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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie definicji 
podstawowych pojęć kwalitologii – cechy oraz jakości 
na gruncie ontologii reistycznej oraz epistemologii 
racjonalnej. Zważywszy, że cel opracowania ma 
charakter systematyzująco-poznawczy, posłużono się 
metodą krytycznej analizy piśmiennictwa oraz metodą 
analizy i konstrukcji logicznej. Opracowanie składa się 
z czterech zasadniczych rozdziałów. W pierwszym i drugim 
przedstawiono kolejno ontologiczne oraz epistemologiczne 
założenia kwalitologii. W trzecim i czwartym rozdziale 
sformułowano kolejno definicję cechy oraz jakości. Poza 
cechą nowości – według autorów niniejszego opracowania 
– przygotowywaną teorię cechuje potencjał zarówno 
poznawczy (w odniesieniu do ogólnej teorii jakości), jak 
i utylitarny (w odniesieniu do inżynierii jakości). 

The purpose of the article is to present basic definitions 
concerning qualitological concepts i.e. features and 
quality connected with reism ontology and rational 
epistemology. Taking into consideration the ordering 
and cognitive character of the article’s goal, a method 
of critical analysis of writing and a method of analysis 
and logical construction were used. The article includes 
four principal chapters. The first and the second chapter 
elaborates on ontological and epistemological assumptions 
of qualitology. In the third and fourth chapter, definitions 
of a feature and a quality are formulated. According 
to the authors of the article, apart from a feature of 
novelty, the formed theory involves a cognitive potential 
(with reference to a general theory of quality) as well 
as a utilitarian potential (with reference to quality 
engineering).

Słowa kluczowe Keywords
cecha, jakość, kwalitologia feature, quality, qualitology

Podstawowe pojęcia kwalitologii
The basic concepts of qualitology

DOI: 10.15199/48.2018.2.1

Marcin 
NOWAK
Rafał 
MIERZWIAK

Kategorie, pojęcia, definicje

Wprowadzenie

W literaturze kwalitologicznej można spotkać się 
zasadniczo z trzema sposobami rozumienia katego-
rii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu 
cech (stanów cech) charakteryzujących dany przed-
miot i umożliwiających orzekanie o tym, że przed-
miot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako 
stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone 
wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech da-
nego przedmiotu, spełniających określone wymaga-
nia [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot 
rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wy-
mienionych, a więc deskryptywne rozumienie jako-
ści, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozu-
mienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowa-
niach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7].

Nawet w obrębie wskazanego rozumienia katego-
rii jakości pojawia się szereg niezgodności na pozio-
mie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwe-
stie problemowe rozstrzygać można na dwóch po-
wiązanych ze sobą poziomach: 

• na poziomie ontologicznym – a więc dotyczą-
cym dociekań nt. istnienia (egzystencji),

• na poziomie epistemologicznym – a więc doty-
czącym dociekań nt. istoty (esencji).

Do najważniejszych szczegółowych kwestii pro-
blemowych zaliczyć można:

1. Status ontologiczny możliwych przedmio-
tów rzeczywistości – niezgodność obserwowana 
jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyre-
alizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, 
monizm-dualizm.

2. Status epistemologiczny możliwych przed-
miotów rzeczywistości – niezgodność obserwo-
wana jest również na wielu polach, przykładowo: 
natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, 
obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywi-
stości a poznanie języka rzeczywistość opisujące-
go, możliwość poznania istoty rzeczy.

Wskazane kategorie niezgodności w założe-
niach filozoficznych współczesnej kwalitologii 
skutkują pojawieniem się m.in. następujących 
pytań:
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1.Czy cecha jest przymiotem obiektów jednost-
kowych, klasy obiektów, czy też obu tych kategorii 
jednocześnie?

2.Czy w przedmiotach ujawniają się cechy, czy 
też stany cech – jaka jest wzajemna relacja tych 
pojęć?

3.Czy każdy przedmiot posiada inną jakość, czy 
nie?

4.Co to znaczy poznać jakość? Jakie są mechani-
zmy poznawania jakości?

5. Czy można poznawać jakość w sposób 
intersubiektywny?

6.Czy jakość jest wyłącznie tworem językowym?
Wskazane pytania były przyczynkiem do powsta-

nia niniejszego opracowania. Celem artykułu jest 
przedstawienie definicji oraz sposobu rozumienia 
podstawowych pojęć kwalitologii – „cechy” oraz 
„jakości” na gruncie nominalistycznej ontologii re-
istycznej oraz epistemologii racjonalnej. Zważyw-
szy, że cel opracowania miał charakter systematy-
zująco-poznawczy, posłużono się metodą krytycz-
nej analizy piśmiennictwa oraz metodą analizy 
i konstrukcji logicznej. Poczynione założenia on-
tologiczne i epistemologiczne umożliwiły inny niż 
dotychczas ogląd problematyki jakościowej. Poza 
cechą nowości – według autorów niniejszego opra-
cowania – przygotowywaną teorię cechuje poten-
cjał zarówno poznawczy (w odniesieniu do ogólnej 
teorii jakości), jak i utylitarny (w odniesieniu do 
inżynierii jakości). Przyjęte założenia filozoficzne 
oraz będąca ich efektem konwencja terminologicz-
na stanowią zaledwie wstęp do będącej w przygoto-
waniu monografii na ten temat.

1. Założenia ontologiczne kwalitologii

Podstawowym założeniem ontologicznym poczy-
nionym i przedstawionym w niniejszej pracy jest 
reizm. Według założeń T. Kotarbińskiego istnieją 
realnie wyłącznie rzeczy. Przez rzeczy rozumie się 
byty czasoprzestrzenne. Zarówno konkretny czło-
wiek, jak i konkretne krzesło jest zatem – w myśl 
reizmu – rzeczą. Jednocześnie T. Kotarbiński nie 
przypisywał realnego istnienia bytom zbiorczym. 
Kategoria „krzesła” nie istnieje realnie – realnie ist-
nieją wyłącznie konkretne krzesła. Zatem reizm jest 
rodzajem nominalizmu. Nominalizm reistyczny jest 
natomiast formą realizmu ontologicznego. Podając 
za J. Woleńskim: „realizm w odniesieniu do przed-
miotów typu t polega na uznaniu ich za istnieją-
ce” [12, s. 465]. Według reizmu zbiór przedmiotów 
rzeczywistości typu t określają rzeczy jednostkowe 
(konkretne). 

Konsekwencją takiego założenia jest uznanie ist-
nienia wyłącznie rzeczy oraz odebranie możliwo-
ści istnienia wszelkim bytom abstrakcyjnym, takim 
jak: cechy, zjawiska, stosunki, zbiory, liczby etc. 
Według tego rozumienia występuje jedna kategoria 
ontologiczna – rzeczy. Byty czasoprzestrzenne, ja-
ko takie, mogą jawić się ludzkim zmysłom, poprzez 
np. widzenie, słyszenie, czucie etc. Można określić 

je zatem mianem naoczności empirycznych lub zja-
wisk [11, s. 11].

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że istnienie 
realne nie wyczerpuje wszystkich sposobów ist-
nienia. W niniejszym opracowaniu przyjęto moż-
liwość występowania drugiego sposobu istnienia 
– nie-rzeczowego (abstrakcyjnego). Przez istnienie 
abstrakcyjne rozumiane będzie występowanie da-
nego przedmiotu rzeczywistości jako wszelkiego 
bytu, o którym może pomyśleć człowiek. Zważając 
na strukturę logiczną mózgu, należy jednocześnie 
zaznaczyć, że granicą ludzkiego pomyślunku jest 
niesprzeczność. Tak więc, przez istnienie abstrak-
cyjne nazwiemy każdy przedmiot rzeczywistości, 
o którym człowiek może niesprzecznie pomyśleć. 
Przedmioty te można nazwać naocznościami czy-
stymi. Zatem cecha „białości” nie istnieje konkret-
nie (realnie), a jedynie abstrakcyjnie. Rzecz jest wa-
runkiem cechy . Cechy stanowią wyłącznie (albo aż) 
przymiot rzeczy1.

Dokonując dekompozycji podziału bytów na dwa 
rozłączne zbiory, można wskazać, że występu-
ją dwie kategorie bytów: rzeczy (byty konkretne) 
oraz nie-rzeczy (byty abstrakcyjne). Suma zbiorów 
określonych przez byty konkretne oraz byty abs-
trakcyjne tworzą kategorię wszystkich możliwych 
przedmiotów rzeczywistości. Zakresy znaczeniowe 
nazw: byty konkretne, byty abstrakcyjne i wszyst-
kie możliwe ontologicznie byty przedstawiono na 
schemacie 1.

C = A ∪ B = { :  ∊  ∨  ∊ }
A B

Gdzie:
A – zakres nazwy „byty konkretne”
B – zakres nazwy „byty abstrakcyjne”
C – zakres nazwy „wszystkie możliwe ontologicznie byty”

Schemat 1. Zakresy znaczeniowe pojęć: byty konkretne, byty abs-
trakcyjne, ontologicznie możliwe przedmioty rzeczywistości

Źródło: Opracowanie własne

Zbiór C dotyczy wszystkich ontologicznie moż-
liwych przedmiotów rzeczywistości. Zestawiając 

1 […] Jednak z tych kategorii jedna tylko rzecz jest substancją, 
natomiast jakości, kwanty i stosunki mogą istnieć tylko w związku 
z rzeczami jako ich przypadłości, stąd też zwane są ich akcydensami” 
[10, s. 111].

Marcin Nowak, Rafał Mierzwiak

KATEGORIE, POJĘCIA, DEFINICJE



4

2018 L u t y

opisaną klasyfikację bytów z klasyfikacją bytów na 
substancje pierwsze oraz substancje wtóre według 
Arystotelesa2, można stwierdzić, że:

1. Rzeczy (byty konkretne) są a priori bytami jed-
nostkowymi (pierwszymi).

2. Nie-rzeczy mogą być zarówno bytami jednost-
kowymi, jak i bytami zbiorczymi (wtórymi).

3. Byty zbiorcze są wyłącznie pojęciami. Pojęcia 
mogą odnosić się zarówno do bytów konkretnych, 
jak i abstrakcyjnych.

Zestawiając dwie krzyżujące się klasyfikacje 
bytów, uzyskać można następujące kategorie bytów:

1. Byty konkretne jednostkowe – np. konkretne 
krzesło, konkretny człowiek;

2. Byty abstrakcyjne jednostkowe – wyobrażenie 
krasnoludka w umyśle konkretnego człowieka;

3. Pojęcia odnoszące się do bytów konkretnych 
(pojęcia konkretne) – krzesło, człowiek;

4. Pojęcia odnoszące się do bytów abstrakcyj-
nych (pojęcia abstrakcyjne) – krasnoludek jako abs-
trakcyjna kategoria zbiorcza.

Wszystkim wskazanym kategoriom bytów można 
przypisać nazwy. I tak:

1. Bytom konkretnym jednostkowym przypisuje 
się nazwy konkretne jednostkowe.

2. Bytom abstrakcyjnym jednostkowym przypi-
suje się nazwy pozorne jednostkowe.

3. Pojęciom konkretnym przypisuje się nazwy 
konkretne ogólne.

4. Pojęciom abstrakcyjnym przypisuje się nazwy 
pozorne ogólne.

2. Założenia epistemologiczne kwalitologii

Podstawowym założeniem epistemologicznym 
poczynionym w niniejszej pracy jest możliwość 
poznania przedmiotów takimi, jakimi są (w opozy-
cji do np. fenomenalizmu). Nie zakłada się jedno-
cześnie, że przedmioty objawiają się naszym zmy-
słom takimi, jakimi są (w opozycji do realizmu na-
iwnego).Takie stanowisko określa się w literaturze 
przedmiotu mianem realizmu krytycznego. W re-
alizmie krytycznym (reprezentacjonizmie) przed-
miotem poznania stają się wyobrażenia rzeczywi-
stości; w podejściu tym nie neguje się istnienia 
rzeczywistości, wskazując jednak na szereg czyn-
ników zaburzających wizerunek poznawanej rze-
czywistości [2]. 

