpieczeństwo żywności. Potwierdzają 
to w swoich badaniach, między innymi: V.K. Pilling 
z zespołem [26], J. Trafiałek i J. Pawłowska [33] czy 
M. Jevsnik z zespołem [14]. Słabiej oceniony został 
również punkt dotyczący wzajemnego zachęcania 
się pracowników do przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa żywności. Podkreślić wypada, iż pracu-
jąc w przedsiębiorstwie, w którym panuje atmos-
fera wzajemnego wspierania się, łatwiej jest dbać 
o przestrzeganie zasad, gdyż wydaje się to bardziej 
naturalne i oczywiste [23]. Wyniki potwierdzają, 
że głównie pracownicy obsługi sali uważają, iż nie 
zauważa się wzajemnych zachęt do przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa żywności. Najlepiej ocenio-
ne zostało stwierdzenie związane z możliwością 
informowania kierownictwa o wszelkich proble-
mach dotyczących bezpieczeństwa żywności. Nie-
mal wszyscy pracownicy potwierdzili, że wiedzą, 
iż mogą poinformować swojego przełożonego o tego 
typu sytuacjach. Taki wynik także może świadczyć 
o wypracowanej w tej placówce atmosferze otwar-
tości i zaufania, pozwalającej pracownikom bez 
obaw zgłaszać zauważone nieprawidłowości, bez 
obawy ukarania. 

Jeśli zaś chodzi o szczegółowe 
wyniki odpowiadające poszczegól-
nym stwierdzeniom w ramach kry-
terium „Kierownictwo”, zaprezen-
towanym na rys. 2, najwyżej oce-
nianym jest stwierdzenie dotyczące 
osobistego zaangażowania kierow-
nictwa w to, by serwowana żyw-
ność była bezpieczna. Wszyscy pra-
cownicy ocenili bowiem zgodnie, że 
menedżer jest zaangażowany i dba 
o odpowiednią jakość żywności po-
dawanej klientom. Taki stan może 
być wyrazem troski kierownictwa, 
a przy tym urzeczywistnia w prak-
tyce założenia podstawowych sys-
temów zarządzania jakością, w tym 
bezpieczeństwem żywności, takich 
jak: ISO 22000, BRC czy IFS, w któ-
rych zaangażowanie zarządzających 

jest podstawowym warunkiem skuteczności tych 
podejść. Potwierdzają to między innymi A. Kowal-
ska [19] czy C. Fotopoulos [8]. Kolejnym, również 
wysoko ocenianym aspektem jest dbanie o prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa żywności nawet 
wówczas, gdy restauracja jest przepełniona. Klien-
ci restauracji, niezależnie od tego, jaki jest w niej 
ruch, powinni być traktowani w ten sam sposób, 
przy zachowaniu tych samych zasad bezpieczeń-
stwa żywności. Z kolei stwierdzenia dotyczące za-
chęcania przez kierownictwo pracowników do omi-
jania zasad bezpieczeństwa żywności czy odwra-
cania wzroku w przypadku ich nieprzestrzegania, 
zostały ocenione nisko, ze względu na brak przeja-
wów tego typu zachowań u menedżera restauracji. 
Mimo iż na schemacie ocena ta odzwierciedlona 
jest jako negatywna, to – ze względu na jej odwrotne 
zakodowanie – wynik należy odczytać jako bardzo 
satysfakcjonujący. 

Najsłabiej, jak wynika z rysunku 2, oceniono 
aspekt ewentualnych pochwał ze strony kierow-
nictwa za przestrzeganie przez pracowników zasad 
bezpieczeństwa żywności. Ustalono, iż pracowni-
kom lokalu brakuje tego typu wsparcia motywacyj-
nego, co – jak potwierdzają badania prowadzone 
przez Kumara Arun – może w przyszłości skutko-
wać osłabieniem ich zaangażowania [4]. Ponadto, 
jak wskazują klasycy zarządzania, pochwała to mo-
tywator zapewniający poczucie znaczenia i przy-
datności pracownika w firmie [25].

Zgodnie zatem z wynikami badań zauważyć 
można, iż kierownik placówki przejmuje się bezpie-
czeństwem żywności, ale nie otwiera się na moż-
liwość współpracy z pracownikami i nie zachęca 
ich do działania w kierunku doskonalenia w odpo-
wiedni, oczekiwany przez nich sposób. Kolejnym 
niżej ocenionym stwierdzeniem jest pomoc w do-
skonaleniu istniejących programów bezpieczeń-
stwa żywności. Zarówno osoby pracujące w kuch-
ni, jak i pracownicy obsługi sali uważają, że ich za-
angażowanie w tworzenie i poprawę istniejących 
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Pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa 
żywności nawet wtedy, gdy nikt ich nie obserwuje 

Zasady bezpieczeństwa żywności są surowe 
i zrozumiałe dla pracowników 

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach 
pozwalających im na przestrzeganie zasad … 

Nowi pracownicy otrzymują niezbędne 
przeszkolenie pozwalające im na wykonywanie … 

Rys. 1. Poziomy zgodności stwierdzeń dotyczących kryterium „Pracownicy” (wartość 
średnia)

Źródło: badania własne
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programów bezpieczeństwa żywno-
ści mogłoby być w istocie większe.

Trzecim ocenianym aspektem jest 
tzw. „Samoocena” (por. rys. 3).

Jak podaje V. Klenowski, samooce-
na to ocena lub osądzenie wartości 
i sposobu funkcjonowania danej jed-
nostki i identyfikacja jej słabych i sil-
nych stron, pozwalająca na poprawę 
osiąganych wyników [16]. Można też 
stwierdzić, iż samoocena jest oceną 
danej organizacji, dokonaną przez jej 
pracowników, pod kątem przyjętych, 
wewnętrznych zasad i sposobów po-
stępowania. W przypadku badane-
go przedsiębiorstwa będą to zasady 
higieny oraz zasady dobrej praktyki 
produkcyjnej, jak również przekona-
nia i osobisty stosunek pracowników 
oraz kierownictwa do tych zasad. 
Analiza rys. 3 pozwala zauważyć, iż 
wszystkie wartości są w tym obszarze 
oceniane bardzo wysoko. Najwyżej 
ocenione zostały trzy stwierdzenia 
dotyczące świadomości pracowników 
na temat higieny. Badania potwier-
dziły, iż pracownicy wiedzą, kiedy 
i po co powinni myć ręce, wiedzą tak-
że, kiedy należy zmieniać rękawicz-
ki. Nieco niżej oceniono stwierdze-
nie ilustrujące postawę pracowników, 
potwierdzającą, iż mają zawsze na 
względzie bezpieczeństwo żywności. 
Respondentami, którzy gorzej oceni-
li ten aspekt, byli pracownicy kuchni 
i obsługi sali, co może być skutkiem 
ich słabszego, niż innych, zaangażo-
wania w działania na rzecz tworze-
nie zasad i nowych programów do-
tyczących bezpieczeństwa produktu 
żywnościowego.

Podsumowanie i wnioski z badań

Mając na uwadze cel pracy o cha-
rakterze teoriopoznawczym, można 
zauważyć, iż pojęcie kultury bezpie-
czeństwa żywności zostało już sto-
sunkowo dobrze rozpoznane i poja-
wia się w kontekście ogólnie rozu-
mianej kultury organizacyjnej, w tym 
kultury bezpieczeństwa, stanowiąc 
ich nieodłączny element. Studia li-
teraturowe potwierdzają, iż kultura 
bezpieczeństwa żywności wpływa 
pozytywnie na poziom oceny i wy-
niki urzędowej kontroli żywności [9]
[10], motywację pracowników w za-
kresie przestrzegania procedur higie-
ny [3], raportowanie wszelkich nie-
zgodności przez pracowników [29], 
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Kierownictwo jest zaangażowane w to, by 
serwowana żywność była bezpieczna 

Kierownictwo upewnia się, iż pracownicy za każdym 
razem przestrzegają wszystkich zasad  

bezpieczeństwa żywności 

Kierownictwo kładzie nacisk na przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa żywności, nawet gdy restauracja 

jest przepełniona 

Kierownictwo upewnia się, iż pracownicy mają 
dostęp do sprzętu, narzędzi służących przestrzeganiu 

zasad bezpieczeńtwa żywności  

Kierownictwo często prawdza, czy wszyscy 
pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa 

żywności 

Kierownictwo chwali pracowników zwracających 
szczegóną uwagę na bezpieczeństwo żywności 

Kierownictwo przestrzega zasad bezzpieczeństwa 
żywności nawet wtedy, gdy nikt go nie obserwuje 

Kierdownictwo prosi o pomoc swoich pracowników, 
by poprawić istniejące programy bezpieczeństwa 

żwyności 

Szkolenie, jakie otrzymujemy, dostarcza nam 
niezbędnych umiejętności i/lub wiedzy, pozwalająej 
na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności 

Rys. 2. Poziomy zgodności stwierdzeń dotyczących kryterium „Kierownictwo” (wartość 
średnia)

Źródło: badania własne
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Wiem, kiedy powinienem umyć ręce, 
aby chronić żywność przed skażeniem 

Wiem, dlaczego powinienem umyć 
ręce, aby chronić żywność przed … 

Kiedy restauracja jest przepełniona, 
nadal myję ręce tak często, jak … 

Gdy wykonuję swoją pracę, zawsze 
mam na względzie bezpieczeństwo … 

Jestem przekonany, że ważne jest 
przetrzeganie wszystkich zasad … 

Jestem przekonany, że jak dobrze 
wykonam moją pracę, to może to … 

Całkowicie popieram nasz program 
bezpieczeństwa żywności 

Wiem, że mogą wystąpić problemy 
dotyczące bezpieczeństwa żywności, … 

Wiem, kiedy powinienem zmienić 
rękawiczki, by chronić produkt przed … 

Rys. 3. Poziomy zgodności stwierdzeń dotyczących kryterium „Samoocena” (wartość 
średnia)

Źródło: badania własne
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na ich postawy i zamierzenia [20], a także na bie-
żące zachowania [6]. Jest to zjawisko złożone i kry-
tyczne dla bezpieczeństwa zdrowia i życia każdego 
konsumenta. Można przy tym podkreślić, że każ-
da organizacja działająca w obrębie łańcucha żyw-
ności ma jakąś kulturę bezpieczeństwa żywności, 
a może ona być pozytywna lub negatywna. Pozy-
tywna jest wówczas, gdy organizacja i jej członko-
wie są przychylnie nastawieni do wdrażania prak-
tyk w zakresie bezpieczeństwa żywności, zaś nega-
tywna – jeśli bezpieczeństwo żywności jest uważa-
ne za pozbawione znaczenia i bywa zdeterminowa-
ne przez dążenie do osiągnięcia krótkoterminowych 
zysków finansowych, przy jednoczesnym nieregu-
larnym przestrzeganiu dobrych praktyk produkcyj-
nych i higienicznych [9][10]. W wyniku przeglą-
du literatury przedmiotu można wskazać na wiele 
składowych kultury bezpieczeństwa żywności, co 
przekłada się na sposób jej pomiaru. Składowe te są 
często agregowane w większe zbiory cech.

Zgromadzone i zaprezentowane w niniejszym 
artykule wyniki pomiaru kultury bezpieczeństwa 
żywności, jako rezultat celu empirycznego, zreali-
zowanego na przykładzie jednej z nadmorskich re-
stauracji, pozwalają natomiast na wysnucie nastę-
pujących wniosków:

Ogólny poziom bezpieczeństwa kultury żywno-
ści w restauracji X można określić mianem stanu 
wyróżniającego, zgodnie ze wskazaniami jednościo-
wej skali stanów R. Kolmana.

Dobry wynik ogólnego poziomu kultury bezpie-
czeństwa żywności samoocenianej z perspektywy 
takich kryteriów, jak: „Pracownicy”, „Kierownic-
two” i „Samoocena” wynikał z faktu tzw. znakomi-
tego stanu zgodności z kryterium „Kierownictwo” 
oraz wyróżniającego stanu zgodności z kryteriami 
„Kierownictwo” i „Samoocena”. 

 Jeżeli chodzi o zaobserwowane słabości w ra-
mach kryteriów, to w przypadku „Kierownictwa” 
wynikają one przede wszystkim z tego, że pracow-
nicy nie są wystarczająco zachęcani przez menedże-
ra do poprawy istniejących programów bezpieczeń-
stwa żywności oraz nie dostają pochwał za szcze-
gólną uwagę w tym zakresie. W przypadku „Pra-
cowników”, słabości wynikają głównie z faktu, iż 
szkolenia dedykowane pracownikom nie są dla nich 
dostatecznie jasne i zrozumiałe, zaś w przypadku 
„Samooceny” – słabość jest efektem tego, iż pracow-
nicy nie w każdej sytuacji rozumieją konieczność 
stosowania zasad bezpieczeństwa żywności.

 Siłę kultury bezpieczeństwa żywności w przy-
padku „Pracowników” wzmacnia fakt istnienia ko-
rzystnych możliwości, jakie ma personel w sytuacji 
zgłaszania potencjalnych sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu żywności. W przypadku „Kierow-
nictwa” o sile świadczy między innymi  jego du-
że, osobiste zaangażowanie w zapewnienie bez-
pieczeństwa żywności w każdej sytuacji, niezależ-
nie od obciążenia pracą, natomiast w przypadku 
„Samooceny” siła kultury bezpieczeństwa żyw-
ności ma przede wszystkim związek z właściwą 

wiedzą pracowników na temat ich prawidłowych 
zachowań.

Aby zniwelować zaobserwowane słabości, na-
leżałoby przede wszystkim zorganizować spotka-
nie pracownicze, pozwalające na otwartą dyskusję 
o proponowanych zmianach i wyrazić możliwość 
zgłaszania wszelkich propozycji poprawy do me-
nedżera restauracji, wzmocnić tzw. motywację po-
zytywną poprzez system pochwał i aprobat, ade-
kwatnych do zaangażowania danego pracownika, 
zrewidować treść i sposób szkolenia pracowników, 
by poprawić ich skuteczność, wyjaśnić znaczenie 
i wpływ przestrzegania zasad higieny żywności na 
jej bezpieczeństwo, szczególnie tym pracownikom, 
którzy wykazują brak ich zrozumienia, podtrzymy-
wać atmosferę zaufania oraz wzajemnego wsparcia 
na rzecz realizacji tych zasad w praktyce.

Reasumując, należy dodać, iż pomiar kultury bez-
pieczeństwa żywności, w formie samooceny, powi-
nien być w analizowanej placówce powtarzany re-
gularnie, z użyciem tego samego narzędzia, na co 
autorki niniejszego opracowania nie mają już wpły-
wu. Wyniki tego pomiaru należy poddawać analizie, 
sprzyjającej skupieniu się na obszarach, które wyma-
gają korekty i wzmocnienia, tak w formie widoczne-
go zaangażowania, jak i motywacji ze strony kierow-
nictwa. Uznaje się bowiem, iż jedną z najpoważniej-
szych barier w przypadku samooceny, obok braku 
regularności, jest jej akcyjność, skutkująca zniechę-
ceniem i brakiem motywacji do podejmowania trudu 
i starań w tym zakresie [21]. Prowadzenie wewnętrz-
nego pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności daje 
wiedzę na temat zgodności z przyjętymi standarda-
mi dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem żyw-
ności, pozwala na uniknięcie błędów oraz zagrożeń 
dla bezpieczeństwa produktu, wspomaga utrzymy-
wać i rozwijać świadomość w zakresie ryzyka i bez-
pieczeństwa żywności, pozwala identyfikować sła-
bości przyjętych podejść, dostarcza wiedzy na temat 
koniecznych szkoleń i/lub działań o charakterze ko-
rygującym oraz promuje i dowodzi troski na rzecz 
bezpieczeństwa żywności [35]. Nie ma przy tym zna-
czenia, jak duża jest to organizacja. Dodać trzeba, iż 
– w przypadku większej – konieczne będą na pewno 
pogłębione analizy statystyczne. Ciekawym byłoby 
również badanie o charakterze porównawczym, po-
zwalające sprawdzić, czy i w jakich obszarach kul-
tura bezpieczeństwa żywności w analizowanej pla-
cówce zwiększyła swój poziom i w jakim zakresie 
aktualne wyniki jej pomiaru przyczyniły się do do-
skonalenia obszarów uznanych za słabsze. Wyda-
je się przy tym, iż niniejszy przykład praktycznego 
zastosowania wybranego narzędzia pomiaru kultu-
ry bezpieczeństwa żywności dowodzi, iż pomiar ten 
i nakreślenie jego kontekstu mają sens, tak z punktu 
widzenia poszerzenia wiedzy o organizacji oraz po-
staw i przekonań jej pracowników, jak i uzupełnie-
nia wciąż dużej luki publikacyjnej w tym zakresie 
na krajowym rynku wydawniczym. Zjawisko kul-
tury bezpieczeństwa żywności, ze względu na  jego 
wieloaspektowość, jest zbyt ważne, by pomijać je 
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w badaniach, które, jeśli podjęte, pomogą wytyczyć 
nowe kierunki poznania oraz kolejne obszary zainte-
resowań i troski, nie tylko dla świata nauki, ale dla 
dobra praktyki oraz konsumenta.

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, dr inż. Ewa Malinow-
ska, lic. Kinga Piekarska (zzjs@ug.edu.pl) – Uniwersytet Gdański, 
Wydział Zarządzania
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań 
wskazujących podejście organizacji do implementacji 
koncepcji TQM, a tym samym aspektów postrzegania 
samooceny jako miernika poziomu dojrzałości organizacji. 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w latach 
2015–2016 w 317 przedsiębiorstwach branży 
motoryzacyjnej. W badaniach potwierdzono istotność 
funkcjonowania koncepcji TQM jako elementu 
strategii nowoczesnej organizacji, a także wskazano 
rangę argumentów za świadomym formułowaniem 
niesformalizowanego sposobu samooceny organizacji.

The aim of this study was to present the results of 
research indicating the organization’s approach to 
the implementation of the TQM concept, and thus the 
aspects of self-assessment as a measure of the level of 
organization’s maturity. The questionnaire was conducted 
in 2015–2016 in 317 enterprises of the automotive 
industry. The research confirmed the significance of the 
functioning of the TQM concept as an element of the 
modern organization’s strategy, as well as the importance 
of arguments for the conscious formulation of an informal 
self-assessment of the organization.