2 Przez substancje pierwsze Stagiryta rozumiał konkretne przed-
mioty – indywidua, np. Jana Kowalskiego. Przez substancje wtóre 
Arystoteles rozumiał natomiast wielość indywiduów, np. człowiek. 
Gatunek człowiek – substancja wtóra – składa się z wielości indy-
widuów, takich jak konkretny Jan Kowalski, czy konkretny Adam 
Nowak [3]. Jednocześnie w opinii Arystotelesa obszarem zainte-
resowania nauki powinny być substancje wtóre – ich tylko natura 
pozwala bowiem na formułowanie generalnych praw nauki. Przez 
substancje wtóre Arystoteles rozumie także uniwersalia – powszech-
niki, przedmioty ogólne – „to co orzeka się o wielu”. Jednocześnie 
Stagiryta jasno zarysowuje granice „istnienia”. Substancje pierwsze 
istnieją realnie, a substancje wtóre nie istnieją. Orzekanie o wielu 
ma sens o tyle, o ile nie orzekamy o np. wyrazie człowiek, ale o jego 
sensie (znaczeniu), który tkwi w jego desygnatach [6, s. 380].

Przez poznanie (ang. cognition) rozumieć można 
proces zdobywania wiedzy o rzeczywistości. Zgod-
nie z tradycją filozoficzną wyróżnia się dwa zasad-
nicze narzędzia poznania – rozum oraz zmysły. Po-
znanie rozumowe jest swoiste dla prądu racjonali-
stycznego w filozofii, a poznanie zmysłowe (sensu-
alne) jest swoiste dla prądu empirystycznego. 

W poznaniu racjonalistycznym zakłada się pry-
mat rozumowania apriorycznego, a w poznaniu 
zmysłowym – rozumowania aposteriorycznego. Na-
leży jednak zauważyć, że oba podejścia się nie wy-
kluczają, lecz są wobec siebie komplementarne 
(przeciwieństwem racjonalizmu nie jest empiryzm, 
lecz irracjonalizm). Zarówno racjonaliści korzysta-
ją z poznania zmysłowego (umiarkowany racjona-
lizm), jak i empiryści wykorzystują poznanie rozu-
mowe (umiarkowany empiryzm). Bez dalszej szcze-
gółowej analizy obu prądów filozoficznych w ni-
niejszym opracowaniu oparto się na stanowisku 
antyirracjonalnym – racjonalizmu epistemologicz-
nego, który można również określić mianem umiar-
kowanego racjonalizmu, dla którego doświadcze-
nie stanowi cenny sposób pozyskiwania informa-
cji i weryfikacji wiedzy. Cechą charakterystyczną 
obu wskazanych typów poznania jest intersubiek-
tywizm (w opozycji do poznania irracjonalnego). 
Racjonalizm epistemologiczny jest zatem postawą 
 filozoficzną, zgodnie z którą kryterium prawdziwo-
ści wiedzy jest jej intersubiektywna sprawdzalność 
(K. Ajdukiewicz określa ją jako intersubiektywną 
kontrolowalność) oraz intersubiektywna komuniko-
walność [2, s. 50].

Wstępne rozważania natury ontologicznej miały 
stanowić odpowiedź na pytanie o istnienie (o eg-
zystencję). Rozważania natury poznawczej dotyczą 
natomiast pytania o istotę (o esencję). Przez pozna-
nie bytu będzie rozumiane określenie jego istoty. 
Istotą nazywa się to, bez czego dany przedmiot nie 
mógłby zostać pomyślany jako taki. Definicja ta od-
nosi się do relacji przedmiotu do myśli o nim. Istota 
to odpowiedź na pytanie, dlaczego dany przedmiot 
rzeczywistości jest taki właśnie, jaki jest. Przed-
miotem poznania sensualnego może być wyłącz-
nie istota bytów czasoprzestrzennych. Istota bytów 
abstrakcyjnych poznana może być zatem wyłącznie 
rozumowo. Narzędziem intersubiektywnego pozna-
nia istoty bytów konkretnych jednostkowych (rze-
czy) są nauki przyrodoznawcze. 

Pojęcie istoty rozstrzygać należy w zarysowa-
nych już kategoriach istnienia – rzeczach (bytach 
konkretnych jednostkowych), bytach abstrakcyj-
nych jednostkowych, pojęciach konkretnych oraz 
pojęciach abstrakcyjnych. I tak:

1. Dla bytów konkretnych jednostkowych (rze-
czy) możliwe jest poznanie intersubiektywne – za-
równo empiryczne, jak i rozumowe. Istotą pozna-
nia jest precyzyjne określenie stanu przedmiotu 
– a więc zbioru jego stanów cech3.

3 Zagadnienie cechy oraz stanu cechy omawiane jest szerzej 
w rozdziale 3.

KATEGORIE, POJĘCIA, DEFINICJE
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2. Dla bytów abstrakcyjnych jednostkowych 
możliwe jest poznanie intersubiektywne rozu-
mowe4. Istotą poznania jest określenie stanu przed-
miotu mentalnego – a więc zbioru jego stanów 
cech5.

3. Dla pojęć konkretnych możliwe jest pozna-
nie intersubiektywne rozumowe. Istotą poznania 
są jednak nie przedmioty, lecz pojęcia, a więc 
nazwy ogólne. Same desygnaty nazw ogólnych 
stanowią przedmiot poznania bytów konkretnych 
jednostkowych.

4. Dla pojęć abstrakcyjnych możliwe jest pozna-
nie intersubiektywne rozumowe. Istotą poznania 
są jednak nie przedmioty, lecz pojęcia, a więc na-
zwy ogólne. Same desygnaty nazw ogólnych sta-
nowią przedmiot poznania bytów abstrakcyjnych 
jednostkowych.

Odmienny pogląd na zagadnienia poznania rze-
czy (bytów konkretnych jednostkowych) głosił Ary-
stoteles. Uważał na przykład, że rzeczy bytują 
zawsze jako jednostkowe, a poznawane są jako 
ogólne. Tym samym – w rozumieniu Arystotele-
sa – przedmiotem poznania istoty mogą być byty 
zbiorcze. Pytanie o istotę sprowadzał do określenia 
zbioru cech wyznaczających ogół cech swoistych 
przedmiotu, którego istoty się poszukuje. Cechy te 
musiały – w opinii Stagiryty – mieć charakter trwa-
ły – bez którejkolwiek z nich byt nie byłby tym, 
czym jest [6, s. 383]. Należy jednak zauważyć, że 
w takim ujęciu, badana nie była istota rzeczy, lecz 
istota pojęć (nazw ogólnych). W tabeli 1. zestawio-
no strukturę rodzajową bytów ze wskazaniem moż-
ności poznania ich istoty według przyjętych zało-
żeń teoriopoznawczych.

Wychodząc z punktu widzenia realizmu ontolo-
gicznego, zgodnie z którym możliwe jest istnienie 
jednych przedmiotów niezależnie od innych, oraz 

4 Wydaje się jednak, że w nieodległej przyszłości byty abstrak-
cyjne jednostkowe będą traktowane jako byty czasoprzestrzenne 
(rzeczy). Oznacza to, że możliwym stanie się ich badanie 
z wykorzystaniem instrumentarium przyrodoznawczego. Podstawę 
tego poglądu odnaleźć można w psychofizjologicznej teorii 
poznania R. Ingardena. Przykładowo J. Woleński stwierdza, że „[…] 
odwzorowanie funkcji rozumu w funkcje mózgu i całego układu 
nerwowego jest niemożliwe z punktu widzenia dzisiejszego stanu 
wiedzy, aczkolwiek niewykluczone, że dalsze badania przyniosą 
nowe rezultaty” [12, s. 416]. Tym samym, dzięki zastosowaniu 
podejścia naturalistycznego (możliwego dzięki postępom przy-
rodoznawstwa) możliwa stanie się redukcja rozumu do funkcji 
mózgu, a myśli do stanów psychofizjologicznych. Byty abstrakcyjne 
pierwsze będą mogły być rozpatrywane w charakterze bytów cza-
soprzestrzennych.

5 Przedmiotem takiego badania może być np. wyobrażenie 
konkretnego Jana Kowalskiego o krasnoludku. Osoba badająca 
konkretnego Jana Kowalskiego może zadać mu szereg pytań w for-
mie np. badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Na 
podstawie udzielonych odpowiedzi możliwe będzie określenie stanu 
przedmiotu abstrakcyjnego. Wyniki takich badań będą zarówno 
intersubiektywnie komunikowalne, jak i intersubiektywnie spraw-
dzalne. Oczywiście nie wyklucza to możliwości, że inny badacz na 
tak samo zadane pytania uzyska inne odpowiedzi. One określą inny 
niż wcześniej stan przedmiotu abstrakcyjnego. Możliwe są wówczas 
dwa scenariusze. Po pierwsze, stan cech przedmiotu abstrakcyjnego 
może nie być określony w sposób jednoznaczny – do analizy zbioru 
jego stanów cech wymagane może być stosowanie np. instrumenta-
rium logiki rozmytej. Po drugie, możliwe jest, że w umyśle człowieka 
powstał nowy przedmiot abstrakcyjny.

racjonalizmu epistemologicznego, zgodnie z któ-
rym możliwe jest poznanie intersubiektywne istnie-
jących przedmiotów, należy stwierdzić, że:

1. Kategorią pierwotną jest poznanie istoty 
przedmiotów – jest ono możliwe wyłącznie dla ka-
tegorii bytów konkretnych oraz bytów abstrakcyj-
nych jednostkowych.

2. Kategorią wtórną jest poznanie istoty nazw 
– jest ono możliwe dla wszystkich kategorii bytów. 
W przypadku bytów zbiorczych przedmiotem ba-
dań są nazwy ogólne (pojęcia), a w przypadku by-
tów jednostkowych – nazwy jednostkowe. 

3. W przypadku bytów jednostkowych poznanie 
istoty nazwy jednostkowej jest tożsame z pozna-
niem istoty bytu jednostkowego.

 Poznanie przedmiotu to jedno, a poznanie na-
zwy to drugie. Relacja między poznaniem języ-
ka a poznaniem rzeczywistości, którą ten język 
opisuje, stanowi jedno z ważniejszych zagadnień 
teoriopoznawczych6,7. W filozofii często rozróżnie-
nie między procesami poznania języka a procesa-
mi poznania rzeczywistości ma nieostre granice. 
Na ścisły związek języka z rzeczywistością wskazy-
wał np. K. Ajdukiewicz. Określał on podstawowe 
zadanie ontologii jako „dążenie do definicji rzeczo-
wych pewnych terminów, opartych na wniknięciu 
w znaczenie przysługujące tym terminom w języku, 
z którego je czerpiemy” [2, s. 74]. Według K. Ajdu-
kiewicza zatem głównym narzędziem dociekania 
o istocie bytu (ontologii) jest język. T. Kotarbiński 
wskazywał natomiast na silny związek między po-
jęciem istoty a treścią pojęcia opisującego wybrany 
przedmiot. Stwierdził nawet, że można zastanawiać 
się, czy związek ten nie jest po prostu identyczno-
ścią [6, s. 97]. J.S. Mill uważał, że istota człowieka 
to po prostu i tylko ogół cech, współoznaczonych 
przez nazwę „człowiek” [6, s. 384]. B. Russell wska-
zywał natomiast, że pojęcie istoty jest wyłącznie 

6 Relacje między językiem a rzeczywistością stanowią jeden 
z podstawowych obszarów dociekań filozofii analitycznej.

7 W niniejszym opracowaniu nie podjęto problematyki związku 
języka i myśli. Zagadnienie dotyczące sposobu, w jaki język wpływa 
na myśli i odwrotnie, jest ważnym problemem, który jednak do 
dzisiaj nie doczekał się jednoznacznego rozwiązania. Część filozofów 
skłania się za pierwotną rolą języka, a część zakłada pierwotną rolę 
myśli.

Tabela 1. Struktura rodzajowa bytów a  możność poznania ich 
istoty

Możliwość 
poznania istoty 

przedmiotu

Możliwość poznania 
istoty nazwy

Byty konkretne 
jednostkowe TAK TAK

Byty abstrakcyjne 
jednostkowe TAK TAK

Pojęcia konkretne NIE TAK

Pojęcia abstrakcyjne NIE TAK

Źródło: Opracowanie własne
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problemem językowym. „Słowo może mieć swoją 
istotę, nie rzecz” [9].

W filozofii często wskazuje się na koncepcje 
„istoty” jako relacji pojęcia przedmiotu (jego na-
zwy) do myśli o nim. W takim ujęciu istotą rzeczy 
nazywa się przedmiotowy korelat treści pojęcia da-
nej rzeczy. Przedstawicielem takiego nurtu był np. 
Arystoteles. Przez istotę rzeczy Stagiryta rozumiał 
pewien zbiór cech przynależnych przedmiotowi. 
Jednakże sama klasyfikacja cech przez niego za-
proponowana pozostaje w ścisłym związku z języ-
kiem. W takim ujęciu granica między poznaniem 
języka a poznaniem rzeczywistości nie zarysowuje 
się w sposób klarowny. Struktura rodzajowa cech 
Arystotelesa przedstawia się w następujący sposób 
[8, s. 31]:

1. Cechy istotne – cechy przysługujące wszyst-
kim desygnatom danej nazwy i tylko im, występu-
jące w definicji danej nazwy.

2. Cechy swoiste – cechy przysługujące wszyst-
kim desygnatom danej nazwy i tylko im, jednak nie 
występują one w definicji danej nazwy.

3. Cechy przypadkowe (przypadłości) – gdy 
część desygnatów nazwy ogólnej posiada dane ce-
chy, a część nie (np. cechą przypadkową nazwy 
ogólnej człowiek jest występowanie niebieskiego 
koloru oczu).

4. Cechy charakterystyczne – umożliwiające wy-
jaśnienie ważnych zjawisk, dotyczące desygnatów 
danej nazwy (przykładowo, atrybutowe rozumienie 
pojęcia organizacji).

Podział cech na cechy istotne i swoiste jest ści-
śle związany ze sposobem konstruowania definicji 
klasycznych nazw ogólnych, tzn. takich, w których 
wyróżnia się „rodzaj najbliższy” oraz „różnicę ga-
tunkową”. Występowanie bądź niewystępowanie 
cechy istotnej stanowi o różnicy gatunkowej. Za-
kres znaczeniowy danej nazwy wyznaczają zarów-
no cechy istotne, jak i swoiste [8, s. 31-32]. 

Mimo iż Arystoteles wskazuje na bezpośred-
ni związek cech z rzeczami (poprzez wskazanie, 
że cechy przysługują desygnatom nazw), analizu-
je cechy w sposób pojęciowy. Po pierwsze, anali-
zując istotę pojęć, wyłącza się z procesu poznania 
byty jednostkowe, które stanowią desygnaty nie 
pojęć (nazw ogólnych), lecz nazw jednostkowych. 
Po drugie, gdyby do analizy języka włączyć zagad-
nienie nazw jednostkowych, pomija się fakt, że wie-
le substancji pierwszych, przykładowo: konkretny 
stół, konkretny samochód czy też konkretny tele-
wizor, nie posiada nazw jednostkowych. Po trzecie, 
należy pamiętać o tym, że dociekanie istoty nazw 
jest zaledwie substytutem dociekania istoty rzeczy 
(rzeczywistości).

Przez dociekanie istoty rzeczy rozumiane było 
określenie zbioru cech (w tym cech istotnych i swo-
istych) przynależnych przedmiotom. W przypadku 
poznania istoty nazw proces ten sprowadza się do 
trzech elementów:

1. Określenie znaczenia nazwy (intersubiek-
tywnego). Znaczeniem nazwy nazywa się sposoby 

jej rozumienia w danym języku. Przez znaczenie 
rozumie się w niniejszym opracowaniu „coś inter-
subiektywnego, co przysługuje jakiemuś dźwięko-
wi mowy ze względu na język, nie zaś ze względu 
na jakąś jednostkę ludzką” [1, s. 145]. Jest to o tyle 
uzasadnione, że „twierdzenia nauk są niczym in-
nym, jak znaczeniami pewnych zdań, przysługują-
cymi tym zdaniom w określonym języku, a pozna-
nie (w odróżnieniu od poznawania), przynajmniej 
w swej najdojrzalszej postaci, to właśnie owo zna-
czenie pewnych zdań i ewentualnie innych wyra-
żeń” [1, s. 145].

2. Określenie denotacji nazwy (zakresu nazwy 
przy danym znaczeniu). Zakresem nazwy nazywa 
się zbiór desygnatów współoznaczanych przez na-
zwę przy danym znaczeniu.

3. Określenie konotacji nazwy, a więc zbioru 
cech, które przysługują wszystkim desygnatom na-
zwy i tylko im przy danym znaczeniu nazwy. 

Język jest wytworem działalności ludzkiej, któ-
ra może a priori podlegać badaniom – intersu-
biektywnie komunikowalnym i intersubiektywnie 
sprawdzalnym. Poznanie istoty nazwy ma zatem 
charakter intersubiektywny. Możliwe jest również 
występowanie nazw subiektywnych (które nadają 
np. dzieci licznym przedmiotom) – dopóki jednak 
nie staną się one zobiektywizowane, nie wchodzą 
w skład języka. Efektem procesu dociekania istoty 
nazw są ich definicje (niezależnie od tego, czy ma-
ją one charakter klasyczny, czy też semantyczny). 
Egzemplifikacją dociekania istoty nazw są wszelkie 
encyklopedie. Definicje nie mają jednak charakte-
ru bezwzględnego. Zarówno znaczenia, jak i zakres 
oraz konotacja nazw podlegają zmianom. Narzę-
dziem intersubiektywnego poznania istoty nazw są 
badania odnoszące się do języka jako systemu stwo-
rzonego przez człowieka. Ze względu na względny 
oraz dynamiczny charakter języka szczególnie przy-
datne w procesie poznania okazać się mogą teorie, 
takie jak teoria zbiorów rozmytych czy też teoria 
systemów szarych.

 3. Pojęcie cechy

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „ce-
chą nazywamy to, co przysługuje przedmiotowi; to 
co orzeka się o przedmiocie, odpowiadając na py-
tanie, jaki on jest” [8, s. 31]. Według W. Mantu-
ry cecha jest pojęciem pierwotnym, stanowiącym 
„nośnik pewnej porcji informacji o przedmiocie” 
[7, s. 47]. W tym ujęciu cecha może być odniesio-
na zarówno do bytów pierwszych, jak i wtórych. 
T. Borys wskazuje natomiast, że pojęcie cechy od-
nosi się do bytów zbiorczych (klas obiektów) [5, 
s. 17]. Niezależnie od ujęcia wskazuje się, że cechy, 
jako że nie wykazują własności czasoprzestrzen-
nych – są zatem bytami abstrakcyjnymi.

W niniejszym opracowaniu przyjęto, że cechy sta-
nowią przynależność bytów zbiorczych (klas przed-
miotów), a samo pojęcie cechy winno opierać się 
na relacjach podobieństwa między przedmiotami. 

KATEGORIE, POJĘCIA, DEFINICJE
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7

2018 L u t y

Marcin Nowak, Rafał Mierzwiak

KATEGORIE, POJĘCIA, DEFINICJE

Propozycję definicji pojęcia „cechy” przedstawiono 
w określeniu 1.1.

Określenie 1.1. Cechą nazywamy  zbiór stanów 
klasy przedmiotów odwzorowujący podobieństwo 
określonego rodzaju8,9.

Określenie relacji podobieństwa między przed-
miotami umożliwia:

1. Klasyfikowanie przedmiotów rzeczywistości 
– tzn. podział przedmiotów na podstawie określo-
nych cech.

2. Identyfikowanie przedmiotów rzeczywistości 
– tzn. rozpoznawanie przedmiotów na podstawie 
określonych cech.

3. Projektowanie przedmiotów rzeczywistości – 
tzn. planowanie przedmiotów na podstawie okre-
ślonych cech.

Zważając na powyższe, cechy pełnią następu-
jące funkcje: klasyfikacyjną, identyfikacyjną oraz 
projektującą. Cechę określa się w kategorii zbio-
ru, którego elementami są wszystkie możliwe jej 
realizacje.

Określenie 1.2. Stanem cechy nazywa się każdą 
możliwą realizację cechy10.

Stan cechy jest bytem jednostkowym. Cecha jest 
bytem zbiorczym, składającym się z szeregu bytów 
jednostkowych – stanów cech. Podobnie jak ce-
cha, stan cechy nie posiada właściwości czasoprze-
strzennych – jest więc bytem abstrakcyjnym. Wystę-
powanie określonego zestawu cech umożliwia kla-
syfikowanie, identyfikowanie oraz projektowanie 
przedmiotów. Stany cech umożliwiają klasyfikowa-
nie, identyfikowanie oraz projektowanie przedmio-
tów określonych tym samym zestawem cech.

W procesie klasyfikacji przedmiotów według 
cech oraz ich stanów możliwe jest utworzenie tylu 
rozłącznych zbiorów o mocy 1, ile jest możliwych 
przedmiotów rzeczywistości. Podsumowując, cechy 
nie ujawniają się bezpośrednio w bytach jednostko-
wych. W bytach jednostkowych ujawniają się bez-
pośrednio wyłącznie stany cech. Cechy ujawniają 
się wyłącznie pośrednio w bytach jednostkowych 
poprzez swoje realizacje. W bytach zbiorczych 
ujawniają się wyłącznie cechy, a nie stany cech.

Rozpatrzmy następujący przykład:
kolor – białość – jasna białość – bardzo jasna 

białość
1. Jeśli założymy, że cechą jest kolor, to stanem 

cechy jest białość.
2. Jeśli założymy, że cechą jest białość, to stanem 

cechy jest jasna białość.

8 Pojęcie przedmiotu rozumiane jest szeroko – zakres nazwy 
obejmuje wszelki możliwy ontologicznie byt. 

9 W literaturze przedmiotu przyjmuje się często, że „cechą nazy-
wamy to, co przysługuje przedmiotowi; to co orzeka się o przedmiocie, 
odpowiadając na pytanie, jaki on jest” [8, s. 31]. Według W. Mantury 
cecha jest pojęciem pierwotnym, stanowiącym „nośnik pewnej porcji 
informacji o przedmiocie” [7, s. 47]. W tym ujęciu cecha może być 
odniesiona zarówno do bytów pierwszych, jak i wtórych. T. Borys 
wskazuje, że pojęcie cechy odnosi się do bytów wtórych (klas obiek-
tów) [5, s. 17]. W tym ujęciu „Cechą jakościową nazywamy cechę 
(funkcję), której wartości wyrażają naturę obiektów” [5, s. 12].

10 Analogiczne podejście jak u W. Mantury [7, s. 51].

3. Jeśli założymy, że cechą jest jasna białość, to 
stanem cechy jest bardzo jasna białość.

Rozumowanie to można prowadzić rzecz jasna 
ad infinitum. Przedstawiony przykład obrazuje, że 
pojęcie cechy i stanu cechy są pojęciami relatyw-
nymi, ze względu na poziom kryterium klasyfika-
cyjnego (jego głębokość). To, co jest stałe, to stosu-
nek między cechą a stanem cechy. Zawsze stan ce-
chy stanowi podkryterium klasyfikacyjne dla danej 
cechy.