Słowa kluczowe Keywords
Koncepcja TQM, dojrzałość organizacji, doskonalenie, 
samoocena

Concept of Total Quality Management, organization’s 
maturity, improvement, self-assessment
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Wprowadzenie

Współczesne organizacje funkcjonują w warun-
kach intensywnych zmian oraz przeobrażeń zacho-
dzących w jej otoczeniu. Równocześnie mają one 
świadomość ciągle nasilającej się konkurencji. Dro-
gowskazem do sukcesu staje się więc dostarczanie 
wyrobów wysokiej jakości i spełnienie wymagań 
klientów. Podstawą wspomnianego sukcesu jest za-
równo przebywanie blisko klienta i rozumienie jego 
potrzeb, jak również właściwe definiowanie proce-
sów, umiejętne zarządzanie jakością, a także spraw-
ne zarządzanie kapitałem intelektualnym przy jed-
noczesnym budowaniu wewnętrznej kultury orga-
nizacji. Rosnące więc wymagania rynkowe dyktują 
formy aktywności i tendencje rozwoju wewnątrz or-
ganizacji. Obecnie istotną zaletą organizacji jest więc 
umiejętność kreowania wiedzy, zaangażowania pra-
cowników wszystkich szczebli w codzienną działal-
ność dla zrealizowania zdefiniowanych celów, jak 
również ekspansywność w poszukiwaniu sposobów 
doskonalenia. Dzięki opracowaniu w organizacji me-
todyki doskonalenia ukierunkowanego na procesy 
i pracowników można przekształcić słabe jej punkty 
w mocne atuty, a tym samym zmniejszyć zagrożenia, 
a zwiększyć szanse w dynamicznym otoczeniu.

E. Skrzypek, S. Tkaczyk uważają, iż spojrzenie 
obecnie na jakość w organizacji jako na najważniej-
szy mechanizm zarządzania prowadzi do nowocze-
snej formy industrializacji. Co za tym idzie, w dal-
szej kolejności następuje kreowanie kultury i filo-
zofii zarządzania przez jakość (TQM), a to świadczy 
o podążaniu organizacji za ciągle zmieniającymi się 
potrzebami klientów i spójnym myśleniu wszyst-
kich pracowników co do doskonalenia wszelkiej ak-
tywności i wszystkich procesów organizacji [9,12].

Potwierdzeniem natomiast właściwej drogi my-
ślenia o jakości w organizacji jest wdrożenie me-
chanizmów samooceny organizacji, osiągnięcie wy-
sokiego poziomu dojrzałości jakościowej, a tak-
że zdobycie nagrody jakości regionalnej, krajowej 
lub europejskiej. Innymi słowy, w Total Quality 
 Management wpisana jest integracja zarządzania 
we wszystkich jego aspektach [11,13].

1. Ewolucja w postrzeganiu jakości – od zarządzania 
jakością do kompleksowego zarządzania jakością 
w organizacji

Początki teorii zarządzania stanowiły inspirację 
dla dzisiejszej perspektywy zarządzania nowocze-
sną organizacją ukierunkowaną na jakość. 
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Wykazując występujące korelacje pomiędzy 
nurtami zarządzania a kształtowaniem się współ-
czesnego pojęcia jakości, można stwierdzić, iż 
dynamika rozwoju wiedzy o zarządzaniu wpły-
nęła na definiowanie zarządzania jakością (ta-
bela 1). Analizując założenia klasycznej szkoły 
zarządzania, można dostrzec elementy nawią-
zujące wprost do zarządzania jakością, a to do 
kształtowania sposobów doskonalenia, jak i do 
odpowiedzialności pracowników. W podejściu 
beha wioralnym natomiast istotne jest docenienie 

inicjatywy pracowników, a także ograniczenie 
pełnej kon troli [6,11,14].

W literaturze przedmiotu można dostrzec wiele 
związków pomiędzy ewolucją postrzegania zarzą-
dzania jakością a koncepcjami budowania strategii 
organizacji, formami podejścia do otoczenia, dzia-
łań związanych z definiowaniem aspektów rynko-
wych, a także możliwościami postrzegania organi-
zacji przez pryzmat procesów. Następuje wzajemne 
przenikanie się tych obszarów dla dobra organizacji 
ukierunkowanej na jakość. 

Marta Dudek-Burlikowska

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Tabela 1. Relacje TQM z klasyczną teorią zarządzania

Twórca teorii Tematyka Teorii Relacja z TQM

F. Taylor Naukowe zarządzanie Zarządzanie przez narzędzia i techniki TQM oraz rozwiązywanie problemów

H. Fayol Planowanie i organizowanie Zarządzanie procesami biznesowymi

M. Weber Organizacja ekonomiczna Przywództwo

A. Sloan Decentralizacja organizacji Projektowanie i zarządzanie procesami biznesowymi

E. Mayo Relacje międzyludzkie Zadowolenie pracowników. Kreowanie systemu motywacji

D. Mc Gregor Czynnik ludzki organizacji Zaangażowanie pracowników w zarządzanie, motywacja 

P. Drucker Orientacja na wyniki, rola przywództwa w zarządzaniu Przywództwo rozwój celów, orientacja na procesy

M. Balbin Kreowania zespołów Dynamika grupy, praca w zespole

Ch. Handy Kultura wewnętrzna Wartości organizacji, formy komunikowania się, kultura pracy

H. Mintzberg Planowanie strategiczne i zarządzanie Kreowanie wizji misji oraz celów

Źródło: opracowanie na podstawie [6, 11, 14]

Rys. 1. Ewolucja postrzegania jakości w organizacjach

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3, 4, 5, 6, 9, 14]
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Tym samym na przestrzeni lat zmienia się postrze-
ganie roli zarządzania jakością, począwszy od funk-
cji ścisłego nadzoru, przez kontrolę jakości stupro-
centową i wyrywkową, przez zapewnienie jakości, 
działań systemowych, a następnie metodyki włącza-
nia coraz to większej liczby funkcji organizacji w za-
rządzanie jakością, aż do obecnego kompleksowego 
zarządzania jakością (rys. 1) [3, 4, 5, 6, 9, 14]. 

Każda organizacja podlega dziś wielu przeobra-
żeniom zarówno dobrowolnie, jak i z konieczności 
dostosowywania się do formalnych wymogów, co 
za tym idzie rozwój, innowacyjność, doskonalenie 
to dalej istotne aspekty jej funkcjonowania. Kom-
pleksowe Zarządzanie Jakością ówcześnie jest na-
dal postrzegane jako forma zarządzania jakością na 
najwyższym poziomie. 

Warte podkreślenia jest, iż dzisiaj istotnym aspek-
tem przy wdrażaniu TQM jest uwzględnienie kom-
petencji społecznych [1]. Kompetencje społeczne 
to umiejętności określające sposób funkcjonowania 
człowieka w środowisku społecznym i środowisku 
pracy. To cechy potrzebne do realizacji własnych 
celów w kontaktach z np. współpracownikami, 
klientami, to indywidualny styl budowania relacji 
z otoczeniem, uznawane priorytety i wartości, spo-
sób postrzegania świata, zdolności analizy i wnio-
skowania. To właśnie kompetencje społeczne decy-
dują ostatecznie o możliwościach skutecznego spo-
żytkowania naszych kwalifikacji, gdyż każdy z nas 
pracuje z innymi ludźmi oraz dla innych ludzi [16]. 
Wskazane jest, aby były one na jak najwyższym po-
ziomie, a dzięki temu możliwe do wykorzystania 
według przyjętej koncepcji TQM w organizacji zo-
rientowanej procesowo. Pracownicy bowiem są zo-
bligowani do zmiany postrzegania siebie i swoich 
obowiązków w nowoczesnej organizacji stosującej 
„podejście procesowe”. 

Dodatkowo powinni właściwie rozpoznawać 
celowość stosowania zasad zarządzania jakością 
wskazanych w standardzie ISO 9001:2015 oraz me-
tod, technik oraz narzędzi jakości i traktować je jako 
elementy doskonalące procesy w organizacji.

Total Quality Management staje się więc ekspli-
kacją dla organizacji działających obecnie w dy-
namicznie zmieniającym się otoczeniu. Zdaniem 
K. Bielchera organizacja działa w otoczeniu cią-
głych wyzwań i przemian, co skutkuje złożonością 
procesów i problemów, przed którymi zostaje po-
stawiona organizacja, a które narastają równocze-
śnie. Zgodnie z koncepcją zarządzania zintegrowa-
nymi procesami (K. Bielcher) organizacja to cało-
ściowy byt, w którym uzupełnianie i przenikanie 
elementów organizacyjnych na poziomie racjonal-
nym i emocjonalnym następuje w sposób natural-
ny.  Metodyka ta powstaje w oparciu o dwa paradyg-
maty – holistycznego obrazu świata i redukcjonali-
stycznego wizerunku rzeczywistości [1, 7, 11].

Tym samym jest zorientowana na konsolidację 
form zarządzania organizacją i jej wdrożonych sfor-
malizowanych i niesformalizowanych systemów, 
w którym pracownicy utożsamiają się z filozofią 

kompleksowego zarządzania jakością, a każda ak-
tywność organizacji jest rozpatrywana procesowo 
przez pryzmat jej ciągłego doskonalenia (rys. 2) [2].

2. Organizacja – jej dojrzałość i forma samooceny

Współcześnie wizerunek organizacji zarządzanej 
procesowo, funkcjonującej zgodnie z założeniami 
koncepcji kompleksowego zarządzania jakością, stał 
się inspiracją dla definiowania pojęcia dojrzałości 
organizacji i formułowania sposobów jej osiągania. 

W literaturze dojrzałość organizacji jest postrze-
gana jako zdolność organizacji i jej procesów do sys-
tematycznego uzyskiwania coraz to lepszych wyni-
ków tożsamych z potrzebą zaakcentowania społecz-
nej odpowiedzialności organizacji [15]. Jednakowoż 
proces osiągania dojrzałości będzie wskazywał sto-
pień zorganizowania aktywności do zrealizowania 
postawionych zadań; będzie powiązany z doskona-
leniem umiejętności w dążeniu do osiągnięcia za-
łożonych celów. Dojrzałość procesu można rozpa-
trywać jako istotną cechę będącą wyznacznikiem 
do określenia prawdopodobieństwa skutków jej po-
nownego zainicjowania [10].

Dojrzałość organizacji w oczywisty sposób korelu-
je z formami samooceny organizacji. Obecnie każda 
z organizacji implementująca koncepcję TQM, a tym 
samym szukająca potwierdzenia: poziomu doskona-
łości swoich wyrobów, właściwego formułowania 
procesów i sposobów zarządzania nimi, oceny swo-
jego rozwoju, będzie dokonywała własnej oceny. 

L.J. Porter podkreśla, iż samoocena to metodolo-
gia edukacyjna i rozwojowa dla każdej organizacji. 
Właściwe postrzeganie doskonałości i TQM to krok 
do osiągnięcia tzw. „mistrza doskonałości” [8]. 

Reasumując, istotna jest więc odpowiedź na 
pytanie, za pomocą jakich metodologii, narzędzi 
dokonać własnej weryfikacji, a tym samym uzy-
skać informację o poziomie uzyskanej doskonało-
ści. Właściwa nasuwająca się odpowiedź to pod-
danie się ocenie niesformalizowanej lub sforma-
lizowanej. Przykładowo za pomocą jednego z mo-
deli oceny doskonałości, a uzyskanie nagrody lub 

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
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Rys. 2. Aspekty doskonalenia procesów w organizacji ukierunkowa-
nej na jakość 

Źródło: opracowanie własne 
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zdefiniowanego założonego poziomu będzie jed-
noznacznym potwierdzeniem poziomu wdrożenia 
kompleksowego zarządzania jakością.

3. Poziom wdrożenia Koncepcji Total Quality 
Management w organizacjach branży motoryzacyjnej 
– wyniki badań

Nasilająca się konkurencja na rynkach i ciągłe 
zmiany zachodzące w otoczeniu to czynniki ma-
jące bezpośredni wpływ na rosnącą świadomość 
organizacji co do potrzeby opracowania i wprowa-
dzania koncepcji Kompleksowego Zarządzania Ja-
kością. Zaangażowanie wszystkich pracowników 
organizacji, spełnienie wymagań klientów z jed-
noczesnym utrzymaniem zdefiniowanej i założo-
nej jakości wyrobu finalnego i właściwym funk-
cjonowaniem każdego procesu to wyznaczniki no-
woczesnej organizacji. Mając na uwadze wskazaną 
formę podejścia do zagadnienia, słuszne stało się 
przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących 
stopnia implementacji oraz sposobów funkcjono-
wania koncepcji TQM w organizacji. Właściwe jest 
również uzyskanie informacji, w jaki sposób pra-
cownicy utożsamiają się z koncepcją Komplekso-
wego Zarządzania Jakością i postrzeganiem dojrza-
łości organizacji przez pryzmat samooceny. Cieka-
wa jest również próba uzyskania odpowiedzi, jak 
wiele organizacji decyduje się na udział w konkur-
sach jakościowych i dlaczego. 

W artykule przedstawiono wyniki badań prze-
prowadzonych w latach 2015–2016 w przedsiębior-
stwach branży motoryzacyjnej w liczbie 317. Przed 
przystąpieniem do badań ankietowych opracowa-
no bazę przedsiębiorstw w liczbie 421 rekordów. 
Zdefiniowano więc zamkniętą grupę populacji N 
równą 421, określono poziom istotności o wielko-
ści 5% (0,05) oraz dopuszczalny błąd (e) 3%. Na 
tej podstawie wskazano, iż badania przeprowadzo-
no poprawnie dla liczby 302 przedsiębiorstw. Wa-
runek został spełniony, zwrotność ankiet wynio-
sła 317. W badaniach uczestniczyło 49 dużych, 
182 średnich, 83 małych przedsiębiorstw oraz 
3 mikroprzedsiębiorstwa.

W badanej grupie 99,05% organizacji posiada-
ło wdrożony System Zarządzania Jakością, nato-
miast 32,8% organizacji zadeklarowało funkcjono-
wanie systemu zgodnego ze standardem ISO/TS 
116949:2002. Dodatkowe systemy, które zostały 
wskazane przez respondentów, to standardy zwią-
zane z bezpieczeństwem (67%) oraz zarządza-
niem środowiskowym (64%). W dalszej kolejności 
dla określenia świadomości jakościowej organizacji 
przeanalizowano długość stażu posiadanego i ak-
tywnego systemu SZJ organizacji, wyniki zaprezen-
towano w tabeli 2. Analizując całą grupę respon-
dentów, ponad 61% deklaruje funkcjonowanie SZJ 
powyżej 10 lat. Dodatkowo 28,7% właśnie tej gru-
py deklaruje posiadanie standardu motoryzacyjne-
go. Praktycznie jedna trzecia organizacji potwierdza 
ponad pięcioletni czas właściwego zastosowania 

SZJ. Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa stano-
wią grupę najbardziej utożsamiającą się z Syste-
mem Zarządzania Jakością, mikroprzedsiębiorstwa 
w dalszej analizie nie zostały wzięte pod uwagę 
ze względu na niską liczbę respondentów i de-
klaracje o niewielkim zaangażowaniu w działania 
jakościowe. 

Pierwszym świadomym krokiem organizacji do 
wdrożenia kompleksowego zarządzania jakością 
jest wypracowanie sposobów interpretacji oraz za-
stosowania zasad zarządzania jakością wskazanych 
w standardzie ISO 9001 po roku 2000. Właściwe 
postrzeganie zasad powiązane jest ściśle z funkcjo-
nowaniem Systemu Zarządzania Jakością organi-
zacji. Każda z zasad stanowi indywidualną formę 
doskonalenia wskazanego obszaru, a równocześnie 
dodatnio skorelowana z pozostałymi – kreuje meto-
dykę rzeczywistego ich postrzegania w organizacji 
jako elementu jej strategii.

Dlatego też istotne było uzyskanie informacji 
co do ważności poszczególnych zasad w organiza-
cji. W przeprowadzonych badaniach ankietowych 
94,9% (298 respondentów) deklaruje znajomość 
zasad wśród pracowników. Analizując pod kątem 
wielkości jednostek organizacyjnych (288) w orga-
nizacjach średnich i małych, zadeklarowano znajo-
mość zasad na poziomie, kolejno: 91,97% i 94,17%. 
W dużych organizacjach wskaźnik procentowy wy-
niósł 85,71%. Istnieje tendencja, iż im mniejsza or-
ganizacja, tym większa liczba pracowników utożsa-
mia się z zasadami zarządzania jakością.

Dla uzyskania informacji co do określenia po-
wiązania koncepcji kompleksowego zarządzania 
jakością z wdrożonymi zasadami zarządzania ja-
kością poproszono respondentów o określenie ran-
gi poszczególnych zasad. Skala zaproponowana 
w ankiecie nawiązuje do skali Likerta: 1 – Obojęt-
ne, 2 – Mało ważne, 3 – Ważne, 4 – Bardzo ważne, 
5 – Kluczowe/Nieodzowne. Wyniki uzyskane w ba-
daniu zostały przedstawione w diagramie tablico-
wym (tab. 3) i na wykresie radarowym (rys. 3).

Analizując uzyskane dane, stwierdzono, iż naj-
ważniejszymi zasadami dla wszystkich przedsię-
biorstw jest orientacja na klienta, doskonalenie oraz 
zaangażowanie pracowników w działania organiza-
cji. Przedsiębiorstwa wskazują potrzebę zrozumie-
nia oczekiwań swoich klientów przez wszystkich 

Tabela 2. Czas posiadania i funkcjonowania Systemu Zarządzania 
Jakością

Wielkość 
przedsiębiorstwa

Czas posiadania systemów

Powyżej 
10 lat 10–5 lat 5–2 lata

Nie dłużej 
niż 

2 lata

Duże (PD) 13,4% 19,1% 25% 0

Średnie (PŚ) 57,73% 59,55% 50% 50%

Małe (PMa) 28,87% 21,35% 20,83% 30%

Mikro (PMi) 0 0 4,17% 20%

Źródło: opracowanie własne
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pracowników, łącznie z wypracowaniem i stosowa-
niem metodyki badania zadowolenia klientów. Wy-
pracowanie i utrzymanie pragmatycznego podejścia 
w relacji organizacji z klientami i innymi interesa-
riuszami stanowi cel sam w sobie. Zrozumienie po-
trzeby doskonalenia świadczy o właściwej interpre-
tacji aspektów samooceny organizacji.

Optymistycznym akcentem jest to, iż w każdej or-
ganizacji ważny jest pracownik, który stanowi isto-
tę organizacji. 

Zasada wymagająca większej uwagi menedże-
rów to podejmowanie decyzji w oparciu o dowody. 
W dobie podkreślania rangi zarządzania ryzykiem 
organizacje powinny zwrócić szczególną uwagę na 
właściwe gromadzenie informacji, przetwarzanie 
w celu uzyskania zapewnienia o słuszności decy-
zji. Warunkiem koniecznym jest więc wykreowanie 
systemu podejmowania decyzji i procedur z nim 
związanych.

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że 
przywództwo spełnia bardzo ważną rolę w organiza-
cji. Respondenci ocenili ważność zasady na pozio-
mie 4,51. Świadczy to o właściwym podejściu mene-
dżerów do organizacji środowiska pracy, tym samym 
do zaangażowania wszystkich pracowników dla uzy-
skania zdefiniowanych celów. Dodatkowy atut to od-
powiednie formułowanie w organizacji kultury orga-
nizacji i etycznego modelu organizacji. 

Wprowadzanie idei TQM jest elementem długo-
falowej strategii organizacji, która – bez oczekiwanej 
aktywności kadry zarządzającej – może nie przynieść 
założonych rezultatów. To właśnie najwyższe kierow-
nictwo i kadra menedżerska mają świadomość, iż od 
nich będzie zależeć powodzenie funkcjonowania kon-
cepcji kompleksowego zarządzania jakością.