Występowanie zestawu pewnych cech (cech swo-
istych) jest narzędziem różnicującym poszczególne 
klasy obiektów (obiekty zbiorcze). Występowanie 
zestawu pewnych stanów cech jest narzędziem 
różnicującym obiekty jednostkowe (byty pierwsze) 
w danej klasie obiektów (bytów wtórych).

4. Pojęcie jakości

Dla kwalitologii „cecha” jest pojęciem podsta-
wowym. Proponowane przez Platona w V lub 
VI w. p.n.e. pojęcie „poiotes” oznaczało „jakość”. 
W I w. p.n.e. Cicero, tłumacząc greckie „poiotes” 
na łacinę, ukuł sformułowanie „qualitas”,  oznacza-
jące cechę, jakość, przymiot, właściwość [7, s. 25]. 
Tym samym, pojęcie „jakości” etymologicznie sta-
nowi funkcję pojęcia „cechy”11. Przyjmując, że a) 
cecha jest bytem abstrakcyjnym oraz że b) jakość 
jest funkcją cechy, należy orzec, że jakość jest by-
tem abstrakcyjnym. Jakość można odnosić bądź do 
bytów zbiorczych, bądź do bytów jednostkowych. 
W pierwszym przypadku jakość, jako byt abstrak-
cyjny wtóry, jest wyłącznie pojęciem. W drugim 
przypadku mamy do czynienia z jakością jako 
pojęciem intencjonalnym, odnoszącym się bytu 
jednostkowego.

Jakość bytów zbiorczych (pojęć reprezentują-
cych klasy obiektów) określa zbiór cech przyna-
leżnych tym i tylko tym obiektom, które obejmu-
je dana klasa przedmiotów rzeczywistości. Jakość 
obiektów jednostkowych określa zbiór stanów 
cech przynależnych temu i tylko temu jednostko-
wemu przedmiotowi rzeczywistości.

Określenie 2.1. Jakością bytu jednostkowego na-
zywa się zbiór stanów cech przynależnych temu by-
towi i tylko temu bytowi.

Przez poznanie jakości bytu jednostkowego rozu-
mie się zatem poznanie zbioru stanów cech przyna-
leżnych temu bytowi. Jakość bytów jednostkowych 
stanowi zatem ich istotę.

 Określenie 2.2. Jakością bytu zbiorczego (pojęcia) 
nazywa się zbiór cech przynależnych wszystkim 
desygnatom tego bytu i tylko tego bytu.

11 W. Mantura definiuje jakość w następujący sposób: „jakością 
przedmiotu nazywa się zbiór cech do niego przynależnych” [7, s. 49]. 
T Borys natomiast wskazuje, że „jakością nazywamy zbiór cech, 
których wartości opisują naturę względnie jednorodnego zbioru obiek-
tów” [5, s. 17] lub „Jakością nazywamy cechę złożoną odwzorowującą 
względnie jednorodny zbiór obiektów w wielowymiarową przestrzeń 
stanów” [5, s. 17].
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Przez poznanie jakości pojęć rozumie się zatem 
poznanie zbioru cech swoistych przynależnych ich 
desygnatom.

Jakość bytów zbiorczych jest przedmiotem za-
interesowania ogólnej teorii jakości. Jakość bytów 
jednostkowych jest przedmiotem zainteresowania 
inżynierii jakości. Należy zauważyć, że na świecie 
nie istnieją dwa idealnie takie same przedmioty rze-
czywistości. Oznacza to, że wszelki przedmiot rze-
czywistości posiada inną jakość – nie istnieją dwa 
dokładnie takie same zbiory stanów cech przyna-
leżnych różnym obiektom.

Podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie definicji 
oraz sposobu rozumienia podstawowych pojęć 
kwalitologii – cechy oraz jakości na gruncie nomi-
nalistycznej ontologii reistycznej oraz epistemologii 
racjonalnej. Do najważniejszych osiągnięć w opra-
cowaniu zaliczyć można:

1. Opracowanie klasyfikacji bytów na byty 
konkretne jednostkowe (rzeczy), byty abstrakcyj-
ne jednostkowe, pojęcia konkretne oraz pojęcia 
abstrakcyjne.

2.Wskazanie, że dla bytów jednostkowych (kon-
kretnych i abstrakcyjnych) możliwe jest poznanie 
ich istoty. Wskazano, że byty zbiorcze w istocie są 
nazwami ogólnymi, więc proces ich poznania spro-
wadza się do poznania istoty ich nazw. 

3.Określenie, że poznanie istoty bytów jed-
nostkowych może odbywać się bądź sensualnie, 
bądź rozumowo, a poznanie istoty nazw odbywa 
się poprzez określenie znaczenia, denotacji oraz 
konotacji nazwy. Wskazano możliwość intersu-
biektywnego poznania wyszczególnionych kate-
gorii bytów. 

4. Przedstawienie przykładowych narzędzi do-
ciekania istoty nazw – teorii zbiorów rozmytych 
oraz teorii systemów szarych.

5. Sformułowanie pojęcia cechy jako zbioru sta-
nów klasy przedmiotów odwzorowującego podo-
bieństwo określonego rodzaju. Określenie cech jako 
abstrakcyjnych bytów zbiorczych.

6. Sformułowanie pojęcia stanu cechy jako każ-
dej możliwej realizacji cechy. Określenie stanu cech 
jako abstrakcyjnych bytów jednostkowych.

7. Sformułowanie trzech funkcji cech: klasyfika-
cyjnej, identyfikacyjnej oraz projektującej.

8. Stwierdzenie, że narzędziem różnicującym 
poszczególne klasy obiektów (obiektów wtórych) 
jest występowanie pewnych zestawów cech (cech 
swoistych).

9. Stwierdzenie, że narzędziem różnicującym 
obiekty jednostkowe (byty pierwsze) w danej klasie 

obiektów (bytach wtórych) jest występowanie pew-
nych zestawów stanów cech.

10. Sformułowanie pojęcia jakości bytów jed-
nostkowych jako zbioru stanów cech przynależ-
nych tym bytom i tylko tym bytom.

11. Sformułowanie pojęcia jakości bytów zbior-
czych (pojęć) jako zbioru cech przynależnych 
wszystkim desygnatom tego bytu i tylko tego bytu.

Przedstawione wyliczenie stanowi podstawę dla 
stwierdzenia, że cel artykułu został osiągnięty. Do 
dalszych kierunków badań w przygotowywanej teo-
rii zaliczyć można, m.in.:

1. proces określania aksjologicznego stanu cech 
(ogólna teoria jakości),

2. proces określania aksjologicznej wartości sta-
nów cech (ogólna teoria jakości),

3. narzędzia określania istoty nazw (inżynieria 
jakości),

4. narzędzia określania istoty bytów (inżynieria 
jakości).

 Dr inż. Marcin Nowak (marcin.nowak@put.poznan.pl) – Wydział 

Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, dr inż. Rafał Mierz-
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest ocena stopnia zorientowania na 
ucznia podczas nauczania języków obcych realizowanego 
według wybranych koncepcji. Podstawą niniejszej pracy 
jest wynik obserwacji kilkunastu podmiotów realizujących 
naukę języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
połączony z wynikiem dyskusji akademickich o nauczaniu 
wczesnoszkolnym. Dodatkowym źródłem powstania 
artykułu jest analiza dorobku autorów z zakresu nauczania 
języków obcych i zarządzania jakością. 
W pracy wykazano, że istniejąca możliwość doboru 
personelu o różnych umiejętnościach stanowi argument za 
stosowaniem w edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanego 
kształcenia przedmiotowo-językowego. Natomiast 
łatwy dostęp do różnorodnych środków technicznych 
umożliwia stosowanie koncepcji o nazwie nauczanie 
wielozmysłowe. W artykule po raz kolejny wykazano 
interdyscyplinarny charakter problematyki projakościowej. 
Uzyskanie spełnienia wymagań stron zainteresowanych 
na oczekiwanym poziomie w dowolnym obszarze ludzkiej 
aktywności oznacza stosowanie narzędzi i schematów 
myślowych rozpowszechnionych w zarządzaniu jakością. 

The aim of the article is to analyze the principle of 
the student orientation in the selected concepts of 
foreign language teaching. The publication is based on 
the result of observation of several entities performing 
teaching English to young learners combined with the 
result of academic discussions about the early school 
education. Another aim of the article is to review authors’ 
achievements in the field of foreign languages teaching 
and quality management.
The study has shown that thanks to a well-qualified staff 
employed, integrated education can be introduced at the 
very early stage. In turn, the easy access to a variety of 
technical means allows the use of multiple senses teaching 
concept. In the article the interdisciplinary nature of 
pro-quality problems has been shown. Meeting the 
requirements of stakeholders at the expected level in any 
area of human activity, allows to introduce the tools and 
ideas prevalent in quality management.
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Wprowadzenie

Zachodzące w Europie procesy integracyjne 
i globalizacja implikują potrzeby w zakresie znajo-
mości języków obcych. Poza obszarami polityczno-
-gospodarczymi potrzeby te mają duże znaczenie 
na poziomie społeczeństw, gdzie znajomość języ-
ków obcych stanowi brzegowy warunek przyjaźni, 
poznawania innych kultur oraz świadomego rozu-
mienia racji innych ludzi. To oznacza, że jakkol-
wiek pomiędzy członkami Unii Europejskiej od kil-
ku lat istnieje porozumienie w sprawie wczesnego 
nauczania co najmniej dwóch języków obcych [4], 
to jednak względy społeczne są istotnym czynni-
kiem determinującym potrzebę nauczania języków 

obcych od najwcześniejszych lat1. Jednocześnie na-
leży mieć na uwadze, że względy organizacyjne, 
ekonomiczne oraz polityczne to zwykle źródła pro-
blemów w nauczaniu języka obcego w pierwszych 
latach edukacji szkolnej2 [11]. Problematyka zwią-
zana z nauczaniem języków obcych dzieci zarówno 

1 Autorzy świadomie w swojej pracy zwracają uwagę na użytecz-
ność znajomości języków obcych. Jakkolwiek nie wszyscy ludzie 
posiadają uzdolnienia w zakresie nauki języków obcych to jednak 
w epoce komunikowania się za pomocą środków technicznych 
nieograniczonych granicami państw, większość ludzi zetknie się 
wcześniej czy później z potrzebą porozumiewania się z zastosowa-
niem nie ojczystego języka. 

2 Przykładem kraju, w którym występują liczne bariery we wdra-
żaniu tej filozofii jest Szwecja, mimo tego że od wielu lat w tym kraju 
silnie promowany jest plurilingwalizm.
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w Polsce, jak i innych krajach Europy jest przed-
miotem badań od lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych minionego stulecia [18]. W Polsce w dużej 
mierze dotyczy ona warunków nauczania języków 
obcych w przedszkolu i w niższych klasach szkoły 
podstawowej oraz oznaczania uniwersalnych de-
terminant wpływających na jakość usług edukacyj-
nych [2], [8].