W branży motoryzacyjnej w przedsiębiorstwach 
zarówno dużych, średnich, jak i małych ponad 80% 
kadry wyższego szczebla menedżerskiego oraz ok. 
65% kadry pozostałych szczebli potwierdza bar-
dzo dobrą znajomość celów projakościowych orga-
nizacji i potrzebę funkcjonowania kompleksowego 
zarządzania przez jakość (tabela 4 i rys. 6). Istotne 
jest również, iż ponad 10% deklaruje celującą zna-
jomość zagadnień TQM. W grupie pozostałych pra-
cowników ponad połowa deklaruje znajomość na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym.

Na potrzeby badań sformułowano zasady Total 
Quality Management (tabela 5).

Ponad 80% przedsiębiorstw określa, iż kluczowe 
jest zaangażowanie się zarządu i najwyższego kie-
rownictwa w działania kompleksowego zarządza-
nia jakością. Zgodnie z uzyskanymi wartościami 
potwierdza się, iż organizacja zarówno podczas sto-
sowania zasad zarządzania jakością, jak i koncepcji 
TQM jako najważniejszy aspekt uważa znajomość 
oczekiwań klientów. Dodatkowo zwraca uwagę na 
ważność aspektu dotyczącego optymalizacji proce-
sów, zmniejszenie wadliwości, a tym samym imple-
mentację metod i narzędzi jakości w celu dążenia 
do doskonałości.

W przeglądzie literaturowym, bardzo często okre-
ślając cechy koncepcji TQM, podkreśla się znacze-
nie tzw. Kół Jakości. 47% ankietowanych przedsię-
biorstw wskazało takową potrzebę. Obszar działań 
nie został wskazany wprost, organizacje stosujące 
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Tabela 3. Diagram tablicowy Zasad Zarządzania Jakością – śred-
nie wartości respondentów
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(317) 4,84 4,51 4,70 4,62 4,74 4,33 4,45

Duże (PD) 4,96 4,63 4,84 4,65 5,00 4,43 4,59

Średnie (PŚ) 4,79 4,49 4,71 4,60 4,71 4,32 4,51

Małe (PMa) 4,87 4,47 4,60 4,65 4,64 4,28 4,24
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Tabela 4. Znajomość założeń TQM w  skali 1-5 z  podziałem na 
grupy pracowników

Ranga istotności 
– Skala oceny

Grupy pracowników

1 2 3 4 5

Najwyższe kierownictwo 0,0 0,0 1,6 83,1 15,3

Kadra menedżerska szczebla 
taktycznego i operacyjnego 0,0 0,3 22,0 65,6 12,1

Pozostałe grupy pracowników 5,1 11,1 52,5 31,2 0,0

1 –  brak znajomości; 2 –  ogólne aspekty; 3 –  dobra; 4 –  bardzo dobra; 
5 – celująca znajomość

Źródło: opracowanie własne 
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filozofie kół uważają, iż dotyczy to każdego proce-
su, który w danej chwili potrzebuje wsparcia i kre-
atywnego podejścia do zmniejszenia jego wadliwo-
ści lub doskonalenia. 

Ówczesne postrzeganie organizacji zarządzanej 
procesowo, jak również dobre praktyki ukierunkowa-
ły wizerunek nowoczesnej organizacji i pojęcie doj-
rzałości procesowej. Jest ona postrzegana jako stopień 
implementacji wytycznych określonych w wybra-
nym przez organizację modelu dojrzałości proceso-
wej [17]. Pojęcie dojrzałości procesowej jest znane od 
1991 roku za sprawą W. Humprey’a, jednakże według 
respondentów jedynie 15% wskazuje je jako kluczo-
we zagadnienie oraz określa potrzebę zdefiniowania 
poziomu dojrzałości. 38% organizacji nie spotkało się 
z pojęciem (rys. 5).

Każda organizacja ukierunkowana na jakość do-
strzega równocześnie potrzebę doskonalenia i rozwo-
ju oraz weryfikowania własnych działań. Stąd też tak 
ważnym aspektem jest samoocena organizacji. Jedna 
z definicji określa ją jako systematyczne przeglądy 

aktywności organizacji na podstawie przyję-
tego wzorca – modelu doskonałości oparte-
go przede wszystkim na filozofii komplekso-
wego zarządzania jakością [8]. 

W prowadzonych badaniach ponad 
45,22% organizacji (142) wskazuje, iż pro-
wadzi samoocenę. Tylko 14,01% organiza-
cji brało udział w konkursie jakościowym. 
Pozostałe organizacje udzieliły odpowie-
dzi, jaki jest powód takiego podejścia do 
konkursów (rys. 6). Zdefiniowano nastę-
pujące powody nieudzielania się w kon-
kursach: (1) Brak modelu oceny pasujące-
go do organizacji; (2) „Sztuka dla sztuki” 
nic nie wnosząca; (3) Brak motywacji do 
przeprowadzania samooceny; (4) Niezna-
jomość tematyki i metodologii; (5) Niechęć 
do identyfikacji obszarów krytycznych; (6) 
Pejoratywność w stosunku do oficjalnych 
konkursów; (7) Niezauważanie potrzeby 
takiego działania; (8) Niechęć kierownic-
twa; (9) Niechęć pracowników; (10) Strach 
przed dokonaniem własnej oceny; (11) Za 
duży stopień szczegółowości wymagań 
wskazanych do oceny; (12) Obawa i opór 
przed nowym wyzwaniem; (13) Niewła-
ściwie sformułowane kryteria (niezrozu-
miałe); (14) Awersja to systematyczności 
działania; (15) Brak kryteriów istotnych 
z punktu widzenia organizacji do przepro-
wadzenia samooceny.

Uzyskane wyniki wskazują, iż najczęst-
szymi argumentami nieuczestniczenia 
w konkursach są kolejno: niewłaściwie 
sformułowane kryteria (niezrozumiałe), 
brak modelu oceny pasującego do organi-
zacji, brak kryteriów istotnych z punktu 
widzenia organizacji do przeprowadzenia 
samooceny, za duży stopień szczegółowo-
ści wymagań wskazanych do oceny, oba-

wa i opór przed nowym wyzwaniem, strach przed 
dokonaniem własnej oceny, niechęć pracowników.

Reasumując, można stwierdzić, iż pomimo bar-
dzo dużego zrozumienia istoty działania zgod-
nie z założeniami koncepcji TQM organizacje zo-
rientowane procesowo nie do końca radzą sobie 
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Tabela 5. Ranga zasad TQM w skali 1-5 – procentowy udział

Skala istotności
Zasada koncepcji TQM

1 2 3 4 5

Ważność [%]

Z1
Zaangażowanie zarządu i najwyższego 
kierownictwa organizacji w działania 
projakościowe.

0,0 0,0 1,3 13,4 85,4

Z2

Wyeliminowanie barier komunikacyjnych 
w organizacji: poprawa komunikacji 
i wymiany informacji na linii pracownik 
– menadżer; pracownik – pracownik; 
pracownik – klient.

0,0 4,1 37,6 34,1 24,2

Z3 Funkcjonowanie systemu szkoleń 
i motywowania pracowników 0,0 7,6 40,4 34,1 17,8

Z4 Postępowanie pracowników ukierunkowane 
na usprawnienie wyrobów i procesów. 0,0 0,0 12,1 34,1 53,8

Z5 Istotność znajomości wymagań i oczekiwań 
klientów. 0,0 0,0 0,0 5,1 94,9

Z6 Realizacja zasady „zero defektów”. 0,0 1,3 7,3 38,5 52,9

Z7 Ważność zastosowania narzędzi i metod 
oceny jakości. 0,3 0,6 13,4 74,5 11,1

Źródło : opracowanie własne 
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z przeprowadzaniem samooceny opartej o mode-
le sformalizowane. Ponad 69,1% przedsiębiorstw, 
chcąc dokonać samooceny własnej jednostki orga-
nizacyjnej, wybrałoby niesformalizowany model 
oceny. To świadczy o dużej potrzebie szukania wła-
ściwych modeli do weryfikacji działań wewnątrz 
organizacji, niekoniecznie poprzez formalne zgło-
szenie się do formalnego konkursu jakościowego.

Dwa ostatnie pytania odnosiły się więc do okre-
ślenia spojrzenia na aspekty dotyczące samooceny 
zarówno dla organizacji, które ją przeprowadzają, 
jak również do pozostałych, które potencjalnie będą 
ją przeprowadzać w niedalekiej przyszłości. 

Organizacje wskazały, iż istotnymi aspektami 
podczas dokonywania samooceny są w pierwszej 
kolejności działania związane z zaangażowaniem 
menedżerów i pracowników, wyniki audytów, po-
miary zdolności kluczowych działań, ocena proce-
sów zgodnie z cyklem PDCA przy właściwym za-
stosowaniu metod i narzędzi jakości. Właściwe jest 
spojrzenie również na elementy dotyczące przeglą-
du zarządzania, oceny ryzyka oraz stopnia wyko-
rzystania posiadanych zasobów. 

Funkcje, jakie powinna spełniać samoocena, i ich 
ważność według organizacji to: doskonaląca – oce-
na na poziomie 4,78 (ranga – kluczowe), motywująca 
i weryfikacyjna – ocena na poziomie 4,5 (ranga – bar-
dzo ważne), uświadamiająca, aktywizująca, integrują-
ca, poznawcza, informacyjna zostały ocenione na po-
ziomie 3,7 (ranga – ważne), benchmarkingowa i kul-
turotwórcza na poziomie 2,6 (ranga – mało ważne). 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania ankietowe potwierdza-
ją zaangażowanie przedsiębiorstw branży moto-
ryzacyjnej na rzecz doskonalenia jakości, rozwoju 
i orientacji na klientów. 

Dziś posiadanie certyfikowanego Systemu Zarzą-
dzania Jakością to oczywistość, natomiast wykreowa-
nie indywidualnej formy postrzegania kompleksowe-
go zarządzania jakością jest atutem współczesnej or-
ganizacji. Ocena mocnych i słabych stron, obserwacja 
otoczenia, a w tym konkurencji, definiowanie szans 

i zagrożeń to wyzwania dla organizacji ukie-
runkowanej na jakość. Kompleksowe zarzą-
dzanie jakością to zmiany o charakterze or-
ganizacyjnym, systemowym, procesowym, 
kulturowym i marketingowym. 

Reasumując wyniki badań ankietowych, 
stwierdzono, iż każdy pracownik organi-
zacji musi zrozumieć potrzebę działań ja-
kościowych w każdej swojej aktywności 
i obowiązkach. Menedżerowie wszystkich 
szczebli są zobligowani do wskazywania 
tzw. dobrych praktyk i odpowiedniego mo-
tywowania pracowników. 

Uogólniając, poszerzanie kapitału inte-
lektualnego zasobów ludzkich, opracowy-
wanie strategii sterowania jakością każde-
go z procesów, samoocena, samorealizacja, 

zrozumienie potrzeb klienta, a także szacowanie ry-
zyka to wszystko stanowi o powodzeniu wdrożenia 
koncepcji TQM. 

Dr inż. Marta Dudek-Burlikowska (Marta.Dudek-Burlikowska@polsl.
pl) – Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
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Streszczenie Summary

Organizacje funkcjonują obecnie w warunkach dużej 
różnorodności i zmienności, złożoności i szybkości. To 
rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. 
Różnorodność dotyczy także metod i narzędzi 
projakościowego zarządzania. Celem niniejszej publikacji 
jest próba zdiagnozowania postrzegania przez studentów 
znajomości, poziomu implementacji i istotności wybranych 
metod i narzędzi projakościowego zarządzania we 
współczesnych organizacjach, a także dokonanie oceny 
metod i narzędzi oraz identyfikacja tych o najwyższej 
ocenie. Badania oparto na literaturze przedmiotu oraz 
badaniach empirycznych. Opracowanie składa się z pięciu 
części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz 
podsumowania. Wyniki wskazują na zbyt niską znajomość 
i wykorzystanie metod i narzędzi projakościowego 
zarządzania w organizacjach oraz konieczność 
doskonalenia tego obszaru u przyszłych menedżerów.

Organizations now operate under conditions of great 
diversity and variability, complexity and speed. It raises 
both opportunities and threats to the organization. 
Diversity also applies to methods and tools for quality 
management in organizations. The aim of this publication 
is to diagnose students’ perception of the level of 
implementation and relevance of selected methods 
and tools of quality management in contemporary 
organizations, as well as to evaluate methods and tools 
and identify the highest rated methods and tools. The 
research is based on the subject literature and empirical 
research. The study consists of five parts: two theoretical, 
two research parts and a summary with conclusions. The 
results indicate limited knowledge and use of methods 
and tools of quality management in organizations and the 
need to improve these competences by future managers.

Słowa kluczowe Keywords
różnorodność, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie 
jakością, metody i techniki

variety, variety management, quality management, quality 
methods and quality tools

Zastosowanie metod i narzędzi projakościowego 
zarządzania w warunkach różnorodności 
funkcjonowania współczesnych organizacji
Application of methods and tools of quality 
management in environment diversity of functioning 
of contemporary organizations
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Wprowadzenie

Działalność gospodarcza współczesnych organi-
zacji realizowana jest w warunkach dużej różno-
rodności. Funkcjonowanie w takim środowisku ro-
dzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. 
Cechą charakterystyczną współczesnych zmian jest 
ich złożoność i szybkość. To sprawia, że powsta-
ją coraz to nowe, modyfikowane produkty i usługi, 
a czas realizacji zleceń jest coraz krótszy. Menedże-
rowie wykorzystują możliwość jednoczesnego sto-
sowania wielu różnych metod i narzędzi projako-
ściowego zarządzania w organizacjach. Ich celem 
jest taka konfiguracja i koordynacja dostępnych me-
tod i narzędzi, by przyniosły one optymalną war-
tość z punktu widzenia funkcjonowania całego łań-
cucha wartości organizacji. 

Celem niniejszej publikacji jest próba zdiagnozo-
wania poziomu implementacji wybranych metod 

i narzędzi projakościowego zarządzania we współ-
czesnych organizacjach, a w szczególności zbada-
nie, w jaki sposób studenci studiów ekonomicz-
nych współcześnie w warunkach różnorodności po-
strzegają wykorzystanie i znaczenie wybranych me-
tod i narzędzi projakościowego zarządzania w or-
ganizacjach oraz czy i jaka istnieje różnica w ich 
postrzeganiu pomiędzy studentami przed odbyciem 
praktyki i po jej realizacji. Ponadto celem jest oce-
na postrzegania metod i narzędzi przez studentów 
z wykorzystaniem matrycy oceny o trójpoziomo-
wej skali oceny (ocena niska, średnia, wysoka) oraz 
identyfikacja metod i narzędzi o najwyższej ocenie.

1. Zarządzanie w warunkach różnorodności 
funkcjonowania organizacji – kontekst teoretyczny

Zarządzanie w warunkach różnorodności funk-
cjonowania organizacji stało się faktem – trend ten 
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zaobserwować można w wielu branżach i rynkach 
zarówno tych dojrzałych, jak i wyłaniających się1. 
Wyniki badań prezentowane w literaturze wskazują 
m.in., że konkurencyjność przemysłu ma silny, po-
zytywny wpływ na strategiczną różnorodność2. Już 
w latach 60. XX wieku Ashby postulował, by różno-
rodność (ang. variety) – jako liczba możliwych sta-
nów, sytuacji – stała się sposobem pomiaru złożo-
ności3. Ta zaś jest źródłem występujących asymetrii 
pomiędzy interesami różnych interesariuszy organi-
zacji i stosowanych miar w kreowanych systemach 
pomiaru wyników organizacyjnych. W efekcie or-
ganizacje, dążąc do równowagi, realizują strategię 
samoregulacji jako kluczową strategię dla agentów, 
aktorów, w której aktorzy dzielą się tworzoną war-
tością4. Wspłcześnie dostrzeżono, że samoorgani-
zacja, samocontrolling organizacyjny umożliwiają 
adaptację do zmieniających się warunków otocze-
nia – do różnorodności otoczenia5. Podobnie róż-
norodność definiuje G.H. Kubik – jako miarę liczby 
możliwych działań, stanów systemów6.

Wszechobecna różnorodność produktów (ang. 
product variety), rozumiana jako „liczba różnych 
wersji produktu oferowanych przez organizację 
w danym czasie”, implikuje konsekwencje w proce-
sach zarządzania organizacjami i sprawia, że zarów-
no w teorii, jak i w praktyce coraz silniej wyłania 
się koncepcja różnorodności zarządzania (ang. va-
riety management)7. Zadaniem menedżerów w tym 

1 Thomas Stäblein, Matthias Holweg, Joe Miemczyk. 2011. 
“Theoretical versus actual product variety: how much customisation 
do customers really demand?”. International Journal of Operations 
& Production Management 31 (3): 351; Thorsten Blecker, Nizar 
Abdelkafi. 2006. “Complexity and variety in mass customization 
systems: analysis and recommendations”. Management Decision 
44 (7): 908–929; Luiz Felipe Scavarda, Andreas Reichhart, Silvio 
Hamacher, Matthias Holweg. 2010. “Managing product variety in 
emerging markets”. International Journal of Operations & Production 
Management 30 (2): 205–224; Luiz Felipe Scavarda, Jens Schaffer, 
Annibal José Scavarda, Augusto da Cunha Reis, Heinrich Schleich. 
2009. “Product variety: an auto industry analysis and a benchmark-
ing study”. Benchmarking: An International Journal 16 (3): 387–400; 
Balasubramanian Elango. 2009. “Impact of insurers’ product variety 
on performance across underwriting cycles”. Management Decision 
47 (2): 359–374.

2 Linghua Qin, Runtian Jing, Cheryl Long. 2013. “Industry stra-
tegic variety and performance: The role of market and institutional 
forces in the Chinese industrial enterprises”. Journal of Manage-
ment Development 32 (7): 690. Jednocześnie z badań wynika, że 
poszukiwanie różnorodności produktów przez organizacje nie ma 
bezpośredniego wpływu na lojalność klientów. Zob. Tuu Ho Huy, 
Svein Ottar Olsen. 2013. “Consideration set size, variety seeking and 
the satisfaction repurchase loyalty relationship at a product category 
level”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 25 (4): 597.

3 Zob. Ross W. Ashby, An Introduction to Cybernetics, Methuen, 
London 1964 za: Raul Espejo. 2015. “Performance for viability: com-
plexity and variety management”. Kybernetes 44 (6/7): 1020.

4 Raul Espejo. 2015. “Performance for viability: complexity and 
variety management”. Kybernetes 44 (6/7): 1021. Zob. także Thomas 
Fischer. 2014. “Effects of variety reduction and amplification in 
circular feedback systems”. Kybernetes 43 (9/10): 1330–1337.

5 Carlos Gershenson. 2015. “Requisite variety, autopoiesis, and 
self-organization”. Kybernetes 44 (6/7): 866.

6 George H. Kubik. 2015. “Alpha societies and requisite variety: 
a projected framework for governance, education, and work in the 
21st century”. On the Horizon 23 (1): 17.