Celem niniejszego artykułu jest ocena poziomu 
zorientowania na ucznia podczas nauczania języ-
ków obcych realizowanego według wybranych kon-
cepcji3. Podstawą niniejszej pracy jest wynik obser-
wacji kilkunastu podmiotów realizujących naukę 
języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym połączony z wynikiem licznych dyskusji aka-
demickich o nauczaniu wczesnoszkolnym. Ziden-
tyfikowane przez współautorkę artykułu problemy 
w praktycznej realizacji nauczania są asumptem 
do poszukiwań oraz identyfikacji niestandardo-
wych czynników optymalizujących nauczanie ję-
zyka obcego. Kryterium odniesienia rozważań sta-
nowi zbiór tych wymagań normy ISO 9001:2015, 
które tworzą zasadę zarządzania jakością: orienta-
cja na klienta. Warto zwrócić uwagę, że zaktuali-
zowane ostatnio wydanie normy ISO 9001 zostało 
ukierunkowane w stronę lepszego rozumienia za-
chodzących procesów i udziału w nich wszystkich 
stron zainteresowanych [24]. Dodatkowym źródłem 
powstania artykułu jest przegląd dorobku autorów 
z zakresu nauczania języków obcych i zarządza-
nia jakością. Należy zwrócić uwagę, że w warun-
kach nauczania języków obcych dzieci weryfikacja 
stosowanych metod za pomocą opinii nabywców 
usług jest praktycznie niemożliwa. Z kolei ocena 
sprawdzająca poziom znajomości języków obcych 
również nie odzwierciedla poziomu zadowolenia 
z zastosowanej metody nauczania. Z tego powodu 
ocena systemu wczesnoszkolnego nauczania języ-
ków obcych lub jego elementów z zastosowaniem 
kryteriów jakościowych znajduje istotne uzasadnie-
nie praktyczne. 

1. Wprowadzenie do problematyki wczesnoszkolnego 
nauczania języków obcych w świetle wybranych 
atrybutów zarządzania i przebiegu realizowanych 
procesów edukacyjnych 

W rozważaniach nad rozwojem kompetencji ję-
zykowych istotnymi zagadnieniami są przyswaja-
nie oraz uczenie się. W rozwijaniu kompetencji ję-
zykowych uznaje się, że język obcy jest przedmio-
tem nauki, natomiast język ojczysty jest przyswaja-
ny naturalnie wraz z rozwojem człowieka. W opi-
nii autorów artykułu każda metoda lub koncepcja 
wczesnoszkolnego nauczania języków obcych po-
winna uwzględniać ww. regułę, tzn. zawierać takie 
rozwiązania, w których nauki jest możliwie mało, 

3 Zorientowanie na nabywcę usługi w projakościowym podejściu 
do zarządzania zostało usankcjonowane zasadą o nazwie orientacja 
na klienta. 

a dominuje w niej naturalne przyswajanie. Takie 
podejście jest uzasadnione naturalnymi uwarunko-
waniami organizmu człowieka w jego wczesnosz-
kolnym rozwojowym stadium. To wówczas czło-
wiek w naturalny sposób podchodzi do bilingwal-
nego środowiska, tworząc własne hipotezy dotyczą-
ce znaczenia, przyporządkowuje każdemu designa-
tum co najmniej dwa denotata: jednego i drugiego 
języka; musi uczyć się dwóch znaczeń [2]. Jakkol-
wiek możliwość stworzenia w pełni bilingwalnego 
środowiska istnieje w zasadzie tylko w warunkach 
rodzinnych, to jednak należy zwrócić uwagę, że 
okres plastyczności umysłu typowego dla warun-
ków przyswajania trwa dość długo4. Skoro obecnie 
istniejące warunki środowiskowe i stosowane sys-
temy kształcenia nie przewidują możliwości natu-
ralnego dwujęzycznego rozwoju, to właśnie metody 
wczesnoszkolnego nauczania języków obcych po-
winny wskazywać maksymalnie bilingwalny cha-
rakter i umożliwiać imitowanie występowania bi-
lingwalnego środowiska. W opinii autorów artykułu 
tylko koncepcje nauczania języka obcego ze ziden-
tyfikowanymi elementami procesu uwzględniający-
mi wymagania ucznia z jednej strony zrekompen-
sują opóźnione rozpoczęcie przyswajania drugie-
go języka, z drugiej strony ułatwią wykorzystanie 
okresu istnienia u dziecka dwóch podzbiorów obec-
nych w rozwoju każdego człowieka już od około 18. 
miesiąca życia [6]. Potrzeba maksymalizacji udzia-
łu ucznia w nauczaniu języka obcego5 jest w peł-
ni zbieżna z opinią członków Modern Lan  guage 
 Association, którzy jakkolwiek potwierdzili, że ide-
alnym punktem startu akwizycji dwóch języków 
jest już moment narodzenia się dziecka, to jednak 
w warunkach nauki zorganizowanej uznali wiek 
4-5 lat za bardzo dobry. W warunkach polskich do-
brym momentem startu akwizycji dwóch języków 
jest właśnie okres przedszkolny. W opinii glottody-
daktyków pierwsze dziesięć lat życia stanowi czas 
najbardziej efektywny w nauczaniu języka obcego. 
Jest to uwarunkowane m.in. plastycznością narzą-
dów artykulacyjnych, których struktura zasadniczo 
zmienia się od dziesiątego do czternastego roku ży-
cia. Dzieci na skutek uwarunkowań biologicznych 
są wtedy zdolne do wyartykułowania niemalże każ-
dego dźwięku, co znacznie usprawnia naukę języ-
ka obcego. Innym argumentem przemawiającym za 
wczesnoszkolnym nauczaniem języka obcego jest 
teza o istnieniu tzw. „wieku krytycznego”. Okazuje 
się, że po dwunastym roku życia ucho dziecka staje 
się wrażliwe wyłącznie na długość fal charaktery-
styczną dla danego języka ojczystego [22].

Warto zwrócić uwagę na istotny warunek postrze-
gania usług edukacyjnych, który nie jest zbyt często 
uwzględniany w publikacjach, niemniej jednak ma 

4 Problem akwizycji języka w wieku dziecięcym jest również 
przedmiotem badań neurobiologów. W opinii Erica Lenneberga to 
„otwarcie umysłu” z zachowaniem warunków naturalnego przyswa-
jania może trwać nawet do początków okresu dojrzewania [10]. 

5 Warto zwrócić uwagę, że udział nabywcy usługi w jej tworzeniu 
jest jednym z dowodów praktycznej orientacji na klienta.
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kluczowe znaczenie dla osiąganych efektów dzia-
łań edukacyjnych. Tym warunkiem jest traktowanie 
działań edukacyjnych jako procesu (lub procesów) 
z jednoczesnym transponowaniem atrybutów zarzą-
dzania do rzeczywistości świadczenia usług eduka-
cyjnych. Jest to warunek konieczny, bo jakkolwiek 
usługa edukacyjna jest usługą specyficzną, niemniej 
jednak wymagania jej odbiorców (klientów) oraz 
innych stron zainteresowanych są tak samo istot-
ne jak wymagania występujące w „typowych” usłu-
gach [21]. Należy także podkreślić, że wytwarzanie 
u pracowników świadomości, iż ich dobra praca ma 
zasadnicze znaczenie oraz taka organizacja działal-
ności, aby wyodrębnieni zwierzchnicy bezpośred-
ni znajdowali się blisko realizowanych czynności 
operacyjnych to zasady zarządzania sformułowane 
przez Petersa i Watermana [14] znajdujące zastoso-
wanie w nauczaniu języków obcych. Z kolei  Drucker 
[3] znaczenie zarządzania uzależnia od współdziała-
nia ludzi, które traktuje jako neutralizujące słabości 
oraz maksymalizujące talenty i silne strony wszyst-
kich uczestników całego działania. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że ważną rolę w systemie nauczania 
języka obcego spełniają elementy komunikacyjne 
znajdujące się w gestii nauczyciela jako moderatora 
kształtującego przebieg procesu edukacyjnego. Jest 
to istotne choćby z tego powodu, że percepcja słu-
chowa u dzieci jest najważniejsza, a to oznacza bez-
pośrednie przełożenie sposobu mówienia nauczy-
ciela na sposób wyrażania się ucznia [1]. Ponadto 
posługiwanie się językiem obcym na zajęciach orga-
nizowanych dla dzieci musi obfitować w elementy 
planowania i przewidywania, a poziom dobranych 
zwrotów powinien przewidywać percepcję odbior-
ców6. Innymi słowy – w procesach nauczania języka 
obcego ważną umiejętnością wymaganą od nauczy-
ciela jest umiejętność tworzenia i realizowania pro-
cesów glottodydaktycznych [15]7.

W usługach wczesnoszkolnego nauczania języ-
ków stosuje się bardzo często uproszczone podej-
ście do zarządzania8. W skrócie polega ono na pre-
cyzyjnym określeniu tego, czego oczekuje się od 
ludzi realizujących zadania, a następnie kontrolo-
waniu ich, aby wykonali to jak najlepiej z zacho-
waniem optymalizacji nakładów [5]. Jest to zbieżne 
z poglądem E. Skrzypek [19], która uważa, że w wa-
runkach zarządzania procesowego najważniejszym 
problemem zarządzania jest jakość procesów (lub 

6 Idea dostosowania odpowiednich do odbiorców koncepcji 
nauczania języków obcych oznacza w praktyce, m.in.: realizację 
zajęć przy pomocy rymowanek, piosenek, wierszyków połączonych 
często z przedstawianiem scenek oraz tańcem. Odpowiedzialnym za 
ich realizację jest nauczyciel. 

7 W opinii autorów artykułu jest to m.in. tożsame z umiejętnością 
moderowania przebiegu procesu z klientem realizowanego w zarzą-
dzaniu np. organizacją. 

8 W zarządzaniu stosuje się zarówno rozbudowaną definicję 
zarządzania, jak i w wersji zwięzłej. Pierwsza obejmuje zestaw dzia-
łań takich, jak: planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, 
przewodzenie i kontrolowanie skierowane na zasoby organizacji. 
W takim podejściu do zarządzania ważnym elementem jest zależność 
pomiędzy zasobami a realizacją. W wersji zwięzłej uwaga w dużej 
mierze skupiona jest na działaniach ludzi i przede wszystkim na 
celu. 

ich składników) tworzących rezultat. Zgodnie z do-
świadczeniami fińskimi w edukacji tymi składnika-
mi są: wiedza merytoryczna, poziom umiejętności, 
komunikatywność, warunki lokalowe oraz indywi-
dualnie dopasowany do nabywcy zakres treści [17].

2. Zorientowanie na klienta jako miara oddziaływania 
na przebieg procesu nauczania

2.1. Istota orientacji na ucznia w procesie nauczania języków 
obcych – wybrane elementy interpretacji praktycznej

Uniwersalność normy ISO 9001:2015 oznacza, 
że jej wymagania mogą stanowić punkt odniesienia 
działań każdej organizacji niezależnie od jej rodza-
ju. Warto zwrócić uwagę, że uniwersalność oznacza 
także możliwość stosowania wymagań w odniesie-
niu do wybranych obszarów organizacji, systemów 
jej działania oraz realizowanych procesów i wyro-
bów. To w istocie oznacza, że wymagania, stano-
wiące treść normy ISO 9001:2015, można traktować 
jako odniesienie dla procesów edukacyjnych bez 
przyporządkowywania im konkretnych zasobów 
materialnych. Celem realizowanych procesów jest 
osiągnięcie albo zaplanowanego poziomu na wyj-
ściu z procesów, albo uzyskanie dobra rozumiane-
go jako umiejętność posługiwania się językiem ob-
cym9. W opinii Toczyńskiej [20] uzyskanie zaplano-
wanego poziomu wyjścia powinno wynikać z roze-
znania zarówno bieżących, jak i przyszłych potrzeb 
odbiorców usług edukacyjnych i innych stron za-
interesowanych. Warto zwrócić uwagę, że ww. uni-
wersalność normy ISO 9001:2015 pozwala na sto-
sowanie wymagań poszczególnych punktów normy 
tworzących zasadę orientacji na klienta w procesie 
(lub procesach) nauczania języków obcych z jedno-
czesnym odwołaniem się do poszczególnych zaso-
bów (ludzkich, materialnych) w takim wymiarze, 
w jakim jest to konieczne w celu stosowania okre-
ślonej koncepcji nauczania języka obcego [23].

W tabeli 2. zestawiono punkty normy ISO 
9001:2015, które tworzą zasadę zarządzania jako-
ścią o nazwie orientacja na klienta oraz dokonano 
transformacji ogólnych wymagań do wymagań ma-
jących zastosowanie w warunkach nauczania języ-
ków obcych.

Należy zwrócić uwagę, że 5 spośród 9 wymagań 
zostało zaadresowanych bezpośrednio do kierow-
nictwa. To oznacza, że właściwe ukierunkowanie 
na ucznia procesów edukacyjnych uzależnione jest 
bezpośrednio od kierownictwa organizacji. Pozosta-
łe 4 wymagania, jakkolwiek zawierają w sobie czyn-
nik odpowiedzialności, to jednak implikują określo-
ne zaangażowanie pozostałego, bezpośrednio włą-
czonego w realizację usług edukacyjnych persone-
lu. Okazuje się, że element doboru personelu nie 
jest jednoznacznie przypisany do gestii kierownic-
twa, co oznacza, że istniejąca dowolność umożliwia 

9 Pojęcia dobro, usługa zostały wprowadzone w normie ISO 9001: 
2015 i zastępują określenie wyrób. 

Janusz Ząbek, Renata Ząbek
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płynne podejmowanie się przez personel realizacji 
poszczególnych zadań w zależności od posiada-
nych kompetencji. 

2.2. Koncepcje wczesnoszkolnego nauczania języków obcych 
a orientacja na ucznia 

Nauczanie języków obcych odbywa się w róż-
nych formach oraz w różnych warunkach. W po-
dejściu procesowym zaproponowanym przez au-
torów artykułu miarą oceny realizowanych działań 
edukacyjnych jest jakość10. W takim ujęciu, jak to 
zostało wspomniane wcześniej, efektem nauczania 
języka obcego może być jakość dobra (usługi) lub 
jakość określona na wyjściu z procesu11. W tabeli 
2. zestawiono wybrane koncepcje wczesnoszkolne-
go nauczania języków obcych oraz dokonano iden-
tyfikacji głównych czynników orientacji na klienta. 
W każdej koncepcji zidentyfikowano trzy główne 
czynniki orientacji na klienta, oceniając je według 
przyjętej skali. Punktem odniesienia identyfikacji 
jest spełnienie wymagań poszczególnych punktów 

10 W opinii autorów idea nowoczesnych koncepcji nauczania 
języków obcych jest zbieżna ze znaną w zarządzaniu jakością 
sentencją pochodzącą z filozofii chińskiej: „powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż mi to, zapamiętam, zaangażuj mnie, to dobrze zrozumiem i się 
nauczę”. 

11 W pracy autorzy pozostawiają pewną dobrowolność inter-
pretacji, czy poziom uzyskanej znajomości języka obcego będzie 
traktowany właśnie jako wspomniany wyrób (dobro, usługa), czy 
też będzie pojmowany jedynie jako wyjście z określonego procesu 
z perspektywą stanowienia wejścia do kolejnego procesu. Biorąc pod 
uwagę, że przedmiotem rozważań jest nauczanie wczesnoszkolne, 
uzasadnione jest traktowanie uzyskanego poziomu znajomości języ-
ka obcego jako zbioru parametrów charakteryzujących wyjście z pro-
cesów nauczania na poziomie wczesnoszkolnym. Wyjścia te będą 
stanowiły element wejść w dalszych etapach nauki języka obcego.

normy ISO 9001:2015 tworzących (wchodzących 
w skład) zasady zarządzania jakością: orientacja na 
klienta. 

Z przedstawionych w tabeli 2. danych wynika, 
że w dwóch koncepcjach nauczania języka obce-
go spełnianie wymagania zorientowania na ucznia 
tkwi przede wszystkim w odpowiednim delegowa-
niu pracowników odpowiedzialnych za przebieg 
procesu. Pracownicy, oprócz znajomości języka ob-
cego, posiadają wiedzę ogólnospołeczną i potrafią 
ją przekazać właśnie w języku obcym. W dwóch 
pozostałych orientacja na klienta znajduje odzwier-
ciedlenie w eliminowaniu przeszkód uniemożliwia-
jących realizację zadań edukacyjnych oraz udzie-
laniu personelowi odpowiedzialnemu za przebieg 
procesów stosownych uprawnień w zakresie mo-
derowania przebiegu realizowanych procesów dy-
daktycznych. Interpretując treść tabeli 2., warto 
zwrócić uwagę, że praktycznie we wszystkich kon-
cepcjach nauczania języków obcych przyjmuje się 
apriori, że pierwotny dobór personelu na potrze-
by świadczonych usług edukacyjnych obwarowa-
ny jest na tyle licznymi czynnikami weryfikujący-
mi (wymaganiami), że mniejszą wagę przywiązu-
je się do incydentalnego dokształcania personelu. 
Ponadto należy stwierdzić, że w przedstawionych 
koncepcjach nauczania języków obcych orientacja 
na ucznia oznacza tak naprawdę spełnianie jedynie 
kilku wymagań normy ISO 9001:2015. Okazuje się, 
że takie czynniki, jak: ustalenie oczekiwań odbior-
ców, identyfikacja czynników wpływających na za-
dowolenie z jakości nauczania języka obcego, infor-
mowanie o świadczonych usługach nauczania języ-
ków obcych i odpowiedzi na zapytania i reklamacje 
(por. tabela 1.) nie są uwzględnione w wybranych 

Tabela 1. Interpretacja istoty orientacji na klienta w usługach nauczania języków obcych

Przyporządkowanie 
wymagania do elementu 

struktury organizacji 
Istota wymagania w okolicznościach nauczania języków obcych Punkt normy 

ISO 9001:2015

Występuje 
przyporządkowanie 
jednoznaczne 
– kierownictwo 

Ustalenie oczekiwań w odniesieniu do oczekiwanego poziomu znajomości języków obcych 
oraz wymagań zewnętrznych, np. wynikających z potrzeby spełnienia wymagań poziomów 
egzaminacyjnych 

5.1.2 a.

Określenie i uwzględnianie zarówno czynników utrudniających, jak i ułatwiających realizację procesów 
edukacyjnych

5.1.2. b.

Identyfikacja czynników wpływających na zadowolenie odbiorców usługi edukacyjnej i ich stałe 
moderowanie

5.1.2. c.

Nadanie personelowi realizującemu procesy edukacyjne w zakresie nauczania języków obcych 
uprawnień i odpowiedzialności gwarantujących uzyskanie wyników procesów zgodnie z planem 

5.3. b.

Utrwalanie i rozpowszechnianie w środowisku nauczania języków obcych przekonania o stałej 
potrzebie wychodzenia naprzeciw wymaganiom ucznia

5.3.d.

Brak przyporządkowania 
wymagania – domyślnie 
wymaganie dotyczy 
członków personelu 
bezpośrednio 
zaangażowanego 
w realizację procesów 

Dobór pracowników realizujących procesy nauczania języków obcych zgodnie z ich kompetencjami 7.2. b

Stały monitoring adekwatności personelu przypisanego do wykonywania określonych zadań i w jego 
efekcie kierowanie w zidentyfikowanych sytuacjach na dokształcanie

7.2. c

Stały monitoring znajomości przez realizujących usługę edukacyjną przyjętych zobowiązań z tytułu 
realizowanych procesów i utrzymywanie świadomości z konsekwencji w przypadku ich niespełnienia

7.3.

Stałe informowanie o świadczonych usługach nauczania języków obcych, odpowiedzi na zapytania 
i reklamacje oraz zapewnienie, że prace uczniów oraz treści przesyłanych komunikatów będą 
odpowiednio przechowywane

8.2.1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ISO 9001: 2015 
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koncepcjach nauczania języków obcych. To ozna-
cza, że wiele oczekiwań w odniesieniu do poziomu 
znajomości języka obcego stało się powszechnymi. 

Podsumowanie  12

W pracy dokonano identyfikacji najpopular-
niejszych koncepcji nauczania języków obcych. 

12 Należy zwrócić uwagę, że w podejściu storyline korzysta się 
z posiadanej wiedzy i wcześniej opanowanych umiejętności uczniów, 
a to oznacza istotne utrudnienie w początkowym okresie nauki języka 
obcego tą metodą. Autorzy niniejszego artykułu uznają tę koncepcję 
jednak jako pełnowartościową od początku wprowadzania treści 
zintegrowanych, a efektywność nauczania zwiększa np. niewielkie 
przesunięcie w czasie rozpoczęcia wprowadzania treści ściśle języko-
wych i elementów związanych z komentowaniem epizodów. Ponadto 
wspomniane przesunięcie w czasie umożliwia poznanie grupy edu-
kacyjnej, zaplanowanie sekwencji poszczególnych działań oraz dobór 
epizodów wg zainteresowania uczestników zajęć.

Okazuje się, że istnieją liczne powiązania oko-
liczności świadczenia usług edukacyjnych z pla-
nowaniem, nadzorowaniem przebiegu, zapewnie-
niem zasobów oraz doborem personelu. To ozna-
cza faktyczne transponowanie cech podejścia 
procesowego, stosowanego w zarządzaniu organi-
zacją, do realiów świadczenia usług wczesnosz-
kolnego nauczania języków obcych. Innymi sło-
wy, w pracy w pewnym zakresie dokonano ana-
lizy wybranych elementów nauczania języków 
obcych z punktu widzenia interdyscyplinarnego 
przenikania dwóch dziedzin: zarządzania i peda-
gogiki. W pracy wykazano, że wspomniane plano-
wanie (procesu lub procesów) nauczania języków 
obcych oraz zidentyfikowane zapewnienie zaso-
bów potrzebnych do ich realizacji to istotne zale-
ty stosowania podejścia procesowego w usługach 
edukacyjnych.

Tabela 2. Orientacja na ucznia w wybranych koncepcjach nauczania języków obcych

Nazwa i charakterystyka koncepcji nauczania języków obcych 

Identyfikacja głównych czynników orientacji na ucznia wg 
schematu:
5 – dominujący, 
3 – średni, 
1 – mały, 
wraz z objaśnieniem i wskazaniem punktu normy ISO 9001:2015

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe – nauczanie przedmiotu 
lub przedmiotów połączone z jednoczesnym nauczaniem języka obcego.
Główne cechy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL 
z ang. Content and Language Integrated Learning):
a/ nauczanie języka równolegle z innym przedmiotem,
b/ duża samodzielność prowadzącego zajęcia w planowaniu przebiegu oraz 
w doborze środków wizualnych,
c/ stała dywersyfikacja metod motywujących do używania języka obcego.

5 – dobór personelu realizującego procesy edukacyjne, uwzględniający 
znajomość przedmiotu oraz znajomość języka obcego (pkt 7.2. b),
3 – nadanie personelowi realizującemu procesy edukacyjne 
w zakresie nauczania języków obcych odpowiednich uprawnień 
i odpowiedzialności z perspektywy oczekiwań realizacji zamierzonych 
celów (pkt 5.3.b),
1 – stały monitoring adekwatności personelu przypisanego do 
wykonywania określonych zadań i w jego efekcie – kierowanie 
w zidentyfikowanych sytuacjach na dokształcanie (pkt 7.2.c) 

Nauczanie wielozmysłowe – nauczanie języka obcego połączone 
z wykorzystaniem wielu zmysłów dziecka.
Główne praktyczne elementy nauczania wielozmysłowego:
a/ wprowadzenie i stosowanie metody nauczania języków obcych 
powiązane z możliwościami technicznymi, 
b/ realizacja zajęć z wykorzystaniem elementów muzyki i plastyki,
c/ dobór prowadzących zależny od kompetencji oraz w powiązaniu 
z możliwościami technicznymi.