7 Yongyi Shou, Ying Li, Young Won Park, Mingu Kang. 2017. “The 
impact of product complexity and variety on supply chain integra-
tion”. International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management 47 (4): 304. 

kontekście staje się zarządzanie informacjami pły-
nącymi z procesów produkcyjnych na temat wielu 
różnych komponentów, modułów tworzonych pro-
duktów, tak, by w rezultacie zapewnić koordynację 
w ramach całościowych łańcuchów wartości i by 
koszty koordynacji tych działań były jak najmniej-
sze8. Dodatkowo powszechna serwicyzacja, cechują-
ca się symultaniczną produkcją i konsumpcją ofero-
wanych usług, sprawia, że zarządzanie informacja-
mi staje się krytyczne dla sukcesu organizacji9. Stąd 
zarządzanie różnorodnością bezpośrednio wiąże się 
z koncentracją organizacji na wewnętrznej integra-
cji (ang. internal integration). Badania potwierdzają, 
że różnorodność produktów ma znaczący, pozytyw-
ny i bezpośredni wpływ na wewnętrzną integrację, 
integrację dostawców i integrację klientów10. Praca 
menedżerów również staje się mocno różnorodna, 
choć próbą ograniczania tej różnorodności jest wpro-
wadzana w organizacjach standaryzacja pracy. Bada-
nia wskazują jednak, że niski poziom różnorodności 
prac negatywnie wpływa na pożądane zachowania 
pracowników11. Widoczna staje się natomiast orien-
tacja na zwiększanie w organizacjach nacisku na 
wyjątkowość pracowników w ich codziennej pracy, 
na kreatywność12. O kontekście funkcjonowania we 
współczesnych czasach w warunkach różnorodności 
pisze także m.in. G. Morgan13. Bez wewnętrznej inte-
gracji organizacje nie są w stanie skutecznie w porę 
dostosować swojej oferty produktów i/lub usług do 
warunków zmieniającego się otoczenia. Wewnętrz-
na integracja umożliwia transfer i przekonfigurowa-
nie pomysłów, wiedzy i informacji dostępnych w ra-
mach poszczególnych obszarów funkcjonalnych na 
konkretne produkty i na kształt portfolio organiza-
cji14. Jest to zbieżne z postulowaną zasadą, że tylko 

8 Ibidem. 
9 Wendy van der Valk, Finn Wynstra. 2014. „Variety in business-

-to-business services and buyer-supplier interaction: The case of 
cleaning services”. International Journal of Operations & Production 
Management 34 (2): 196. Obok pracy w czasie rzeczywistym organi-
zacje zainteresowane są także możliwością prowadzenia symulacji 
na dużych systemach (np. systemach produkcyjnych). Zob. Shahrul 
Kamaruddin, Zahid A. Khan, Arshad Noor Siddiquee, Yee-Sheng 
Wong. 2013. “The impact of variety of orders and different number of 
workers on production scheduling performance: A simulation appro-
ach”. Journal of Manufacturing Technology Management 24 (8): 
1123–1142.

10 Yongyi Shou, Ying Li, Young Won Park, Mingu Kang. 2017. 
“The impact of product complexity and variety on supply chain inte-
gration”. International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management 47 (4): 310.

11 Manuela Morf, Anja Feierabend, Bruno Staffelbach. 2017. 
“Task variety and counterproductive work behavior”. Journal of 
Managerial Psychology 32 (8): 581–592. 

12 Alessandra Mazzei, Silvia Ravazzani. 2012. “Leveraging variety 
for creativity, dialogue and competition”. Journal of Communication 
Management 16 (1): 70; Milton Mayfield. 2009. “Making garden 
variety creativity a strategic priority”. Business Strategy Series 
10 (6): 345–351; Milton Mayfield. 2009. “Sparking worker creativity: 
cultures where garden variety creativity can flourish”. Development 
and Learning in Organizations: An International Journal 23 (5): 
10–14; Mirva Peltoniemi. 2008. “Intra-industry variety as an outcome 
of intellectual capital”. Journal of Intellectual Capital 9 (3): 395–409. 

13 Zob. Glenn Morgan. 2015. “Elites, Varieties of Capitalism and 
the Crisis of Neo-Liberalism”. In Elites on Trial. Published online: 
11 Feb 2015; pp. 55–80.

14 Ibidem, p. 304.
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różnorodność może zniszczyć (i przeciwnie wchło-
nąć, absorbować) różnorodność15. 

Różnorodność otoczenia i związana z nią zmien-
ność kontekstu organizacyjnego sprawiają, że 
współczesne organizacje poszukują takich rozwią-
zań, które stwarzałyby zdolność dostarczania pro-
duktów i usług reprezentujących pomysły najwyż-
szej, światowej klasy i dających ponadprzeciętne 
wyniki dla organizacji, i to w możliwie jak najkrót-
szym czasie – w czasie rzeczywistym16. Społeczeń-
stwa przyczyniające się do realizacji tej idei w lite-
raturze nazwane zostały tzw. społeczeństwami Al-
fa (ang. Alpha societies), zaangażowanymi w ciągłe 
kreowanie wartości, wykorzystując przy tym swoją 
kreatywność, pomysłowość, innowacyjność itp.17 
Konsekwencją różnorodności otoczenia stała się 
duża dynamika zmian oraz słaba przewidywalność 
przyszłych działań, wyników. 

Wzrastająca różnorodność produktów ma tak-
że implikacje dla zarządzania jakością w organiza-
cjach. Doskonalenie jakości produktów i usług wy-
maga stosowania sprawnych systemów kontrolnych, 

15 George H. Kubik. 2015. “Alpha societies and requisite variety: 
a projected framework for governance, education, and work in the 
21st century”. On the Horizon 23 (1): 19.

16 George H. Kubik. 2015. “Alpha societies and requisite variety: 
a projected framework for governance, education, and work in the 
21st century”. On the Horizon 23 (1): 16.

17 Ibidem.

systemów pomiaru wyników18. Z badań wynika, że 
wzrost wykorzystania interaktywnych systemów 
kontroli jakości ma miejsce głównie na skutek skra-
cania cykli życia produktów, ale jednocześnie nie 
potwierdził się ten wzrost w przypadku wzrastają-
cej różnorodności produktów19. Czy zatem dotych-
czasowe metody i narzędzia projakościowego zarzą-
dzania jakością nadal mogą być wykorzystywane 
i postrzegane jako istotne dla zarządzania organiza-
cjami we współczesnych czasach? 

2. Metody i narzędzia projakościowego zarządzania 
organizacją – zestawienie

Dla rozwoju procesu zarządzania jakością w or-
ganizacjach charakterystyczne jest pojawienie się 
wielu wspierających metod i narzędzi. Metoda 
to „sposób systematycznie stosowany, przy czym 
sposób oznacza tok działania, więc skład i układ 
 jego stadiów”20. W każdej metodzie jest z kolei 

18 Choć te nie zawsze daje się prosto zbudować i mogą przyspo-
rzyć zarządzającym wielu trudności. Zob. Abhijit Basu, Rosemary 
Howell, Deepa Gopinath. 2010. “Clinical performance indicators: 
intolerance for variety?”. International Journal of Health Care Quality 
Assurance 23 (4): 438.

19 Zob. Jos van Iwaarden, Ton van der Wiele. 2012. „The effects of 
increasing product variety and shortening product life cycles on the 
use of quality management systems”. International Journal of Quality 
& Reliability Management 29 (5): 493.

20 Tadeusz Kotarbiński. 1981. Traktat o dobrej robocie. Warszawa: 
PWN, s. 524.

Tabela 1. Metody i narzędzia zarządzania jakością – zestawienie

Metody i narzędzia zarządzania jakością

1. Diagram pokrewieństwa 17. Flowchart 33. Wykres programowania procesu 
decyzyjnego (PDPC) 

2. Diagram strzałkowy 18. Analiza pola sił 34. Metoda QFD 

3. Strategiczna Karta Wyników (BSC) 19. Analiza systemu pomiarowego metodą R&R (analiza 
powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R)

35. Plany jakości

4. Benchmarking 20. Wykres Gantta 36. Diagram relacji

5. Wykres pudełkowy, wykres skrzynkowy 21. Histogram 37. Wykres rozrzutu 

6. Brainstorming 22. Dom Jakości 38. Diagram SIPOC+CM

7. Diagram Ishikawy 23. Macierz wpływu rozwiązania – wysiłku wdrożenia 
(impact effort matrix)

39. Macierz SMART

8. Arkusz kontrolny 24. Model Kano 40. Diagram spaghetti

9. Karta kontrolna 25. Diagram macierzowy 41. Stratyfikacja 

10. Metoda zdarzeń krytycznych 26. Poka-Yoke 42. Diagram sukcesu i efektu

11. Macierz decyzji 27. Głosowanie wielokrotne 43. Badania (np. kwestionariusze ankietowe, 
internetowe, wywiady, grupy fokusowe)

12. Metoda projektowania eksperymentów 
(DOE)

28. Dziewięć okien 44. Diagram systematyki (wykres drzewa)

13. Metoda 8D 29. Technika grupy nominalnej (NGT) 45. Mapowanie strumienia wartości 

14. Analiza FMEA (analiza skutków 
potencjalnych błędów)

30. Wykres Pareta 46. Tabela głosu klienta (VOCT)

15. 5S 31. Cykl PDCA, cykl PDSA

16. 5 x Dlaczego? 32. Schemat koncentracji problemów

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ASQ (American Society of Quality)

Ewa Czyż-Gwiazda 
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wykorzystywany zbiór narzędzi21. Jednak w zależ-
ności od przyjętego przez autora punktu widzenia, 
w literaturze spotkać można stosowane zamiennie 
takie określenia, jak: „metoda”, „narzędzie”, „tech-
nika”, „instrument”22. 

Wśród różnych klasyfikacji w literaturze odwo-
łuje się najczęściej do tzw. siedmiu elementarnych, 
tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością i sied-
miu nowych narzędzi23. Na potrzeby badań przyję-
to szerokie podejście, uwzględniające możliwie naj-
bardziej obszerne ujęcie metod i narzędzi wykorzy-
stywanych w zarządzaniu jakością, i sporządzono 
ich zestawienie. Uwzględniono w nim metody i na-
rzędzia zarządzania jakością ujęte w zasobach Ame-
rican Society of Quality (zob. tabela 1). 

3. Charakterystyka przeprowadzonych badań 
– założenia badawcze

W celu określenia tego, jak studenci studiów eko-
nomicznych współcześnie w warunkach różnorod-
ności postrzegają wykorzystanie i istotność wybra-
nych tradycyjnych metod i narzędzi projakościowe-
go zarządzania oraz tego, czy i jaka istnieje różnica 
w ich postrzeganiu pomiędzy studentami przed od-
byciem praktyki i po jej realizacji, oraz w celu oce-
ny postrzegania metod i narzędzi przez studentów 
przeprowadzono badania ilościowe. Wyniki zapre-
zentowano w kolejnych częściach w sposób graficz-
ny oraz opisowy.

Na potrzeby badań sformułowano następujące 
szczegółowe pytania badawcze: 

1. Jak jest postrzegana znajomość wybranych 
metod i narzędzi projakościowego zarządzania 
przez studentów studiów ekonomicznych?

2. Jak jest postrzegany poziom wykorzystania 
wybranych metod i narzędzi projakościowego zarzą-
dzania przez studentów studiów ekonomicznych?

3. Jak jest postrzegana istotność wybranych me-
tod i narzędzi projakościowego zarządzania przez 
studentów studiów ekonomicznych?

4. Jak jest postrzegana całościowa ocena wybra-
nych metod i narzędzi projakościowego zarządza-
nia przez studentów studiów ekonomicznych?

5. Jakie są zdaniem studentów główne powody 
stosowania i niestosowania metod i narzędzi proja-
kościowego zarządzania w organizacjach?

Do rozwiązania tak postawionego problemu ba-
dawczego wykorzystano metodę ilościową (ankie-
towanie respondentów).

Prace badawcze przeprowadzone zostały wśród 
studentów pierwszego stopnia studiów stacjonar-

21 Adam Hamrol. 2013. Zarządzanie jakością z przykładami. 
Warszawa: PWN, s. 362.

22 Por. Marek Ćwiklicki, Hubert Obora. 2011. Wprowadzenie do 
metod TQM. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, s. 7; Katarzyna Szczepańska. 2009. Metody i techniki 
TQM. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

23 John S. Oakland. 2014. “Total Quality Management and opera-
tional excellence. Text with cases”. New York: Routledge; D.R. Kiran. 
2017. “Total Quality Management – Key concepts and case studies” 
BS Publications BH.

nych, drugiego i trzeciego roku na Wydziale Za-
rządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, studiujących kwestie związane z obszarem za-
rządzania jakością, w szczególności takie przedmio-
ty, jak: zarządzanie jakością oraz międzynarodowe 
standardy jakości w roku akademickim 2017/2018. 
Studenci drugiego roku byli przed odbyciem prak-
tyki, stażu zawodowego, zaś studenci trzeciego ro-
ku – po jego realizacji. Badania przeprowadzono 
z wykorzystaniem zmodyfikowanego kwestionariu-
sza ankietowego, stanowiącego podstawę prowa-
dzonych w tym czasie badań w ramach potencjału 
badawczego.

Kwestionariusz ankietowy, dotyczący poziomu 
wykorzystania i istotności poszczególnych metod 
i narzędzi jakości wśród organizacji, rozdyspono-
wany został łącznie wśród 91 osób. Zadaniem re-
spondentów było wskazanie ich opinii na pięcio-
stopniowej skali oceny. Metody i narzędzia zarzą-
dzania jakością z konkretną oceną były następnie 
rangowane przez organizacje, czyli szeregowane od 
najczęściej do najrzadziej wykorzystywanych, istot-
ne zdaniem respondentów.

Wszystkie osoby biorące udział w badaniu to stu-
denci reprezentujący studia stacjonarne pierwsze-
go stopnia. Kwestią różnicującą badanych było do-
świadczenie zawodowe. Wśród badanych bowiem 
można wyróżnić grupę osób przed praktyką, repre-
zentujących rok drugi studiów, oraz grupę osób de-
klarujących odbycie praktyki, stażu zawodowego 
– przedstawicieli trzeciego roku studiów. Studenci 
przed odbyciem praktyki stanowili 77% wszystkich 
badanych, zaś udział respondentów w badaniu po 
odbyciu praktyki to 23%. 

4. Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością 
– wyniki badań ilościowych i ich dyskusja

Pytania w kwestionariuszu ankietowym podzie-
lono na cztery części: pytania o opinię na temat 
znajomości poszczególnych metod i narzędzi pro-
jakościowego zarządzania w organizacjach, ich wy-
korzystania, istotności oraz dwa opisowe pytania 
dotyczące powodów stosowania i niestosowania 
metod i narzędzi projakościowego zarządzania. Do 
oceny zastosowano pięciostopniową skalę Likerta. 
Dla ułatwienia prezentacji danych poszczególne 
metody i narzędzia zostały zakodowane kolejnymi 
numerami zgodnie z tabelą 1. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ocena wła-
snej wiedzy dotyczącej wybranych metod i narzędzi 
projakościowego zarządzania organizacją przez stu-
dentów jest nie za wysoka. W szczególności widocz-
ny jest średni poziom oceny dokonany przez studen-
tów przed odbyciem praktyki, stażu zawodowego. 
Szczegóły zaprezentowano na rysunku 1. 

Najwyższe oceny znajomości nie przekraczają 
4 punktów na pięciostopniowej skali Likerta i doty-
czą takich metod i narzędzi, jak: diagram Ishikawy, 
wykres Gantta, badania (np. kwestionariusze an-
kietowe, internetowe, wywiady, grupy fokusowe). 
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Powyżej 3 punktów oce-
niono także arkusz kontro-
lny i histogram. Najniżej 
respondenci ocenili swo-
ją znajomość modelu Kano 
oraz metody QFD i diagra-
mu SIPOC+CM. 

W przypadku studentów 
trzeciego roku – po odbyciu 
praktyki, stażu zawodowe-
go – oceny znajomości wy-
branych metod i narzędzi 
są nieco wyższe (zob. rysu-
nek 2). 

Warto zwrócić uwagę, 
że ankietowani po pierw-
sze więcej narzędzi oce-
nili powyżej 3 punktów, 
a po drugie jedna z metod 
osiągnęła średnią powy-
żej 4 punktów (tj. bada-
nia). Do najwyżej ocenia-
nych zaliczyli znajomość, 
m.in.: benchmarkingu, bra-
instormingu, diagramu 
Ishikawy, arkusza kontro-
lnego, karty kontrolnej, 
głosowania wielokrotne-
go, wykresu Pareta, cyklu 
PDCA, cyklu PDSA oraz 
macierzy SMART. Najni-
żej ocenili swoją znajo-
mość: Poka-Yoke i diagra-
mu SIPOC+CM.

Analizując dane łącznie 
dla obu grup badanych, re-
spondenci najniżej łącznie 
swoją wiedzę na temat po-
szczególnych metod i na-
rzędzi ocenili w przypad-
ku: modelu Kano oraz dia-
gramu SIPOC+CM (patrz 
rysunek 3). 

Najwyżej natomiast oce-
niono: brainstorming, dia-
gram Ishikawy, arkusz 
kontrolny, kartę kontrolną, 
wykres Gantta, histogram 
i badania. 

W tabeli 2 zaprezen-
towano podsumowanie 
analizy znajomości po-
szczególnych metod i na-
rzędzi przez wszystkich 
ankietowanych. 

W drugiej części badań 
pod uwagę wzięto opi-
nię respondentów na te-
mat poziomu wykorzysta-
nia poszczególnych metod 
i narzędzi projakościowego 

Rysunek 1. Znajomość wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w opinii studen-
tów przed odbyciem praktyki, stażu zawodowego

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 2. Znajomość wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w opinii studen-
tów po odbyciu praktyki, stażu zawodowego

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2. Znajomość metod i narzędzi zarządzania jakością – zestawienie

Ankietowani 
– wyszczególnienie

Najbardziej znane metody
i narzędzia

Najmniej znane metody
i narzędzia

Studenci 2 roku 7. Diagram Ishikawy
8. Arkusz kontrolny
20. Wykres Gantta
21. Histogram
43. Badania (np. kwestionariusze ankietowe, 
internetowe, wywiady, grupy fokusowe)

24. Model Kano
34. Metoda QFD
38. Diagram SIPOC+CM

Studenci 3 roku 4. Benchmarking
6. Brainstorming
7. Diagram Ishikawy
8. Arkusz kontrolny
9. Karta kontrolna
27. Głosowanie wielokrotne
30. Wykres Pareta
31. Cykl PDCA, cykl PDSA
39. Macierz SMART
43. Badania (np. kwestionariusze ankietowe, 
internetowe, wywiady, grupy fokusowe)

26. Poka-Yoke
38. Diagram SIPOC+CM

Studenci 2 i 3 roku 6. Brainstorming
7. Diagram Ishikawy
8. Arkusz kontrolny
9. Karta kontrolna
20. Wykres Gantta
21. Histogram
43. Badania (np. kwestionariusze ankietowe, 
internetowe, wywiady, grupy fokusowe)

24. Model Kano
38. Diagram SIPOC+CM

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań 
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zarządzania. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że jest on raczej na średnim lub wręcz niskim po-
ziomie (zob. rysunek 4). 

I w tym przypadku średnie oceny dla badań (ta-
kich, jak: kwestionariusze ankietowe, internetowe, 
wywiady, grupy fokusowe) okazały się najwyżej 
ocenione. Obok nich najwyższe oceny przypisane 

zostały do: benchmarkin-
gu, brainstormingu, dia-
gramu Ishikawy, arkusza 
kontrolnego, karty kontro-
lnej, metody zdarzeń kry-
tycznych, wykresu Gant-
ta, histogramu, głosowa-
nia wielokrotnego oraz 
techniki grupy nominal-
nej (odmiany burzy mó-
zgów). Najniższa łączna 
ocena dotyczyła diagramu 
SIPOC+CM. 

Z analizy danych wyni-
ka, że nieco inaczej oceny te 
rozkładają się pomiędzy re-
spondentami przed i po od-
byciu praktyki, stażu zawo-
dowego (zob. rys. 5 i rys. 6). 

W szczególności wi-
doczne jest dużo więk-
sze zróżnicowanie ocen 
w przypadku obu grup re-
spondentów. Starsi stu-
denci częściej zauważają, 
że poziom wykorzystania 
wybranych metod i narzę-
dzi jest na wyższym po-
ziomie, niż dzieje się to 
w przypadku ich młod-
szych kolegów. Dotyczy to 
zwłaszcza: badań, brain-
stormingu, cyklu PDCA, 
odmiany burzy mózgów 
zwanej techniką grupy 
nominalnej. 

Tak samo wyraźniej 
i ostrzej starsi studen-
ci oceniają metody i na-
rzędzia stosowane w naj-
mniejszym stopniu lub 
w ogóle przez organiza-
cje. Do tej grupy zaliczy-
li, obok diagramu SIPO-
C+CM, także model Kano 
oraz diagram spaghetti. 
Tymczasem respondenci 
z mniejszym doświadcze-
niem zawodowym wska-
zali tu głównie na analizę 
pola sił. 

W trzeciej części bada-
nia uwagę skoncentrowa-
no na zbadaniu opinii re-

spondentów na temat istotności poszczególnych 
metod i narzędzi. Warto zwrócić uwagę, że ankie-
towani w tym przypadku swoje opinie wyrazili bar-
dzo podobnie jak w przypadku poziomu wykorzy-
stania. Szczegółową ocenę istotności dla poszcze-
gólnych metod i narzędzi w opinii wszystkich re-
spondentów zaprezentowano na rysunku 7. 

Rysunek 3. Znajomość wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w opinii wszyst-
kich respondentów

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 4. Poziom wykorzystania wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w opi-
nii wszystkich respondentów

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. Poziom wykorzystania wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w opi-
nii studentów przed odbyciem praktyki, stażu zawodowego

Źródło: opracowanie własne
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Analizując dane na rysunku 7, zauważyć warto, 
że średnia istotność w opinii wszystkich respon-
dentów mieści się w granicach od 2 do 4 punk-
tów, czyli oceniona została w granicach: mało 
istotna (2), średnio istotna (3), raczej istotna (4). 
Najwyższą średnią istotność wskazano w przy-
padku: badań, arkusza kontrolnego, karty kontro-
lnej oraz techniki grupy nominalnej. Najniższa 
średnia i w tym przypadku dotyczyła diagramu 
SIPOC+CM. 

Wykorzystując zgroma-
dzone dane, zdecydowano 
dokonać całościowej oce-
ny metod i narzędzi pro-
jakościowego zarządza-
nia organizacją. Ocenę 
przeprowadzono zgodnie 
z zaprezentowanym po-
niżej algorytmem, w któ-
rym wykorzystano matry-
cę z dwoma kryteriami, 
tj. poziomem wykorzysta-
nia i istotnością poszcze-
gólnych metod i narzędzi. 

Na podstawie tych dwóch 
kryteriów zidentyfikowa-
no trzy obszary wskazu-
jące metody i narzędzia 
o wysokiej, średniej i ni-
skiej ocenie. Dla organiza-
cji główne znaczenie mają 
metody i narzędzia o wy-
sokim poziomie wykorzy-
stania oraz dużej istot-
ności. Na rysunku 8 za-
prezentowano zastosowa-
ną matrycę oceny metod 
i narzędzi wraz z kryteria-
mi i zaznaczoną trzypozio-
mową skalą.

Wykorzystując dwa kry-
teria, tj. poziom wykorzy-
stania i istotność, wszyst-
kie opinie respondentów 
odnośnie poszczególnych 
metod i narzędzi nanie-
siono na zbudowaną ma-
trycę oceny (zob. rys. 9). 
Każda kropka oznacza jed-
ną z badanych metod i na-
rzędzi projakościowego 
zarządzania.

Analiza uzyskanych wy-
ników wskazuje, że wszyst-
kie metody i narzędzia pla-
sują się w części od środka 
do prawego górnego rogu 
matrycy oceny. Oznacza 
to, że żadna metoda i na-
rzędzie opiniowane przez 
respondentów nie uzyska-

ło najniższej oceny. Wręcz przeciwnie, wszystkie 
metody i narzędzia projakościowego zarządzania 
otrzymały średnią bądź wysoką ocenę. Co ciekawe, 
wszystkie analizowane metody i narzędzia przecięt-
nie uzyskały ocenę w granicach od 2 do 4 punktów 
na skali Likerta (zob. rys. 10).

W tym miejscu zauważyć także warto, że ist-
nieje dodatnia liniowa zależność  pomiędzy dwo-
ma zastosowanymi kryteriami oceny, co ozna-
cza, że w opinii respondentów im wyższy poziom 

Rysunek 6. Poziom wykorzystania wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w opi-
nii studentów po odbyciu praktyki, stażu zawodowego

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 7. Istotność wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w opinii wszystkich 
respondentów

Źródło: opracowanie własne
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Istotność metod
i narzędzi

zdecydowanie istotne 5 wysoka

raczej istotne 4

średnio istotne 3 średnia

mało istotne 2

nieistotne 1 niska

1
w ogóle

2
mały

3
średni

4
duży

5
b. duży

Poziom wykorzystania metod i narzędzi

Rysunek 8. Ocena metod i narzędzi projakościowego zarządzania – matryca oceny, jej kryteria i skala

Źródło: opracowanie własne 
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wykorzystania, tym wyższa istotność oraz im wyż-
sza istotność, tym wyższy poziom wykorzystania 
poszczególnych metod i narzędzi. 

Dalsza analiza uzyskanych danych, w szczegól-
ności analiza metod i narzędzi skoncentrowanych 
na matrycy w części oznaczonej najwyższą oceną, 
pozwoliła na zidentyfikowanie tych z nich, które 
zostały ocenione najwyżej (patrz rys. 11). 

Zgodnie z przeprowadzoną oceną postrzegania 
metod i narzędzi przez studentów z wykorzysta-
niem matrycy oceny o trójpoziomowej skali oce-
ny (ocena niska, średnia, wysoka) zidentyfikowa-
no jedenaście metod i narzędzi o najwyższej oce-
nie – są to: badania (43), brainstorming (6), karta 
kontrolna (9), arkusz kontrolny (8), technika grupy 
nominalnej (29), wykres Gantta (20), diagram Ishi-
kawy (7), benchmarking (4), metoda zdarzeń kry-
tycznych (10), histogram (21) oraz głosowanie wie-
lokrotne (27). 

W ostatniej opisowej części badania uwagę 
skoncentrowano na opinii respondentów na te-
mat tego, dlaczego warto lub nie stosować wybra-
ne metody i narzędzia. W większości przypadków 

opinia respondentów była zgodna, że metody te 
i narzędzia warto stosować ze względu na ich sto-
sunkową prostotę oraz możliwość doskonalenia 
działalności organizacji, jej wyników oraz dbanie 
o dalszy rozwój. Jednocześnie zauważono, że brak 
wiedzy, świadomości ich istnienia, brak czasu 
w codziennych pracach czy opór przed zmianami 
to główne bariery w ich stosowaniu.

Wnioski i rekomendacje w procesie doskonalenia 
projakościowego zarządzania w organizacjach

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformuło-
wanie następujących wniosków:

1. Znajomość wybranych metod i narzędzi pro-
jakościowego zarządzania przez studentów stu-
diów ekonomicznych jest nie za wysoka – średni 
poziom oceny dostrzegany jest zwłaszcza w przy-
padku studentów przed odbyciem praktyki, stażu 
zawodowego.

2. Poziom wykorzystania wybranych metod i na-
rzędzi projakościowego zarządzania przez studen-
tów studiów ekonomicznych jest postrzegany na 

raczej średnim lub niskim poziomie 
– w tym przypadku widoczne jest 
jednak zróżnicowanie ocen w przy-
padku obu grup respondentów. Starsi 
studenci częściej zauważają, że po-
ziom wykorzystania wybranych me-
tod i narzędzi jest na wyższym pozio-
mie, niż dzieje się to w przypadku ich 
młodszych kolegów.

3. Istotność wybranych metod 
i narzędzi postrzegana jest podob-
nie jak w przypadku poziomu wyko-
rzystania. Średnia istotność w opinii 
wszystkich respondentów mieści się 
w granicach od 2 do 4 punktów, czyli 
oceniona została w granicach od ma-
ło istotnej do raczej istotnej.

4. Analiza przeprowadzanej oceny 
metod i narzędzi wskazuje, że wszyst-
kie metody i narzędzia projakościo-

Rysunek 10. Ocena metod i narzędzi projakościowego zarządzania – wyniki dla prze-
działu od 2 do 4 na skali Likerta

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 11. Ocena metod i narzędzi projakościowego zarządzania 
– identyfikacja metod i narzędzi o najwyższej ocenie

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 9. Ocena metod i  narzędzi projakościowego zarządzania 
– wyniki

Źródło: opracowanie własne
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wego zarządzania otrzymały średnią bądź wysoką 
ocenę i na tej podstawie zidentyfikowano jedenaście 
metod i narzędzi o najwyższej ocenie. Istnieje też do-
datnia liniowa zależność pomiędzy dwoma zastoso-
wanymi kryteriami oceny, czyli poziomem wykorzy-
stania i istotnością.

5. Wybrane metody i narzędzia – zdaniem re-
spondentów – warto stosować ze względu na ich 
stosunkową prostotę oraz możliwość doskonale-
nia działalności organizacji, jej wyników oraz dba-
nie o dalszy rozwój. Jednocześnie zauważono, że 
brak wiedzy, świadomości ich istnienia, brak czasu 
w codziennych pracach czy opór przed zmianami 
to główne bariery w ich stosowaniu.

W związku z powyższym rekomendacje, wska-
zówki w procesie doskonalenia projakościowego za-
rządzania w organizacjach skoncentrowane powin-
ny zostać na podwyższaniu kompetencji przyszłych 
menedżerów w obszarze znajomości i umiejętno-
ści praktycznego stosowania metod i narzędzi za-
rządzania jakością w organizacjach, co w praktyce 
przynieść może liczne korzyści dla tworzonej war-
tości w organizacji. 

Dr Ewa Czyż-Gwiazda (ewa.czyz-gwiazda@ue.katowice.pl) – Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Kate-
dra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Strate-
gicznego, ORCID: 0000-0003-3013-4248
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena składników 
kapitału relacyjnego szkoły wyższej z perspektywy 
studentów. W artykule zaprezentowano wyniki badań 
empirycznych zrealizowanych techniką ankiety 
audytoryjnej wśród 253 studentów. Wyniki badań wskazują, 
że największe znaczenie w kreowaniu kapitału relacyjnego 
uczelni mają relacje ze studentami, pracownikami oraz 
pracodawcami.

The purpose of this article is to identify and assess the 
components of the university’s relational capital from 
the student’s perspective. The article presents the results 
of empirical research carried out using the auditorium 
survey technique among 253 students. The research results 
indicate that relationships with students, employees and 
employers are of the greatest importance in creating the 
relational capital of university. 
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relacje, kapitał relacyjny, szkoła wyższa, studenci relationships, relational capital, university, students 

Kapitał relacyjny szkoły wyższej z perspektywy 
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Relational capital of a university from the perspective 
of students – results of own research
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Wprowadzenie

Uczelnia jako organizacja ucząca się i funkcjo-
nująca w warunkach różnorodności powinna być 
otwarta na adaptowanie do realizowanych proce-
sów zarządzania nowoczesnych koncepcji z tego 
zakresu. Wchodząca w życie reforma szkolnictwa 
wyższego w Polsce także zwraca uwagę na koniecz-
ność podejmowania działań prowadzących do po-
prawy skuteczności i efektywności zarządzania in-
stytucją akademicką. Jedną z propozycji może sta-
nowić zarządzanie kapitałem relacyjnym, stanowią-
cym element kapitału intelektualnego. 

Badania przeprowadzone wśród ekspertów 
z dziedziny zarządzania wskazują, że kapitał rela-
cyjny jest czynnikiem sukcesu w nowoczesnych 
koncepcjach zarządzania i staje się jedną z deter-
minant rozwoju organizacji [3]. W odniesieniu do 
szkoły wyższej budowanie kapitału relacyjnego 
wynika z jej misji oraz szczególnej roli, jaką pełni 
w kreowaniu i przekazywaniu wiedzy. W kształto-
waniu kapitału relacyjnego uczelni aktywny udział 
biorą studenci, którzy z jednej strony są odbiorcami 
usługi edukacyjnej, a z drugiej – współtworzą kli-
mat i efekty współpracy z pracownikami instytucji 
akademickiej. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie 
wyników badań empirycznych dotyczących iden-
tyfikacji i oceny składników kapitału relacyjnego 
szkoły wyższej z perspektywy studentów. Badania 
empiryczne zostały zrealizowane techniką ankiety 

audytoryjnej, zaś część teoretyczna powstała na 
podstawie przeglądu literatury. 

Istota kapitału relacyjnego

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wie-
le definicji kapitału relacyjnego. Na podstawie ich 
analizy można wskazać cechy tego kapitału, odda-
jące jego istotę:

 opiera się na relacjach, czyli różnego rodza-
ju trwałych powiązaniach organizacji ze swoimi 
interesariuszami,

  jest aktywem niewidzialnym,
 stanowi jeden z trzech komponentów kapitału 

intelektualnego organizacji,
może mieć charakter wewnętrzny lub ze-

wnętrzny,
 opiera się na wiedzy racjonalnej, wiedzy emo-

cjonalnej i wiedzy „duchowej”,
 przyczynia się do powstawania kapitału 

społecznego,
 jego zasoby zawarte są w strukturach organiza-

cyjnych i informacyjnych,
 bywa zamiennie nazywany jako: „kapitał klien-

tów”, „kapitał rynkowy”, „kapitał strukturalny ze-
wnętrzny” [1,2,3,4,6].

Koncentrując uwagę na interesariuszach szkoły 
wyższej, na jej kapitał relacyjny składają się przede 
wszystkim:

 relacje ze studentami (także kandydatami oraz 
absolwentami),
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 relacje z pracownikami,
 relacje z przedsiębiorcami,
 relacje z dostawcami wyrobów i usług,
 relacje ze szkołami średnimi,
 relacje z rodzicami studentów,
 relacje ze społecznością lokalną,
 relacje z władzami państwowymi lub samorzą-

dowymi,
 relacje z instytucjami nadzoru, 
 relacje z innymi szkołami wyższymi,
 relacje z instytucjami badawczymi,
 relacje z fundacjami, stowarzyszeniami,
wizerunek uczelni.

Należy dodać, że pomiar kapitału relacyjnego 
szkoły wyższej może być zrealizowany za pomocą 
metod stosowanych w zarządzaniu kapitałem inte-
lektualnym, takich jak metody kart punktowych. 

Kapitał relacyjny jako element kapitału 
intelektualnego szkoły wyższej w opinii studentów 
– metodyka i wyniki badań1

Badania2 zostały przeprowadzone za pomocą 
techniki ankiety audytoryjnej w styczniu 2018 ro-
ku. Realizacja badań za pomocą tej techniki pole-
ga na tym, iż respondenci gromadzeni są w jednym 
miejscu, np. podczas szkolenia czy zajęć. Następnie 
badacz rozdaje kwestionariusze, udziela instrukta-
żu dotyczącego sposobu ich wypełniania, kontroluje 
przebieg badań oraz odbiera kwestionariusze od re-
spondentów [5]. W badaniach wzięło udział 253 stu-
dentów III roku pierwszego stopnia na kierunkach: 
Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie, reali-
zowanych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tabe-
li 1 przedstawiono strukturę badanych studentów. 

Na potrzeby badań przyjęto następującą defini-
cję kapitału relacyjnego: kapitał relacyjny to „umie-
jętności tworzenia oraz podtrzymywania bliskich 
i trwałych związków opartych na zaufaniu i współ-
pracy” [3]. Celem badań było poznanie opinii osób 

1 Częściowe wyniki badań zostały opublikowane w: Piasecka 
Agnieszka. „Kształtowanie kapitału relacyjnego uczelni wyższej. Rezul-
taty badań własnych”. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018 (w druku).

2 Inspiracją do przeprowadzenia badań była publikacja: Danielak 
Wiesław. 2015. „Zarządzanie relacjami z klientem z perspektywy 
budowania kapitału relacyjnego”, Zeszyty Naukowe Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 3: 71–83. 

studiujących na temat składników kapitału relacyj-
nego szkoły wyższej oraz czynników kształtujących 
ten kapitał. Narzędziem badawczym był samodziel-
nie opracowany kwestionariusz zawierający trzy 
pytania3 o charakterze merytorycznym oraz pytania 
metryczkowe.

W pierwszym pytaniu badani studenci  zostali po-
proszeni o dokonanie oceny ważności relacji z po-
szczególnymi interesariuszami w procesie kształto-
wania kapitału relacyjnego uczelni (tabela 2). Oce-
na została dokonana z wykorzystaniem pięciopunk-
towej skali, przy czym wartość 1 oznaczała brak 
znaczenia danej relacji, zaś wartość 5 – bardzo du-
że znaczenie.

Zdaniem badanych studentów największe zna-
czenie w budowaniu kapitału relacyjnego uczelni 
mają relacje z nimi samymi – studentami (4,68). 
Ważne są również relacje z:

 pracownikami (4,27),
 pracodawcami/przedsiębiorcami (4,12),

3 W artykule zostaną zaprezentowane odpowiedzi na dwa pytania 
zawarte w kwestionariuszu.
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Tabela 1. Struktura respondentów

Kryterium 
Płeć Kierunek studiów Liczba kierunków 

studiów
Zatrudnienie poza 

uczelnią Wolontariat Zaangażowanie 
w uczelni

K M FiR Z II I Tak Nie Tak Nie Tak Nie

N 165 88 170 83 12 241 74 179 25 228 22 231

% 65,2 34,8 67,2 32,8 4,7 95,3 29,2 70,8 9,9 90,1 8,7 91,3

K – kobieta, M – mężczyzna
FiR – kierunek: Finanse i Rachunkowość, Z – kierunek: Zarządzanie
I – jeden kierunek studiów, II – dwa kierunki studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Tabela 2. Ocena ważności relacji z  interesariuszami w  procesie 
kształtowania kapitału relacyjnego szkoły wyższej

Rodzaj relacji Średnia Mediana Odchylenie 
stand.