5 – usunięcie przez kierownictwo wszystkich przeszkód w prowadzniu 
zajęć; zapewnienie odpowiednich środków technicznych (pkt 5.1.2. b),
3 – dobór personelu realizującego procesy edukacyjne uwzględniający 
jego umiejętności z zakresu plastyki i muzyki (pkt 7.2.b), 
1 – stały monitoring adekwatności personelu przypisanego do 
wykonywania określonych zadań i w jego efekcie – kierowanie 
w zidentyfikowanych sytuacjach na dokształcanie (pkt 7.2.c)

Koncepcja aktywnego nauczania – nauczanie języka obcego połączone 
z aktywnością ruchową.
Główne cechy aktywnego nauczania języka obcego (TPR z ang. Total 
Physical Response) :
a/ realizacja zajęć z nauczania języka obcego powiązana z systemem 
wydawania poleceń w trybie rozkazującym dotyczącym zadań ruchowych,
b/ przestrzeganie etapowości nauczania języka obcego obejmującej: 
rozumienie i wypełnianie prostych poleceń nauczyciela bez użycia słów, 
wprowadzanie nowych pojęć za pomocą pokazów, pozwolenie uczniom na 
rozpoczęcie samodzielnego mówienia w zależności od ich chęci,
c/ uzależnienie realizacji zajęć od prowadzącego; duża samodzielność 
prowadzącego zajęcia w planowaniu przebiegu oraz w aranżowaniu 
środków realnych. 

5 – nadanie personelowi realizującemu procesy edukacyjne 
w zakresie nauczania języków obcych odpowiednich uprawnień 
i odpowiedzialności uwzględniających oczekiwania w stosunku do 
realizacji zamierzonych celów (pkt 5.3. b)
3 – dobór personelu realizującego procesy edukacyjne uwzględniający 
znajomość znajomość języka obcego (pkt 7.2. b)
1 – stały monitoring adekwatności personelu przypisanego do 
wykonywania określonych zadań i w jego efekcie kierowanie 
w zidentyfikowanych sytuacjach na dokształcanie (pkt 7.2.c) 

Koncepcja (metoda) storyline12 – nauczanie języka obcego połączone 
z komentowaniem sytuacji występujących w rzeczywistości.
Główne cechy nauczania języka metodą storyline:
a/ dobór tematów przewodnich stosownie do programów nauczania 
i zainteresowania grupy, w której realizowane są zajęcia,
b/ duża samodzielność prowadzącego zajęcia w planowaniu przebiegu 
zajęć; przestrzeganie cech ćwiczenia różnych sprawności, zakładanych 
poziomów interakcji oraz elementu zaskoczenia,
c/ konieczność stałej dywersyfikacji stosowanych środków przekazu, 
systemów przekazywania wiedzy oraz czynników motywujących do 
używania języka obcego.

5 – dobór personelu realizującego procesy edukacyjne uwzględniający 
znajomość przedmiotu oraz znajomość języka obcego (pkt 7.2. b),
3 – nadanie personelowi realizującemu procesy edukacyjne 
w zakresie nauczania języków obcych odpowiednich uprawnień 
i odpowiedzialności z perspektywy oczekiwań realizacji zamierzonych 
celów (pkt 5.3.b),
1 – stały monitoring adekwatności personelu przypisanego do 
wykonywania określonych zadań i w jego efekcie – kierowanie 
w zidentyfikowanych sytuacjach na dokształcanie (pkt. 7.2. c)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7], [12], [13], [9], [16]

Janusz Ząbek, Renata Ząbek
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 Ponadto w pracy dokonano wstępnej oceny 
usługi nauczania języków obcych pod kątem isto-
ty obecności w niej zasady zarządzania jakością 
o nazwie orientacja na klienta. W pracy wykaza-
no, że jednym z elementów właściwego zoriento-
wania na ucznia jest realizacja przez kierownictwo 
uprawnienia do doboru personelu i nadawania 
mu uprawnień pod kątem możliwości realizowa-
nia usługi na oczekiwanym poziomie. Innym wy-
znacznikiem przestrzegania zasady zorientowania 
na ucznia jest podejmowanie przez personel zaan-
gażowany w realizowanie procesów edukacyjnych 
tylko tych zadań, które stanowią jego mocną stro-
nę kompetencyjną. Z przeprowadzonych rozwa-
żań wynika, że dwie z przedstawionych koncep-
cji wczesnoszkolnego nauczania języków obcych 
są silnie zorientowane na ucznia właśnie przez 
odwołanie do kompetencji personelu i jego umie-
jętności. W pracy wykazano, że zrozumienie isto-
ty orientacji na ucznia w poszczególnych koncep-
cjach nauczania języka obcego umożliwia później 
racjonalny wybór koncepcji w zależności od wa-
runków realizowanych procesów edukacyjnych. 
Istniejąca możliwość doboru personelu o różnych 
umiejętnościach stanowi argument za stosowa-
niem w edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanego 
kształcenia przedmiotowo-językowego. Natomiast 
łatwy dostęp do różnorodnych środków technicz-
nych umożliwia stosowanie koncepcji o nazwie 
nauczanie wielozmysłowe. 

W pracy wykazano, że zaproponowany parago-
spodarczy model interpretacji zdarzeń występują-
cych podczas wczesnoszkolnego nauczania języ-
ków obcych umożliwia lepsze poznanie specyfiki 
usług edukacyjnych. Okazuje się, że skoro w na-
uczaniu wczesnoszkolnym pozyskiwanie ocen 
i opinii od bezpośrednich nabywców usługi jest 
mało miarodajne, dlatego uzasadnione jest korzy-
stanie z obiektywnych narzędzi interpretacji zda-
rzeń pochodzących wprost z zarządzania. Stano-
wi to dowód, że realizacja przedsięwzięć, których 
ważnymi miarami są skuteczność i efektywność, 
wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Ponad-
to w artykule po raz kolejny potwierdzono inter-
dyscyplinarne oddziaływanie szeroko rozumianej 
problematyki projakościowej. Uzyskanie spełnie-
nia wymagań stron zainteresowanych na oczeki-
wanym poziomie w dowolnym obszarze ludzkiej 
aktywności oznacza niekiedy mimowolne lub nie-
nazwane stosowanie narzędzi, podejścia lub sche-
matów myślowych szeroko rozpowszechnionych 
w zarządzaniu jakością. 

Dr inż. Janusz Ząbek (janusz.zabek@mwse.edu.pl), mgr Renata 
Ząbek – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
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Streszczenie Summary

W artykule zaprezentowano główne wnioski wynikające 
ze zrealizowanego w 2016 roku projektu „Stan jakości 
na świecie”, w ramach którego określono 21 wskaźników 
opisujących poziom rozwoju poszczególnych państw 
Unii Europejskiej. Raport ten stał się podstawą do 
przeprowadzenia autorskiej analizy pozycji Polski 
w zakresie zarządzania jakością w gronie pozostałych 
państw Unii Europejskiej, a także zdefiniowania jej 
mocnych i słabych stron. Wyniki przeprowadzonej analizy 
wykazały słabą ogólną pozycję Polski oraz bardzo słabą 
pozycję w obszarze zarządzania jakością.

Authors of the paper undertake issues of a broadly 
understood quality. On the basis of the report “World state 
of quality 2016” authors analyze the position of Poland 
compared to 27 other European Union countries. This 
analysis is based on 21 indicators concerning the quality 
management. Additionally the strengths and weaknesses 
of Poland have been identified. The results indicate poor 
state of the overall quality level and very poor state of 
quality management in Poland.

Słowa kluczowe Keywords
zarządzanie jakością, Polska, Unia Europejska quality management, Poland, European Union
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Praktyka zarządzania jakością charakteryzuje się 
zróżnicowaniem geograficznym. Na przykład  samo 
miejsce (kraj), w którym dany produkt został wytwo-
rzony, często determinuje postrzeganie jego jakości. 
Wyrobom pochodzącym z niektórych państw, np. 
z Japonii oraz Niemiec, przypisuje się a  priori wy-
soką jakość, podczas gdy inne wyroby, np. chińskie, 
uznawane są za produkty o niższej jakości (por. Kauf, 
Tłuczak, 2016). Ponadto w różnych państwach/regio-
nach obserwuje się odmienne tendencje w zakresie 
poszczególnych działań z zakresu zarządzania jako-
ścią. Dotyczy to, między innymi, popularności kon-
kretnych metod i technik związanych z tą koncepcją 
zarządzania.

Opisywane w literaturze przedmiotu badania po-
równawcze państw odnoszą się najczęściej do jako-
ści życia oraz zrównoważonego rozwoju. Przepro-
wadzane są np. Europejskie badania  jakości życia 
(www.eurofound.europa.eu), tworzone są rankingi 
jakości życia (np. www.numbeo.com) oraz rankingi 
zrównoważonego rozwoju (np. Davor i inni, 2017). 
Projekty te ograniczają się jednak do określenia za-
dowolenia z życia oraz standardu życia mieszkań-
ców poszczególnych państw. 

Inny charakter mają badania porównawcze 
państw dotyczące wybranych aspektów zarządza-
nia jakością. Są one ograniczone do jednej bran-
ży lub jednego narzędzia zarządzania jakością itd. 
Na przykład Bernd wraz z zespołem (2016) opra-
cował ranking państw dotyczący jakości funkcjo-
nowania służby zdrowia. Z kolei Sampaio wspól-
nie ze współpracownikami (2014) ocenił wybrane 
kraje pod względem liczby certyfikatów ISO 9001. 
 Tego typu projekty koncentrują się na wąskim wy-
cinku zarządzania jakością i nie zapewniają szerszej 
pespektywy.

Odmiennym podejściem charakteryzował się 
projekt badawczy „Stan jakości1 na świecie”. Ory-
ginalność tego podejścia polegała na tym, że oce-
nę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oparto 
na wskaźnikach związanych z różnymi wymiara-
mi jakości. Jest to nowe ujęcie w stosunku do pre-
zentowanych w literaturze przedmiotu propozycji 

1 Jakość jest kategorią, która zawsze odnosi się do konkretnego 
obiektu, np. wyrobu lub procesu. Autorzy projektu „Stan jakości na 
świecie” nie wskazali jednak bezpośrednio takiego obiektu. Posłużyli 
się oni sformułowaniem „stan jakości” jako pewnym skrótem myślo-
wym. Oznaczało ono poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju określanego na podstawie wskaźników dotyczących różnych, 
wybranych przez nich, wymiarów jakości oraz zarządzania jakością.
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makrowskaźników opisujących poziom rozwoju re-
gionów (por. Churski, 2005).

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano 
kluczowe elementy projektu „Stan jakości na świe-
cie”. Omówiono zastosowaną w ramach projek-
tu metodę badawczą, jak i najważniejsze wyniki 
związane z jej zastosowaniem. Celem artykułu jest 
określenie pozycji Polski wśród krajów Unii Eu-
ropejskiej w zakresie zarządzania jakością. Roz-
ważania przeprowadzono na podstawie wyników 
projektu „Stan jakości na świecie” wzbogaconych 
dodatkowymi obliczeniami wykonanymi przez au-
torów artykułu.

1. Projekt „Stan jakości na świecie”

Projekt „Stan jakości na świecie” przeprowadzo-
ny został przez zespół, w skład którego wchodziło 
pięć osób, tj. Pedro Saraiva, Paulo Sampaio, Cata-
rina Cubo, Marco Reis oraz João d’Orey, reprezen-
tujących dwie uczelnie wyższe oraz Krajowe Ob-
serwatorium Zasobów Ludzkich. Wszystkie te or-
ganizacje mają swoje siedziby w Portugalii. Celem 
podjętych przez zespół badawczy prac było opraco-
wanie metody, a następnie ocenienie – z jej wyko-
rzystaniem – stanu jakości w 28 państwach należą-
cych do Unii Europejskiej [http://wsq.dps.uminho.
pt/index.html]. 