Relacje ze studentami 4,68 5 0,52

Relacje z kandydatami na studia 3,63 4 1,16

Relacje z absolwentami 3,41 3 0,91

Relacje z pracownikami 4,27 4 0,79

Relacje z pracodawcami/
przedsiębiorcami 4,12 4 0,82

Relacje z dostawcami wyrobów 
i usług 3,10 3 0,91

Relacje ze szkołami średnimi 3,30 3 1,06

Relacje z rodzicami kandydatów, 
studentów 2,27 2 1,00

Relacje ze społecznością lokalną 3,22 3 0,95

Relacje z władzami 
państwowymi lub 
samorządowymi

3,79 4 0,96

Relacje z instytucjami nadzoru, 
np. PKA 3,26 3 0,97

Relacje z innymi szkołami 
wyższymi 3,53 4 0,97

Relacje z fundacjami, 
stowarzyszeniami 3,37 4 1,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
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Z kolei najmniej istotne dla kreowania tego kapi-
tału w opinii respondentów są relacje z:

 rodzicami kandydatów/studentów (2,27),
 dostawcami wyrobów i usług (3,10)
 instytucjami nadzoru (3,26). 

W tabelach: 3 i 4 przedstawiono ocenę ważności 
relacji z interesariuszami w procesie kształtowania 
kapitału relacyjnego szkoły wyższej z uwzględnie-

niem podziału respondentów na grupy zróżnico-
wane pod względem: płci, kierunku studiów, liczby 
kierunków studiów, zaangażowania w działalność 
uczelni, zatrudnienia poza szkołą wyższą oraz wo-
lontariatu.

Największe różnice w ocenie ważności elemen-
tów kapitału relacyjnego, dokonanej przez poszcze-
gólne grupy respondentów, dotyczą:

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Kapitał relacyjny szkoły wyższej z perspektywy studentów – wyniki badań własnych

Tabela 3. Ocena ważności relacji z  interesariuszami w procesie kształtowania kapitału relacyjnego szkoły wyższej z podziałem na 
wybrane grupy respondentów (płeć, kierunek studiów, liczba kierunków studiów)

Ocena

Rodzaj relacji

Średnia

Płeć Kierunek studiów Liczba kierunków studiów

K M FiR Z I II

Relacje ze studentami 4,70 4,64 4,71 4,61 4,69 4,50

Relacje z kandydatami na studia 3,68 3,52 3,62 3,64 3,63 3,50

Relacje z absolwentami 3,42 3,40 3,33 3,58 3,41 3,33

Relacje z pracownikami 4,33 4,16 4,31 4,20 4,27 4,25

Relacje z pracodawcami/przedsiębiorcami 4,14 4,08 4,08 4,19 4,13 3,92

Relacje z dostawcami wyrobów i usług 3,12 3,07 3,02 3,28 3,10 3,08

Relacje ze szkołami średnimi 3,41 3,08 3,25 3,40 3,29 3,42

Relacje z rodzicami kandydatów, studentów 2,31 2,19 2,20 2,41 2,27 2,33

Relacje ze społecznością lokalną 3,28 3,11 3,16 3,34 3,22 3,17

Relacje z władzami państwowymi lub samorządowymi 3,89 3,59 3,75 3,87 3,79 3,67

Relacje z instytucjami nadzoru, np. PKA 3,31 3,18 3,24 3,31 3,26 3,33

Relacje z innymi szkołami wyższymi 3,56 3,48 3,46 3,69 3,54 3,50

Relacje z fundacjami, stowarzyszeniami 3,41 3,28 3,21 3,70 3,37 3,42

K – kobieta, M – mężczyzna
FiR – kierunek: Finanse i Rachunkowość, Z – kierunek: Zarządzanie
I – jeden kierunek studiów, II – dwa kierunki studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Tabela 4. Ocena ważności relacji z  interesariuszami w procesie kształtowania kapitału relacyjnego szkoły wyższej z podziałem na 
wybrane grupy respondentów (zatrudnienie, zaangażowanie w działalność uczelni, wolontariat) 

Ocena

Rodzaj relacji

Średnia

Zatrudnienie poza uczelnią Zaangażowanie 
w działalność uczelni Wolontariat

Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Relacje ze studentami 4,61 4,71 4,73 4,68 4,6 4,69

Relacje z kandydatami na studia 3,62 3,63 4,09 3,58 3,84 3,61

Relacje z absolwentami 3,46 3,39 3,55 3,40 3,64 3,39

Relacje z pracownikami 4,30 4,26 4,27 4,27 4,32 4,27

Relacje z pracodawcami/przedsiębiorcami 4,24 4,07 4,32 4,10 4,12 4,12

Relacje z dostawcami wyrobów i usług 3,14 3,09 3,23 3,09 2,96 3,12

Relacje ze szkołami średnimi 3,34 3,28 3,55 3,27 3,36 3,29

Relacje z rodzicami kandydatów, studentów 2,38 2,22 2,27 2,27 2,04 2,29

Relacje ze społecznością lokalną 3,36 3,16 3,59 3,19 3,32 3,21

Relacje z władzami państwowymi lub samorządowymi 3,93 3,73 3,77 3,79 4 3,76

Relacje z instytucjami nadzoru, np. PKA 3,35 3,23 3,36 3,26 3,28 3,26

Relacje z innymi szkołami wyższymi 3,69 3,47 3,91 3,50 3,44 3,54

Relacje z fundacjami, stowarzyszeniami 3,59 3,27 3,55 3,35 3,88 3,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
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 relacji ze szkołami średnimi oraz z władzami 
państwowymi lub samorządowymi (tabela 3) – re-
spondenci zróżnicowani pod względem płci: kobie-
ty wyżej oceniają znaczenie tych relacji,

 relacji z fundacjami i stowarzyszeniami (tabe-
la 3 i 4) – respondenci zróżnicowani pod wzglę-
dem kierunku studiów, zatrudnienia poza uczel-
nią, wolontariatu: relacje te są wyżej ocenione 
przez osoby studiujące na kierunku Zarządza-
nie lub zatrudnione poza uczelnią lub będące 
wolontariuszami, 

 relacji z kandydatami na studia, relacji ze spo-
łecznością lokalną oraz relacji z innymi szkołami 
wyższymi – respondenci zróżnicowani pod wzglę-
dem zaangażowania w działalność uczelni: an-
kietowani zaangażowani w funkcjonowanie szko-
ły wyższej (np. poprzez uczestnictwo w kołach 
naukowych) dostrzegają większe znaczenie tych 
relacji.

Kapitał relacyjny jest jednym z komponentów ka-
pitału intelektualnego. Badani studenci zostali po-
proszeni o ocenę wpływu wybranych czynników 
dotyczących kapitału intelektualnego szkoły wyż-
szej na kapitał relacyjny (ocena została dokona-
na z wykorzystaniem pięciopunktowej skali, przy 
czym wartość 1 oznaczała: „nie ma wpływu”, zaś 
wartość 5 –„bardzo duży wpływ”). Wyniki przed-
stawiono w tabeli 5. 

W opinii badanych studentów spośród czynni-
ków kapitału intelektualnego największy wpływ 
na kapitał relacyjny ma satysfakcja klientów 
(4,51) oraz kompetencje zawodowe pracowni-
ków naukowych i dydaktycznych (4,47). Ponad-
to w istotny sposób do kreowania tego kapitału 
przyczyniają się:

 komunikacja wewnątrz uczelni (4,24),
 przedsięwzięcia dotyczące sfery nauczania 

(4,11) oraz sfery nauki (4,09),
 lojalność klientów (4,03).

Najmniejszy wpływ na kapitał relacyjny – zda-
niem respondentów – mają natomiast:

 przepisy prawne o charakterze zewnętrznym 
regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej (3,28),

 upowszechnienie i aplikacja wyników badań 
naukowych (3,41),

 przepisy prawne o charakterze wewnętrznym 
regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej (3,43).

W tabelach: 6 i 7 zaprezentowano ocenę wpły-
wu wybranych czynników kapitału intelektualnego 
na kapitał relacyjny szkoły wyższej z uwzględnie-
niem podziału respondentów na grupy zróżnico-
wane pod względem płci, kierunku studiów, licz-
by kierunków studiów, zaangażowania w działal-
ność uczelni, zatrudnienia poza szkołą wyższą oraz 
wolontariatu.

Analiza danych zawartych w tabelach: 6 i 7 
wskazuje, że opinie badanych studentów różnią się 
w ocenie wpływu następujących czynników na ka-
pitał relacyjny uczelni:

 komunikacja wewnętrzna – respondenci zróż-
nicowani pod względem liczby kierunków studiów 
(tabela 6): większy wpływ dostrzegają osoby studiu-
jące dwa kierunki,

 kompetencje zawodowe pracowników nauko-
wych i dydaktycznych – respondenci zróżnicowani 
pod względem płci (tabela 6): zdecydowanie więk-
szy wpływ zauważają ankietowane kobiety,

 kultura organizacyjna i tradycja akademicka 
– respondenci zróżnicowani pod względem płci, 
liczby kierunków studiów (tabela 6): kobiety lub 

Tabela 5. Ocena wpływu czynników kapitału intelektualnego na kapitał relacyjny szkoły wyższej

Czynnik Średnia Mediana Odchylenie
stand.

Lojalność klientów 4,03 4 0,74

Oczekiwania klientów 3,93 4 0,73

Satysfakcja klientów 4,51 5 0,65

Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauki (konferencje, projekty badawcze, staże naukowe itp.) 4,09 4 0,80

Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauczania (wymiana studencka, koła naukowe, praktyki 
zawodowe itp.) 4,11 4 0,84

Komunikacja wewnętrzna 4,24 4 0,82

Komunikacja zewnętrzna 3,89 4 0,74

Kompetencje zawodowe pracowników naukowych i dydaktycznych 4,47 5 0,76

Kultura organizacyjna i tradycja akademicka 3,71 4 0,96

Funkcjonowanie uczelni w sieci organizacji 3,57 4 0,87

Opracowanie i realizacja określonej strategii działania 3,60 4 0,86

Upowszechnienie i aplikacja wyników badań naukowych 3,41 3 0,89

Przepisy prawne (zewnętrzne) regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej, np. ustawy 3,28 3 0,98

Przepisy prawne (wewnętrzne) regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej, np. regulamin studiów 3,43 4 0,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
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Tabela 6. Ocena wpływu czynników kapitału intelektualnego na kapitał relacyjny szkoły wyższej z  podziałem na wybrane grupy 
respondentów (płeć, kierunek studiów, liczba kierunków studiów)

 Ocena

Czynnik

Średnia

Płeć Kierunek 
studiów

Liczba 
kierunków 

studiów

K M FiR Z I II

Lojalność klientów 4,07 3,94 4,04 4,00 4,03 3,92

Oczekiwania klientów 3,99 3,83 3,90 4,00 3,93 4,00

Satysfakcja klientów 4,55 4,43 4,56 4,40 4,52 4,25

Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauki (konferencje, projekty badawcze, staże naukowe itp.) 4,16 3,95 4,08 4,10 4,08 4,17

Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauczania (wymiana studencka, koła naukowe, praktyki 
zawodowe itp.) 4,21 3,92 4,12 4,08 4,11 4,08

Komunikacja wewnętrzna 4,33 4,07 4,26 4,18 4,27 3,67

Komunikacja zewnętrzna 3,93 3,82 3,84 3,99 3,90 3,67

Kompetencje zawodowe pracowników naukowych i dydaktycznych 4,62 4,18 4,53 4,34 4,47 4,33

Kultura organizacyjna i tradycja akademicka 3,84 3,47 3,65 3,83 3,73 3,33

Funkcjonowanie uczelni w sieci organizacji 3,62 3,49 3,46 3,81 3,58 3,50

Opracowanie i realizacja określonej strategii działania 3,68 3,44 3,55 3,70 3,60 3,67

Upowszechnienie i aplikacja wyników badań naukowych 3,48 3,28 3,33 3,58 3,39 3,75

Przepisy prawne (zewnętrzne) regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej, np. ustawy 3,27 3,31 3,15 3,55 3,30 2,92

Przepisy prawne (wewnętrzne) regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej, np. regulamin 
studiów 3,49 3,32 3,36 3,58 3,42 3,58

K – kobieta, M – mężczyzna
FiR – kierunek: Finanse i Rachunkowość, Z – kierunek: Zarządzanie
I – jeden kierunek studiów, II – dwa kierunki studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Tabela 7. Ocena wpływu czynników kapitału intelektualnego na kapitał relacyjny szkoły wyższej z  podziałem na wybrane grupy 
respondentów (zatrudnienie, zaangażowanie w działalność uczelni, wolontariat) 

 Ocena 

Czynnik

Średnia

Zatrudnienie 
poza uczelnią

Zaangażowanie 
w działalność uczelni Wolontariat

Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Lojalność klientów 3,93 4,07 3,95 4,03 4 4,03

Oczekiwania klientów 3,96 3,92 3,91 3,94 4,16 3,91

Satysfakcja klientów 4,53 4,50 4,50 4,51 4,56 4,50

Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauki (konferencje, projekty badawcze, staże 
naukowe itp.) 4,12 4,07 4,09 4,09 4,16 4,08

Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauczania (wymiana studencka, koła naukowe, 
praktyki zawodowe itp.) 4,05 4,13 4,36 4,08 4,36 4,08

Komunikacja wewnętrzna 4,24 4,23 4,23 4,24 4,24 4,24

Komunikacja zewnętrzna 3,97 3,85 3,95 3,88 3,92 3,89

Kompetencje zawodowe pracowników naukowych i dydaktycznych 4,36 4,51 4,50 4,46 4,6 4,45

Kultura organizacyjna i tradycja akademicka 3,76 3,69 3,73 3,71 3,84 3,69

Funkcjonowanie uczelni w sieci organizacji 3,64 3,55 3,36 3,59 3,4 3,59

Opracowanie i realizacja określonej strategii działania 3,57 3,61 3,50 3,61 3,88 3,57

Upowszechnienie i aplikacja wyników badań naukowych 3,43 3,40 3,09 3,44 3,48 3,40

Przepisy prawne (zewnętrzne) regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej, 
np. ustawy 3,31 3,27 3,32 3,28 3,36 3,28

Przepisy prawne (wewnętrzne) regulujące funkcjonowanie szkoły wyższej, 
np. regulamin studiów 3,51 3,40 3,45 3,43 3,76 3,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
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osoby studiujące na jednym kierunku wyżej ocenia-
ją wpływ tego czynnika,

 funkcjonowanie uczelni w sieci organizacji 
– respondenci zróżnicowani pod względem kierun-
ku studiów (tabela 6): większy wpływ został wska-
zany przez studentów kierunku Zarządzanie,

 upowszechnienie i aplikacja wyników badań 
naukowych – respondenci zróżnicowani pod wzglę-
dem liczby kierunków studiów (tabela 6), zaangażo-
wania w działalność uczelni (tabela 7): osoby stu-
diujące na dwóch kierunkach lub zaangażowane 
w działalność uczelni wyżej oceniają wpływ tego 
czynnika,

 przepisy prawne (zewnętrzne) regulujące funk-
cjonowanie szkoły wyższej – respondenci zróżnico-
wani pod względem kierunku studiów, liczby kie-
runków studiów (tabela 6): większy wpływ został 
wskazany przez studentów kierunku Zarządzanie 
lub studiujących na jednym kierunku,

 opracowanie i realizacja określonej strategii 
działania oraz wewnętrzne przepisy prawne regu-
lujące funkcjonowanie szkoły wyższej – respon-
denci zróżnicowani pod względem zaangażowania 
w wolontariat (tabela 7): ankietowani zaangażowa-
ni w wolontariat wyżej oceniają wpływ tych dwóch 
czynników.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych wśród studen-
tów badań można stwierdzić, że:

 najważniejsze znaczenie w kreowaniu kapitału 
relacyjnego uczelni odgrywają relacje ze studenta-
mi, pracownikami oraz pracodawcami,

 spośród czynników kapitału intelektualnego 
największy wpływ na kapitał relacyjny ma satysfak-
cja klientów oraz kompetencje zawodowe pracow-
ników naukowych i dydaktycznych,

 ocena ważności relacji oraz wpływu wybranych 
czynników na kapitał rela cyjny jest zróżnicowana 
w zależności od płci, kierunku studiów, liczby kie-
runków studiów, zatrudnienia poza uczelnią, wo-
lontariatu oraz zaangażowania w działalność uczel-
nianą przez respondentów.

Badania wskazały, że studenci odnoszą kapitał 
relacyjny przede wszystkim do procesu edukacyj-
nego. Można przypuszczać, że z perspektywy osób 
będących odbiorcami usługi dydaktycznej mniej-
sze znaczenie odgrywają relacje budowane w ob-
szarze nauki, gdyż na plan pierwszy wysuwają się 
powiązania uczelni ze studentami i pracownika-
mi, którzy uczestniczą w procesie nauczania, oraz 
przedsiębiorcami, zatrudniającymi absolwentów 
uczelni. 

Zdaniem badanych studentów szkoła wyższa 
w kreowaniu kapitału relacyjnego powinna koncen-
trować swoje działania na budowaniu satysfakcji 
i lojalności klientów, którymi niewątpliwie są także 
studenci, oraz podnoszeniu kompetencji pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych. Ważna jest również 
skuteczna komunikacja wewnątrz uczelni. Należy 

także zauważyć, że w obszarze kapitału intelektu-
alnego ankietowani studenci – oprócz czynników 
związanych z edukacją – dostrzegli także wpływ 
czynników dotyczących sfery nauki. 

Uwzględniając zróżnicowanie respondentów, 
należy dodać, że w większości analizowanych 
składników kapitału relacyjnego czy czynników 
wpływających na ten kapitał występujące w oce-
nie różnice nie były znaczące. Interesujące jest 
jednak to, że:

 studenci kierunku Zarządzanie lub studenci za-
angażowani w wolontariat zdecydowanie większe 
znaczenie w procesie kształtowania kapitału rela-
cyjnego przypisali relacjom z różnego rodzaju fun-
dacjami czy stowarzyszeniami współpracującymi 
ze szkołą wyższą,

 studenci zaangażowani w działalność uczelni 
podkreślili znaczenie relacji uczelni z kandydatami 
na studentów,

 osoby studiujące na jednym kierunku za-
uważyły większy wpływ komunikacji wewnętrz-
nej na budowanie kapitału relacyjnego instytucji 
akademickiej. 

Pewne zdziwienie budzi fakt, że – w opinii bada-
nych – niższy wpływ na kształtowanie kapitału re-
lacyjnego mają przepisy prawne o charakterze we-
wnętrznym lub zewnętrznym, które przecież kreu-
ją formalne powiązania i stosunki między uczelnią 
a jej interesariuszami. Można przypuszczać, że dla 
studentów istotniejsze są relacje mniej formalne, 
które z kolei mają zasadnicze znaczenie w kształ-
towaniu kapitału społecznego. Zasadne wydaje się 
zatem podjęcie dalszych badań mających na celu 
wskazanie powiązań między kapitałem relacyjnym 
a społecznym szkoły wyższej.

Dr Agnieszka Piasecka (agnieszka.piasecka@umcs.lublin.pl) 
– Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie
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Streszczenie Summary

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aspektów 
teoretycznych dotyczących zastosowania insourcingu 
w doskonaleniu jakości produktów i usług w warunkach 
konkurencyjnego rynku, jak również przedstawienie 
wyników badań empirycznych w zakresie stosowania 
insourcingu do poprawy jakości produktów lub usług 
w wyselekcjonowanej próbie badawczej. Zastosowano 
badania oparte na literaturze przedmiotu oraz badania 
empiryczne. Omówiono teoretyczne uwarunkowania 
insourcingu na bazie teorii kosztów transakcyjnych (TCE) 
oraz teorii zasobowej przedsiębiorstwa (RBV). Opisano 
znaczenie jakości w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
w kontekście decyzji o insourcingu. Wyniki badań 
zaprezentowane w niniejszym artykule dowodzą, że chęć 
poprawy jakości zarówno produktu/usługi dotychczas 
zakupywanego na zewnątrz, jak i chęć poprawy jakości 
produktów/usług z nim powiązanych jest ważnym 
kryterium przy podejmowaniu decyzji o insourcingu.
Artykuł powstał w wyniku realizacji grantu Narodowego 
Centrum Nauki nr 2014/13/D/HS4/01921.

The aim of this article is to present the theoretical aspects 
of the use of insourcing in improving the quality of 
products and services in the competitive market conditions 
as well as to present the results of empirical research in 
the use of insourcing to improve the quality of products 
or services in a selected research sample. The research was 
based on literature and empirical studies. The theoretical 
determinants of insourcing were discussed based on the 
transaction cost theory (TCE) and the resource-based view 
(RBV). The importance of quality in building a competitive 
advantage in the context of the decision to insource is 
described. The research results presented in this article 
prove that the desire to improve the quality of both the 
product/service purchased so far outside and the desire to 
improve the quality of products/services associated with 
it is an important criterion when making decisions on 
insourcing.
The article was created as a result of the grant of the 
National Science Center No. 2014/13/D/HS4/01921.
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Wprowadzenie

Jakość produktów i usług jest jednym z głównych 
kryteriów podejmowania decyzji o ich zakupie za-
równo przez indywidualnych klientów, jak i orga-
nizacje działające na rynku. Przedsiębiorcy znający 
znaczenie jakości podejmują starania doskonalące 
jakość oferowanych produktów lub usług. Podsta-
wową decyzją podejmowaną przez zarządzających 
przedsiębiorstwem przy wytwarzaniu każdej złożo-
nej usługi lub produktu jest podjęcie decyzji o tym, 
czy komponenty, które tworzą finalny produkt lub 
usługę, mają być wytwarzane w obrębie struktur or-
ganizacji, czy też mają być zakupione na zewnątrz 
organizacji. Dylemat ten jest znany w literaturze an-
glosaskiej pod frazą make or buy decision. Praktyka 
funkcjonowania organizacji w swojej różnorodności 

pokazuje, że raz podjęta decyzja bywa zmieniana 
i np. po pewnym czasie komponenty wytwarzane 
samodzielnie są zakupywane na zewnątrz lub wręcz 
przeciwnie – komponenty dotychczas zakupywa-
ne u zewnętrznego dostawcy są po pewnym czasie 
wytwarzane samodzielnie w ramach organizacji. Li-
teratura zarówno branżowa, jak i naukowa obfituje 
w przykłady i analizy wydzielania na zewnątrz dzia-
łań realizowanych dotychczas wewnątrz organizacji 
(outsourcing), jednakże ciągle niewystarczająco opi-
sana jest droga przeciwna, tj. włączanie do struktur 
organizacji procesów, których produktem jest towar 
lub usługa dotychczas zakupywane na zewnątrz or-
ganizacji (insourcing). W niniejszym artykule przed-
stawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych 
nad zjawiskiem insourcingu w organizacjach prowa-
dzących działalność na terenie Polski. 
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Teoretyczne aspekty insourcingu

Pojęcie insourcingu nie jest jeszcze ustabilizo-
wane znaczeniowo zarówno w przypadku literatu-
ry branżowej, jak i naukowej. Zdarzają się zastoso-
wania tego pojęcia nieprecyzyjne lub wręcz błędne. 
K. Foerstl, J. F. Kirchoff oraz L. Bals przytaczają kilka 
przykładów błędnego stosowania pojęcia insourcing, 
sugerując, że taki stan może uniemożliwić porówny-
walność osiąganych wyników, gdyż pod tym samym 
pojęciem autorzy przyjmują różne znaczeniowo de-
finicje. Najczęściej – zdaniem cytowanych autorów 
– insourcing mylony jest z reshoringiem [8]. Ponadto 
insourcing często używany jest nieprecyzyjnie jako 
synonim backsourcingu. W tabeli 1 przedstawiono 
wybrane definicje insourcingu. W ramach niniejsze-
go artykułu pod pojęciem insourcingu przyjęto włą-
czanie do struktur organizacji procesów, których pro-
duktem jest towar lub usługa dotychczas zakupywa-
ne na zewnątrz organizacji. Szczególnym przypad-
kiem insourcingu jest tzw. backsourcing, w którym 
dodatkowo jest przyjęte założenie o występowaniu 
outsourcingu procesu w przeszłości, tj. najpierw pro-
ces był wykonywany w ramach struktur organizacji, 
następnie został wydzielony poza organizację (out-
sourcing), a później został ponownie włączony do 
struktur organizacji (backsourcing). 

W rozważaniach teoretycznych nad wyjaśnieniem 
motywów insourcingu szczególnie pomocne okazują 
się dwie teorie: teoria kosztów transakcyjnych (TCE, 
ang. transaction cost economics) oraz podejście zaso-
bowe (RBV, ang. resource-based view). 

Teoria kosztów transakcyjnych została rozwinięta 
i rozpropagowana w literaturze przez O. E. William-
sona [23], [24], [25], [26], który bazował na dorobku 
R. H. Coase. Coase przeciwstawił dwa sposoby pozy-
skiwania dóbr: zakup na rynku i wytwarzanie samo-
dzielne (hierarchię) [6]. W swojej książce William-
son przywołał zwięzłą definicję kosztów transakcyj-
nych K. Arrowa, według której koszty transakcyjne 

to koszty funkcjonowania systemu gospodarczego 
[26], [1]. W modelowym podejściu koszty transak-
cyjne wynoszą tyle, co wartości wszystkich zasobów 
(osobowych, finansowych, czasu) zaangażowanych 
przez przedsiębiorstwo do wykonywania czynności 
związanych z przygotowaniem, zawieraniem i reali-
zowaniem transakcji. Można je podzielić na trzy za-
sadnicze grupy:

Koszty poszukiwania informacji – ponoszone 
podczas sprawdzania aktualnej oferty rynkowej za-
równo pod kątem dostępności, warunków zakupu 
oraz opinii na temat oferentów. 

Koszty zarządzania i zawierania kontraktów 
– niezbędne, aby transakcja się pojawiła.

Koszty egzekwowania zobowiązań – ponoszone 
podczas realizacji umowy, najczęściej dotyczą: kon-
troli, zarządzania, monitorowania procesów i wyni-
ków, ubezpieczenia, strat spowodowanych korupcją 
i oportunizmem [18].

Williamson zaproponował wyjaśnienie niedosko-
nałości wymiany rynkowej poprzez nakładanie się 
na siebie oddziaływania czynników ludzkich oraz 
transakcyjnych [24] uzupełnionych o czynniki zwią-
zane ze specyficznością aktywów [26]. Do czyn-
ników ludzkich należą: ograniczona racjonalność, 
oportunizm, atmosfera pracy. Zaś do czynników 
transakcyjnych zaliczono: niepewność, małe liczby 
(dla specyficznych, niestandardowych produktów 
oferowanych przez niewielką liczbę oferentów), asy-
metrię informacji. Problem specyficzności aktywów 
związany jest z utratą wartości aktywów podczas 
zmiany ich właściciela. Specyficzność aktywów jest 
wprost powiązana z możliwością zastosowania ich 
do inwestycji ogólnego przeznaczenia. „Specyficz-
ność aktywów dotyczy trwałych inwestycji (podej-
mowanych w celu wsparcia poszczególnych, kon-
kretnych transakcji), dla których koszt utraconych 
możliwości jest znacznie niższy w najlepszych za-
stosowaniach alternatywnych lub u alternatywnych 
użytkowników, gdyby oryginalne transakcje zostały 

Grzegorz Grela
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Tabela 1. Wybrane definicje insourcingu

Definicja Autor

Insourcing to reintegracja poprzednio outsourcowanej produkcji. Foerstl K. et al. [8]

Insourcing ma miejsce wtedy, gdy organizacja wykorzystuje w szczególności własne zasoby ludzkie oraz 
inne zasoby, aby zaspokoić potrzeby operacyjne swojego przedsiębiorstwa. Insourcing to decyzja zarządcza 
podejmowana w celu utrzymania kontroli nad krytyczną produkcją lub kompetencjami.

Sikula Sr, A. et al. [16]

Insourcing to decyzja o ponownym włączeniu do organizacji outsourcowanego uprzednio działania, które wcześniej 
było wydzielone do zewnętrznego dostawcy. 

Cabral S. et al. [5]

Insourcing to zastosowanie dyscypliny outsourcingowej do dostawców wewnętrznych, często połączone 
z wyborem poszerzonym o oferty dostawców zewnętrznych.

Beaumont N. & Sohal A. [3]

Insourcing oznacza restrukturyzację działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, polegającą na włączeniu 
w jego strukturę organizacyjną procesów, realizowanych dotychczas przez podmioty zewnętrzne powiązane 
z przedsiębiorstwem więzami kapitałowymi lub kontraktowymi.

Janiak W. [10]

Insourcing jest odwrotnością outsourcingu. Czynność jest zarządzana i wykonywana poprzez wewnętrzne zasoby. Muhic, M., & Johansson, B. [13]

Insourcing jest działaniem przeciwnym do outsourcingu. Polega na włączeniu działalności wykonywanej poza 
strukturą przedsiębiorstwa do jego struktury.

Trocki M. [21]

Insourcing to alternatywny sposób zapewnienia wzrostu wydajności dzięki udoskonaleniu działalności w jednej 
dziedzinie i wykonywaniu jej na rzecz innych firm. 

Gay Ch.& Essinger J. [9]

Źródło: opracowanie własne 



40

2018 L i s t o p a d

przedwcześnie zakończone oraz w tych okoliczno-
ściach ma oczywiste znaczenie specyficzna tożsa-
mość stron transakcji, co oznacza, że ocenie podlega 
ciągłość relacji, podczas gdy dla wsparcia transakcji 
tego rodzaju pojawiają się kontraktowe i organizacyj-
ne zabezpieczenia, które w przypadkach transakcji 
należących do bardziej znanego (niespecyficznego) 
zbioru neoklasycznego są niepożądane” [26]. Zgod-
nie z TCE im bardziej specyficzne aktywa zaanga-
żowane są w wytwarzanie produktu lub usługi, tym 
bardziej opłacalne jest wytwarzanie w ramach orga-
nizacji (zarządzanie poprzez hierarchię). Dlatego im 
bardziej transakcja z zewnętrznym dostawcą bazuje 
na aktywach specyficznych, tym bardziej prawdopo-
dobny jest insourcing. 

Podejście zasobowe (RBV) ewoluowało od wyda-
nej w 1959 roku książki E. Penrose „The theory of 
the growth of the firm”. Teoretycy RBV postrzega-
ją przedsiębiorstwo jako unikalną wiązkę aktywów 
i zasobów, które – zaangażowane w konkretny spo-
sób – mogą stworzyć przewagę konkurencyjną [12]. 
Teoria ta koncentruje się na sposobie, w jaki przed-
siębiorcy wykorzystują swoje cenne, rzadkie i kosz-
towne do powielenia zasoby do generowania renty 
ekonomicznej [2]. Zdaniem K. Obłoja „zgodnie z teo-
rią RBV tylko zasoby, które są jednocześnie cenne, 
rzadkie, oraz chronione przed imitacją i substytu-
cją dają firmie szansę na stworzenie trwałej prze-
wagi konkurencyjnej i osiąganie nadzwyczajnej ren-
ty ekonomicznej. Trudności w imitacji i substytucji 
wynikają – zgodnie z postulatami teorii – z dwóch 
możliwych uwarunkowań. Pierwszym jest specyfika 
pozyskania lub zbudowania zasobów, która jest naj-
częściej pochodną czasu oraz samego sposobu po-
wstawania danego zasobu. (…) Drugim kluczowym 
ograniczeniem imitacji jest na tyle złożona i nieja-
sna konfiguracja zasobów, iż utrudnia ona zrozu-
mienie wpływu poszczególnych zasobów na proces 
powstawania przewagi [14]. W. Czakon twierdzi, iż 
„dotychczasowe rozwinięcia zasobowej teorii wyda-
ją się osiągać swój kres. Stopień rozpoznania źródeł 
wartości oraz sposobów jej ochrony można uznać za 
wysoki. Nie towarzyszy mu jednak analogicznie za-
awansowane rozpoznanie zawłaszczania wartości 
przez przedsiębiorstwa. Być może stanowić będzie 
kolejny etap rozwoju teorii dyscypliny [7]. Zgodnie 
z tą teorią przedsiębiorcy będą skłonni do zatrzymy-
wania w ramach swojej organizacji tych procesów, 
które oparte są na cennych, rzadkich i trudnych do 
imitacji zasobach przy jednoczesnym outsourcingu 
tych procesów, które nie wymagają takich zasobów. 
Należy tu zaznaczyć, że ocena zasobów nie jest stała 
w czasie i może zależeć również od lokalizacji. Za-
tem zasoby, które w czasie t0 uznawane są za cen-
ne, rzadkie i trudne do imitacji, na skutek zmian 
w otoczeniu, mogą w czasie t1 być oceniane zupeł-
nie inaczej. Podobny wpływ może mieć lokalizacja, 
tj. mogą mieć miejsce sytuacje, gdzie jednocześnie 
na dwóch różnych rynkach te same zasoby mogą być 
zupełnie odmiennie ocenione pod względem rzadko-
ści, wartości i trudności w imitacji. 

Znaczenie jakości w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej w kontekście decyzji o insourcingu

Literatura zarówno krajowa, jak i zagraniczna bo-
gata jest w przykłady potwierdzające znaczenie ja-
kości oferowanych produktów lub usług w budo-
waniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
[15], [22], [20], [19]. Analiza porównawcza dostęp-
nych teorii konkurencyjności przeprowadzona przez 
P. Bhawsar i U. Chattopadhyay wskazuje, że jakość 
produktu/usługi jest – obok ceny – najczęściej wska-
zywanym czynnikiem konkurencyjności [4]. W przy-
padku badań nad korzyściami ze stosowania formal-
nych systemów zarządzania jakością w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej wyniki nie są jednoznacz-
ne. Co prawda, większość badań potwierdza pozy-
tywny efekt wdrożenia sytemu zarządzania jako-
ścią, jednakże pojawiają się publikacje, w których 
nie potwierdzono korzyści wynikających z wdroże-
nia takiego systemu [17], [11], [27]. X. Zhao wraz 
ze współautorami w swoich badaniach przeprowa-
dzonych w organizacjach usługowych wyróżnili 
cztery poziomy zarządzania jakością (1 – nierozwi-
nięty system jakości, 2 – dostosowany system jako-
ści, 3 – „miękki” system jakości, 4 – strategiczny sys-
tem jakości). Następnie po porównaniu z wynikami 
biznesowymi autorzy otrzymali wyniki potwierdza-
jące tezę o istotnych statystycznie różnicach pomię-
dzy wynikami w poszczególnych grupach w zakre-
sie: satysfakcji pracowniczej, efektywności organiza-
cyjnej, satysfakcji klientów, wyników finansowych 
i marketingowych. Najmniejsze różnice dotyczyły 
grupy 3 i 4. Zaś największe 1 i wszystkich pozosta-
łych oraz 2 i wszystkich pozostałych [28].

Nie ulega wątpliwości, że jakość oferowanych pro-
duktów i usług jest czynnikiem wpływającym na kon-
kurencyjność przedsiębiorstwa, natomiast sposobów 
i strategii kształtowania jakości jest bardzo wiele. Ja-
kość w niniejszym artykule rozumiana jest zgodnie 
z definicją zaprezentowaną w normie ISO 9000, we-
dług której jest stopieniem, w jakim zbiór inherent-
nych właściwości spełnia wymagania. Przyjmując 
powyższą definicję, kluczowe są wymagania klien-
tów, które mniej lub bardziej poprawnie mogą rozpo-
znać przedsiębiorcy. Następnie realizacja wymagań 
może być uzależniona od: możliwości technologicz-
nych, ograniczeń kosztowych lub woli przedsiębior-
cy. W wyniku koniunkcji wyżej wymienionych czyn-
ników powstaje (w różnym stopniu sformalizowany) 
wzorzec jakości, który określa inherentne właściwo-
ści produktu lub usługi. Następnie na etapie produk-
cji lub dostarczania usługi finalny produkt może być 
w różnym stopniu zgodny z przyjętym wzorcem jako-
ści, jak i wymaganiami klienta. Można zatem wyróż-
nić dwie strategie kształtowania jakości: 

1) dopasowanie do przyjętego wzorca jakości na 
określonym poziomie,

2) maksymalizacja dopasowania wzorca jakości 
do aktualnych wymagań klientów oraz maksymali-
zacja dopasowania produktu lub usługi do przyjęte-
go wzorca jakości.
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W przypadku pierwszej strategii wykrycie błę-
du jest stosunkowo proste i następuje poprzez po-
równanie gotowego produktu lub wykonanej usłu-
gi z przyjętym wzorcem. W przypadku drugiej stra-
tegii – z uwagi na zmienność oraz niejednorodność 
wymagań klientów – wykrycie błędu dopasowania 
może okazać się trudniejsze i wymagać większych 
nakładów zarówno finansowych, jak i czasowych. 
Porównując wyżej opisane strategie kształtowania 
jakości do trzech ogólnych strategii biznesowych M. 
Portera, można przyjąć, iż przywództwo kosztowe 
odpowiada pierwszej z wymienionych strategii, zaś 
różnicowanie i koncentracja odpowiadają drugiej 
strategii. Stosując podejście procesowe, które za-
kłada, że wyjście jednego procesu może stanowić 
wejście dla innego procesu, zasadne jest podejście, 
w którym przykłada się szczególną uwagę do jakości 
komponentów pozyskiwanych od zewnętrznych do-
stawców, które są wykorzystywane w kolejnych eta-
pach łańcucha wartości. 

Analizując przesłanki podejmowania decyzji 
o insourcingu w kontekście jakości produktu lub 
usługi, która jest przedmiotem transakcji z ze-
wnętrznym dostawcą, można wyróżnić następujące 
potencjalnie sytuacje, które mogą zaowocować ze-
rwaniem współpracy i poszukiwaniem nowego do-
stawcy lub insourcingiem. 

1) Produkty lub usługi dostarczane przez do-
stawcę zewnętrznego nie spełniają warunków zapi-
sanych w umowie (wzorzec jakości).

2) Produkty lub usługi dostarczane przez do-
stawcę zewnętrznego spełniają warunki zapisane 
w umowie (wzorzec jakości), lecz odbiorca ma już 
wiedzę o nieaktualności wzorca jakości, według 
którego tworzono zapisy umowy. 

3) Produkty lub usługi dostarczane przez dostaw-
cę zewnętrznego spełniają warunki zapisane w umo-
wie (wzorzec jakości), lecz odbiorca dostrzega efekty 
synergii w możliwości integracji łańcucha wartości. 

Wystąpienie powyższych sytuacji nie zawsze 
oznacza podjęcie decyzji o insourcingu, bowiem 
włączenie wybranego procesu do struktur organiza-
cji wymaga nakładów inwestycyjnych oraz organiza-
cyjnych. Ponadto mogą istnieć inni dostawcy oma-
wianego produktu lub usługi. Należy zauważyć, iż 
w przypadku trzeciej sytuacji decyzja o insourcingu 
może być podjęta pomimo zbliżonych lub niższych 
kosztów oferowanych przez dostawców zewnętrz-
nych. Stanie się to wtedy, gdy spodziewane efekty 
synergii przewyższają różnicę pomiędzy ceną zaku-
pu u dostawy zewnętrznego a kosztami wytworzenia 
samodzielnie wybranego produktu lub usługi. 

Cel badań, pytania badawcze i metodyka badań

Celem badań zaprezentowanych w niniejszym 
artykule jest uzyskanie wiedzy na temat stosowania 
insourcingu w doskonaleniu jakości produktów lub 
usług w wyselekcjonowanej próbie badawczej. Do 
realizacji przyjętego celu postawiono następujące 
pytania badawcze:

1) Jak często oraz w jakim stopniu wśród przeba-
danych organizacji poprawa jakości była wskazywa-
na jako przyczyna podjęcia decyzji o insourcingu?

2) Jak często oraz w jakim stopniu wśród przeba-
danych organizacji poprawa jakości innych powią-
zanych produktów lub usług była wskazywana jako 
przyczyna podjęcia decyzji o insourcingu?

3) Czy istnieją statystycznie istotne różnice 
w odpowiedziach na powyższe pytania badawcze 
pomiędzy grupami wydzielonymi ze względu na 
wielkość organizacji mierzoną deklarowaną liczbą 
zatrudnionych pracowników?

4) Jak często oraz w jakim stopniu wśród przeba-
danych organizacji na skutek zmian na rynku jakość 
produktów/usług odbiegała od aktualnych oczeki-
wań, pomimo że spełniała warunki wcześniej pod-
pisanej umowy z dostawcą?

Wyniki badań opisywane w niniejszym artykule 
stanowią część szerszych badań nad diagnozą przy-
czyn insourcingu, najczęściej insourcingowanych 
kategorii procesów oraz skali występowania insour-
cingu w polskich przedsiębiorstwach. Do pozyska-
nia danych empirycznych zastosowano kwestiona-
riusz badawczy składający się z 28 (w większości 
zamkniętych) pytań, wśród których znalazły się py-
tania filtrujące, warunkowe i tabelaryczne. Pytania 
filtrujące pozwoliły na zidentyfikowanie tych pod-
miotów, w których insourcing wystąpił lub jego za-
stosowanie było planowane w najbliższej przyszło-
ści. Do tych podmiotów skierowano dodatkowe py-
tania dotyczące przyczyn i przebiegu insourcingu. 
Jako metodę zbierania danych zastosowano wspo-
magany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. 
computer-assisted telephone interviewing, CATI).

Charakterystyka próby badawczej 

W ramach projektu badawczego pozyskano bazę 
danych z rejestru REGON. Zakupiono dane dotyczą-
ce 2000 jednostek z podziałem ze względu na liczbę 
pracujących po 500 podmiotów z grup 0–9, 10–49, 
50–249, powyżej 250. {Sektor prywatny z tabeli Pod-
mioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych 
prowadzących wyłącznie indywidualne gospodar-
stwa rolne) według przewidywanej liczby pracują-
cych oraz sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności}. Dane zostały wylosowane z bazy głównej. 
Do bazy podstawowej zakupiono bazę rezerwową 
o takich samych parametrach i liczebności również 
2000 jednostek (double sampling). Zakładano pozy-
skanie co najmniej 100 odpowiedzi w ramach każ-
dej wielkości organizacji mierzonej liczbą zatrud-
nionych osób. W ramach wydzielonego budżetu ze-
wnętrzna firma przeprowadzająca badanie wyczer-
pała całą bazę podstawową oraz bazę pomocniczą, 
przy czym liczebności wypełnionych kwestionariu-
szy w grupach wyodrębnionych ze względu na wiel-
kość zatrudnienia pozostawały poniżej 100. Okazało 
się, że zakupiona baza z rejestru REGON zawierała 
dużą część danych nieaktualnych lub niekomplet-
nych. Wobec czego zespół badawczy podjął decyzję 
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o skorzystaniu z bazy komercyjnej firmy  Bisnode ce-
lem pozyskania odpowiedzi dodatkowych respon-
dentów. Badanie CATI zostało przeprowadzane pod 
koniec 2016 oraz w 2017 roku. Ostatecznie uzyska-
no odpowiedzi od 1996 respondentów, w tym 122 
kwestionariusze pełne, opisujące przyczyny i uwa-
runkowania insourcingu (zarówno w przypadkach, 
gdzie insourcing wystąpił lub jego zastosowanie było 
planowane w najbliższej przyszłości). Na podstawie 
pytań filtrujących ustalono, że w ponad 88% przeba-
danych organizacjach respondenci nie zadeklarowa-
li wystąpienia insourcingu. 

Na wykresie 1. zaprezentowano porównanie czę-
stości wystąpień podmiotów z poszczególnych sek-
cji PKD w przebadanej grupie organizacji oraz w re-
jestrze REGON. Średnia arytmetyczna z wartości 
bezwzględnej różnic pomiędzy częstością wystą-
pień w przebadanej grupie oraz w rejestrze REGON 
wyniosła 2,5%.

Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań

W kwestionariuszu badawczym znajdowało się 
m.in. pytanie odnośnie stopnia, w jakim potencjal-
ne przyczyny były powodem podjęcia decyzji o in-
sourcingu. Wśród nich znajdowały się pytania do-
tyczące poprawy jakości zarówno samego produktu 
lub usługi, które wcześniej były przedmiotem trans-
akcji z dostawcą zewnętrznym, jak i poprawa jakości 
innych powiązanych produktów/usług. Ponadto re-
spondentów, którzy zadeklarowali wystąpienie inso-
urcingu w swoich organizacjach, zapytano, czy pod-
czas współpracy z byłym dostawcą na skutek zmian 
na rynku jakość produktów/usług odbiegała od ak-
tualnych oczekiwań, pomimo że spełniała warunki 
wcześniej podpisanej umowy. W tabeli 1. przedsta-
wiono rozkład odpowiedzi na pytania o ocenę chę-
ci poprawy jakości samego produktu/usługi (p1) oraz 
poprawę jakości innych powiązanych produktów/
usług poprzez insourcing (p2) i czy na skutek zmian 

na rynku jakość produktów/usług odbiegała od aktual-
nych oczekiwań, pomimo że spełniała warunki wcze-
śniej podpisanej umowy z dostawcą (p3). Nieparame-
tryczny test mediany (dla k prób) nie wykazał istot-
nych statystycznie różnic (poziom istotności wynosił 
0,05) pomiędzy grupami wydzielonymi ze względu 
na wielkość organizacji (mierzoną deklarowaną liczbą 
zatrudnionych pracowników) zarówno dla p1, p2, jak 
i dla p3. Dla p1 mediana ogólna wynosiła 4,0 (na przy-
jętej skali 0-5, gdzie 0 – w ogóle nie istotne; 5 – maks. 
znaczenie), statystyka testu mediany dla k prób 4,38, 
zaś istotność asymptotyczna 0,22 przy 3 stopniach 
swobody. Dla p2 mediana ogólna wynosiła 3,0, sta-
tystyka testu mediany dla k prób 0,178, zaś istotność 
asymptotyczna 0,981 przy 3 stopniach swobody. Do-
minanta w obu przypadkach wynosiła 5, zaś średnia 
ocena dla p1 wynosiła 3,39, dla p2 średnia wynosiła 
2,98. Dla p3 mediana ogólna wynosiła 0,0, statystyka 
testu mediany dla k prób 4,53, zaś istotność asympto-
tyczna 0,21 przy 3 stopniach swobody.

Odpowiadając na dwa pierwsze pytania badaw-
cze, na podstawie uzyskanych wyników można 
stwierdzić, iż dla 86,9% respondentów poprawa ja-
kości samego produktu lub usługi była istotnym po-
wodem podjęcia decyzji o insourcingu, przy czym 
36,9% przebadanych wskazało na poprawę jakości 
zakupywanego dotychczas produktu/usługi jako na 
przyczynę o maksymalnym znaczeniu na przyję-
tej skali badawczej (skala 0-5, gdzie 0 – w ogóle nie 
istotne; 5 – maksymalne znaczenie). Poprawa jakości 
innych powiązanych produktów/usług była istotnie 
statystycznie niżej ocenianą przyczyną insourcingu 
niż poprawa jakości samego produktu/usługi, jednak 
osiągnięty wynik na poziomie 80,3% wskazań róż-
nych od „0” na przyjętej skali (w ogóle nie istotne) 
również pozwala na stwierdzenie, że był to ważny 
powód podjęcia decyzji o insourcingu, przy czym 
27,0% przebadanych oceniło tę przyczynę na maksy-
malnym poziomie na przyjętej skali badawczej.

Odpowiadając na trzecie pytanie badawcze, 
na podstawie przeprowadzonych analiz można 
stwierdzić, że brak statystycznie istotnych różnic 
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Wykres 1. Porównanie częstości wystąpień podmiotów z poszcze-
gólnych sekcji PKD w przebadanej grupie organizacji oraz w reje-
strze REGON

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań oraz http://
bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/ [19.09.2018]

Tabela 1. Rozkład odpowiedzi na pytania o ocenę chęci popra-
wy jakości samego produktu/usługi (p1) oraz poprawę jakości 
innych powiązanych produktów/usług poprzez insourcing (p2) 
oraz czy na skutek zmian na rynku jakość produktów/usług 
odbiegała od aktualnych oczekiwań, pomimo że spełniała 
warunki wcześniej podpisanej umowy z dostawcą (p3), (N=122)

Skala 0-5, gdzie 0 
w ogóle nie istotne; 
5- maks. znaczenie.

Częstość 
odpowiedzi 

na p1

Częstość 
odpowiedzi 

na p2

Częstość 
odpowiedzi 

na p3

0 13,1% 19,7% 69,7%

1 4,9% 4,1% 5,7%

2 5,7% 8,2% 5,7%

3 18,9% 22,1% 8,2%

4 20,5% 18,9% 4,9%

5 36,9% 27,0% 4,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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w odpowiedziach na pierwsze dwa pytania badaw-
cze pomiędzy grupami wydzielonymi ze względu 
na wielkość organizacji mierzoną deklarowaną licz-
bą zatrudnionych pracowników.

W przypadku czwartego pytania badawczego 
30,3% respondentów zadeklarowało, że na skutek 
zmian na rynku jakość produktów/usług odbiega-
ła od aktualnych oczekiwań, pomimo że spełniała 
warunki wcześniej podpisanej umowy z dostaw-
cą, co było jedną z przyczyn dla podjęcia decyzji 
o insourcingu.

Podsumowanie

Jakość produktów i usług, będąc jednym z klu-
czowych czynników w walce o pozycję konkuren-
cyjną, powinna być przedmiotem zainteresowania 
zarządzających organizacjami. Do wielu powszech-
nie znanych sposobów doskonalenia jakości można 
dołączyć mniej rozpowszechniony sposób, jakim 
jest insourcing, który – poprzez włączenie proce-
sów dotychczas realizowanych przez dostawców 
zewnętrznych do struktury organizacji macierzystej 
– wpływa na zmianę granic organizacji. 

Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym ar-
tykule dowodzą, że chęć poprawy jakości zarówno 
produktu/usługi dotychczas zakupywanego na ze-
wnątrz, jak i chęć poprawy jakości produktów/usług 
z nim powiązanych jest ważnym kryterium przy po-
dejmowaniu decyzji o insourcingu. Pogłębione ana-
lizy wykazały, że nie ma różnic istotnych statystycz-
nie w ocenie znaczenia poprawy jakości przy podej-
mowania decyzji o insourcingu pomiędzy grupami 
wydzielonymi ze względu na wielkość organizacji. 
Podobnie wysokie oceny uzyskano od responden-
tów dla znaczenia poprawy jakości jako przyczyny 
insourcingu w mikro, małych, średnich i dużych 
organizacjach. 

Dr Grzegorz Grela (grzegorz.grela@umcs.lublin.pl) – Katedra 
Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS Lublin
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Ostatniemu w 2018 roku 
numerowi czasopisma „Total 
Quality Management & Busi-
ness Excellence” nadano cha-
rakter narzędziowy. Zawarte 
w nim artykuły dotyczą wy-
branych metod oraz technik 
związanych z zarządzaniem ja-
kością. Na przykład w artykule 
opracowanym przez pracow-
ników Uniwersytetu w Belgra-
dzie i zatytułowanym „Impro-
ving risk assessment for customer-oriented FMEA” 
przedstawiono propozycję udoskonalenia metody 
FMEA1. Natomiast w opracowaniu „Quality costs 
in practice and an analysis of the factors affecting 
quality cost management” autorzy, reprezentują-
cy także Uniwersytet w Belgradzie, omówili wyniki 
badań przeprowadzanych na próbie 186 serbskich 
przedsiębiorstw i dotyczących kosztów ja-
kości2. Z kolei Yung-Lun Liu wraz Pen-Fa Ko 
z Tajwanu przygotował opracowanie, w któ-
rym zaproponował modyfikację Modelu 
 Doskonałości EFQM dostosowującą to roz-
wiązanie do specyfiki hoteli3. W artykule 
zatytułowanym „How does Six Sigma influ-
ence creativity and corporate performance 
through exploration and exploitation” auto-
rzy pochodzący z Korei Południowej prze-
analizowali wpływ metody Six Sigma na 
kreatywność i wyniki organizacji4. 

Nieco więcej uwagi warto poświęcić 
artykułowi „Achieving business excellence 
through self-assessment for personal and professional 
excellence”. Jego autorem jest Andreas  Jaeger repre-
zentujący Uniwersytet Wiedeński. W przygotowanym 
przez siebie opracowaniu zaprezentował interesujące 
ujęcie zagadnień związanych z doskonałością bizne-
sową. Oryginalność tego podejścia polega na odnie-
sieniu zagadnień związanych z doskonałością nie do 
organizacji (jak to jest powszechnie czynione), lecz do 

1 Pisut Koomsap, Thuangporn Charoenchokdilok. 2018. „Impro-
ving risk assessment for customer-oriented FMEA”. Total Quality 
Management & Business Excellence 29(13–14): 1563–1579.

2 Maja Glogovac & Jovan Filipovic. 2018. „Quality costs in practice 
and an analysis of the factors affecting quality cost management”. Total 
Quality Management & Business Excellence 29(13–14): 1521–1544.

3 Yung-Lun Liu, Pen-Fa Ko. 2018. „A modified EFQM Excellence 
Model for effective evaluation in the hotel industry”. Total Quality 
Management & Business Excellence 29(13–14): 1580–1593.

4 Gee Hyun Hwang, Kun Chang Lee & Young Wook Seo. 2018.
How does Six Sigma influence creativity and corporate performance 
through exploration and exploitation? Total Quality Management & 
Business Excellence 29(13–14): 1668–1684.

Model doskonałości osobistej 
oraz zawodowej

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

osób, tj. pracowników organizacji. W artykule zapre-
zentowany został, wzorowany na Modelu Doskonało-
ści EFQM, model doskonałości osobistej (zob. rys. 1) 
wraz z opisem zawartych w nim kryteriów. 

Autor omawianego artykułu opracował także 
kwestionariusz, dzięki któremu każdy pracownik 
organizacji może przeprowadzić samoocenę wła-
snej doskonałości osobistej. Wybrane fragmenty te-
go kwestionariusza zaprezentowano w tabeli 1.

W omawianym artykule nie ograniczono się wy-
łącznie do przedstawienia modelu doskonałości 
osobistej, lecz omówiono w nim także wyniki za-
stosowania tego modelu w wybranych 12 przedsię-
biorstwach zlokalizowanych w 4 różnych krajach, 
tj. w Niemczech, Austrii, Chorwacji oraz na Litwie5.

5 Andreas Jaeger. 2018. „Achieving business excellence through 
self-assessment for personal and professional excellence”, Total 
Quality Management & Business Excellence 29 (13–14): 1612–1632.
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Rysunek 1. Model doskonałości osobistej

Źródło: Andreas Jaeger. 2018. „Achieving business excellence through self-assessment for 
personal and professional excellence”, Total Quality Management & Business Excellence 
29(13–14): 1617.

Tabela 1. Przykłady zagadnień uwzględnionych w kwestionariu-
szu służącym do oceny doskonałości osobistej

Lp Stwierdzenie Wyjaśnienie

1 Znam swoje 
ograniczenia 
i zmniejszam je

Wiesz, w czym jesteś dobry oraz w czym 
nie jesteś dobry i starasz się znaleźć 
równowagę między tymi aspektami. 
Ciągłe doskonalenie twoich słabych stron 
jest twoją codzienną rutyną.

2 Skutecznie komunikuję 
się ze wszystkimi 
osobami, które mają 
wpływ na osiągnięcie 
moich osobistych 
i zawodowych celów

Nie ustalasz własnych planów bez 
wcześniejszego przedyskutowania ich 
z rodziną i przyjaciółmi. Informujesz, 
i jeżeli to jest koniczne, omawiasz swoje 
plany z wszystkimi osobami, które 
mają wpływ na osiągnięcie twoich 
zawodowych celów.

3 Skutecznie promuję 
i rozpowszechniam 
moje osiągnięcia 
i usługi w organizacji

Działasz odpowiedzialnie i upewniasz 
się, że osoby, które mają wpływ na twój 
awans, znają Twoje osiągnięcia. Unikasz 
przechwalania się.

4 Monitoruję moje 
osobiste cele 
dotyczące zdrowia oraz 
warunków życia i pracy

Sprawdzasz, w jakim stopniu osiągnąłeś 
swoje cele dotyczące zdrowia 
psychicznego i fizycznego oraz ogólnej 
kondycji. 

Źródło: Andreas Jaeger. 2018. „Achieving business excellence through 
self-assessment for personal and professional excellence”, Total Quality 
Management & Business Excellence 29(13–14): 1623.
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