W efekcie przeprowadzonych działań wypraco-
wany został model oceny, obejmujący 21 wskaź-
ników szczegółowych pogrupowanych w 10 wy-
miarów. Autorzy omawianego projektu przyjęli, że 
5 spośród tych wymiarów charakteryzuje potencjał 
państwa, a kolejne pięć – określa osiągane przez 
państwa wyniki2. 

Zestawienie wskaźników potencjału zostało za-
prezentowane w tabeli 1.

W tabeli 2. zaprezentowano wskaźniki opisujące 
wyniki osiągane przez poszczególne państwa.

2. Ranking państw europejskich 

Wskaźniki przedstawione w poprzednim roz-
dziale wykorzystane zostały do zbudowania ran-
kingu państw europejskich. Proces ten przebiegał 
w trzech etapach.

W pierwszym etapie ustalono wartość poszcze-
gólnych wskaźników szczegółowych dla każde-
go z 28 państw. W efekcie powstało 21 rankingów 
państw. Następnie każdemu z państw, w ramach 
każdego z rankingów, przypisano ocenę odpowia-
dającą jego pozycji w rankingu. Na przykład pań-
stwo, które zajęło szóste miejsce w danym rankin-
gu, otrzymywało rangę 6. 

Etap drugi polegał na ustaleniu wag dla poszcze-
gólnych wskaźników. W proces ten zaangażowa-
nych zostało 19 ekspertów z zakresu zarządzania 

2 Autorzy projektu nie wyjaśnili precyzyjnie kryteriów, jakimi się 
posługiwali, wprowadzając taki podział. Można domyślać się jednak, 
że wzorowali się na podziale kryteriów wykorzystanym w ramach 
Modelu Doskonałości EFQM (por. www.efqm.org). 

jakością. Za najważniejszy wskaźnik uznali oni „ja-
kość życia”, natomiast za najmniej istotny „liczbę 
członków Międzynarodowej Akademii Jakości”.

Ostatni etap polegał na obliczeniu ważonego śred-
niego wskaźnika dla każdego z badanych państw. 

Tabela 1. Wymiary i wskaźniki określające poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju w obszarze potencjału

Lp. Wymiary Symbol 
wskaźnika Wskaźniki szczegółowe

1. Organizacje

W1 Organizacje posiadające certyfikat 
ISO 9001

W2 Organizacje, które uzyskały nagrodę 
jakości

2. Profesjonaliści

W3 Członkowie Międzynarodowej 
Akademii Jakości

W4 Wykwalifikowani specjaliści z zakresu 
zarządzania jakością

3. Badania

W5 Opublikowane artykuły dotyczące 
zarządzania jakością

W6 Uczelnie uwzględnione w rankingu 
szanghajskim 

4. Edukacja
W7

Wyniki testu PISA przeprowadzanego 
przez OECD (test dotyczy 
umiejętnościach uczniów)

W8 Uczenie się przez całe życie

5. Zdrowie
W9 Oczekiwana długość życia w dniu 

narodzin

W10 Śmiertelność noworodków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Saraiva i inni, 2016)

Tabela 2. Wymiary i wskaźniki określające poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju w obszarze wyników

Lp. Wymiary Symbol 
wskaźnika Wskaźniki szczegółowe

1. Konkurencyjność
W11 Globalny Wskaźnik 

Konkurencyjności

W12 Produkt Krajowy Brutto

2. Spójność 
społeczna

W13
Współczynnik Giniego (rozkład 
dochodów i nierówności 
w społeczeństwie)

W14 Zagrożenie ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym

3. Zrównoważoność

W15

Wskaźnik Środowiskowego 
Dobrostanu (ład środowiskowy 
w ramach zrównoważonego 
rozwoju)

W16
Ślad środowiskowy 
(zapotrzebowania człowieka na 
zasoby naturalne biosfery)

4. Innowacje 
i przedsiębiorczość

W17 Globalny wskaźnik 
innowacyjności

W18 Łatwość prowadzenia 
działalności gospodarczej

5. Satysfakcja

W19 Jakość życia

W20 Zadowolenie z pracy

W21 Wskaźnik bezrobocia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Saraiva i inni, 2016)
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Wskaźnik ten został określony mianem Ogólnego 
Europejskiego Wskaźnika Jakości (ang. Overall Eu-
ropean Quality Score – OEQS). Im niższa jest jego 
wartość, tym lepiej jest oceniana sytuacja w danym 
kraju. W istocie wskaźnik ten prezentuje społeczno-
-gospodarczy poziom rozwoju kraju uwzględniający 
wybrane aspekty związane z jakością. Stworzony na 
podstawie wartości tego wskaźnika ranking państw 
Unii Europejskiej został zaprezentowany w tabeli 3.

Tabela 3. Ranking rozwoju społeczno-gospodarczego państw 
Unii Europejskiej 

Lp. Państwo Wartość wskaźnika OEQS

 1 Finlandia 7,85

 2 Austria 7,97

 3 Szwecja 8,33

 4 Holandia 8,45

 5 Dania 9,05

 6 Wielka Brytania 10,20

 7 Luksemburg 10,86

 8 Niemcy 10,90

 9 Irlandia 11,18

10 Słowenia 11,45

11 Czechy 12,76

12 Belgia 12,99

13 Francja 13,10

14 Hiszpania 14,24

15 Portugalia 14,40

16 Estonia 14,52

17 Malta 14,65

18 Włochy 15,65

19 Słowacja 17,00

20 Polska 17,67

21 Węgry 17,72

22 Cypr 17,83

23 Rumunia 18,03

24 Litwa 18,61

25 Łotwa 19,39

26 Chorwacja 19,65

27 Grecja 19,96

28 Bułgaria 21,97

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Saraiva i inni, 2016)

Najlepsze oceny rozwoju uzyskały: Finlandia, 
Austria, Szwecja, Holandia oraz Dania. Za kraje 
o najniższym poziomie rozwoju uznano natomiast: 
Bułgarię, Grecję, Chorwację, Łotwę oraz Litwę.

3. Pozycja Polski w rankingach państw Unii Europejskiej

W rankingu przygotowanym na podstawie war-
tości OEQS Polska uplasowała się na 20. pozycji. 
Lokuje to Polskę w grupie krajów o przeciętnym 

poziomie rozwoju, takich jak: Portugalia, Estonia, 
Malta, Włochy, Słowacja oraz Węgry. Wynik ten nie 
jest zaskakujący, ponieważ w wielu innych rankin-
gach rozwoju państw Polska uzyskiwała podobną 
pozycję (zob. tabela 4). 

Jeżeli uwzględnione zostaną wyłącznie tzw. 
„ nowe” państwa Unii Europejskiej, czyli 13 krajów, 
które dołączyły do wspólnoty w 2004 roku lub póź-
niej, to Polska, zajmując 6. pozycję, lokuje się w po-
łowie stawki. Polskę wyprzedzają: Słowenia, Cze-
chy, Estonia, Malta oraz Słowacja.

Interesujące wydają się być wnioski płynące 
z częściowej dezagregacji Ogólnego Europejskiego 
Wskaźnika Jakości. W dalszej części artykułu zapre-
zentowana zostanie analiza pozycji Polski w opar-
ciu o trzy wybrane subwskaźniki3:

1) Potencjał kraju – obliczany na podstawie 10 
wskaźników szczegółowych (zob. tab. 1);

2)Wyniki kraju – obliczany na podstawie 11 
wskaźników szczegółowych (zob. tab. 2);

3)Zarządzanie jakością – obliczany na podsta-
wie 4 wskaźników szczegółowych, takich jak: (W1) 
Organizacje posiadające certyfikat ISO 9001, (W2) 
Organizacje, które uzyskały nagrodę jakości, (W3) 
Członkowie Międzynarodowej Akademii Jakości, 
(W4) Wykwalifikowani specjaliści z zakresu zarzą-
dzania jakością.

3 Wartości tych subwskaźników zostały obliczone przez autorów 
artykułu z zastosowaniem metody (w tym wag) wykorzystanej w pro-
jekcie „Stan jakości na świecie”. 

Tabela 4. Pozycja Polski w  wybranych rankingach państw Unii 
Europejskiej

Lp. Obszar badań Charakterystyka wyników badania

1.
Poziom rozwoju 
społeczno-
-gospodarczego

Kozar (2016) przeanalizował poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
z wykorzystaniem 42 zmiennych 
dotyczących: demografii, zdrowia, rynku 
pracy, rozwoju gospodarczego, edukacji 
oraz środowiska przyrodniczego, zaufania 
społecznego, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. Na tej podstawie stworzył 
ranking państw, w którym Polska zajęła 20. 
miejsce. 

2.
Poziom 
zrównoważonego 
rozwoju

W zestawieniu oceniającym poziom 
zrównoważonego rozwoju Polska znalazła 
się także na miejscu 20. Przy czym 
występowało pewne zróżnicowanie 
w przypadku poszczególnych 
ładów uwzględnianych w ramach 
zrównoważanego rozwoju. Pod względem 
społecznym miejsce 18., pod względem 
gospodarczym – 22., a pod względem 
środowiskowym – 16.

3. Poziom jakości 
życia

W rankingu państw dotyczącym jakości 
życia Polska znalazła się na 21. pozycji. 
Kryterium oceny, w tym przypadku, była 
relacja pomiędzy poziomem Wskaźnika 
Rozwoju Społecznego (HDI) a wartością 
Produktu Krajowego Brutto.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Kozar Łukasz 2016), (Anna 
Bluszcz 2016), (Beslerová Stela, Dzuričková Jana 2014) 

Tomasz Brzozowski, Piotr Rogala
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Porównując pozycję Polski w obszarze potencjału 
i wyników, można zauważyć, że występuje w tym 
zakresie wysoki poziom „niezrównoważenia”, tzn. 
w obszarze potencjału Polska znalazła się na odle-
głej 25. pozycji, natomiast w obszarze wyników za-
jęła 16. miejsce. Inne kraje, które charakteryzują się 
dysproporcją pozycji w obszarach potencjału i wy-
ników (potencjał znacznie przewyższa wyniki lub 
odwrotnie) to: Dania, Litwa, Słowacja, Słowenia, 
Hiszpania, Włochy oraz Grecja.

Grupa krajów charakteryzująca się najbardziej 
zrównoważonymi ocenami osiągnięć w obszarze 
potencjału i wyników to: Holandia, Belgia, Bułgaria, 
Węgry i Finlandia (por. rys. 1).

Biorąc pod uwagę subwskaźnik zarządzania jako-
ścią, Polska znalazła się w rankingu na przedostat-
niej – 27. pozycji. Słabszy wynik uzyskała jedynie 
Litwa. Najwyższą pozycję w tym rankingu osią-
gnęła Słowenia, a w następnej kolejności znalazły 
się: Austria, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Czechy 
i Wielka Brytania.

Analiza wartości wszystkich 21 wskaźników 
szczegółowych uwzględnionych w ramach OEQS 
pokazuje, że osiągnięcia Polski charakteryzują się 
dużym zróżnicowaniem. Najlepszy wynik to 4. po-
zycja w rankingu dla wskaźnika (W7) – wyniki te-
stu PISA przeprowadzanego przez OECD. Z kolei 
najsłabsze osiągnięcia, plasujące Polskę na 27. po-
zycjach w rankingach, dotyczą wskaźników: (W1) 
organizacje posiadające certyfikat ISO 9001, (W5) 
opublikowane artykuły dotyczące zarządzania ja-
kością i (W17) globalny wskaźnik innowacyjności.

Miejsce Polski w ramach każdego z rankingów 
zostało zaprezentowane na rysunku 2.

Przyjmując, że wskaźniki szczegółowe, dla któ-
rych pozycja w rankingu w porównaniu do wyni-
ków innych państw UE jest najniższa, wskazują na 
słabości państwa, zidentyfikowane zostały następu-
jące słabe strony Polski:

1.Certyfikacja systemów zarządzania jakością. 
Wartość wskaźnika W1 obliczana jest jako licz-
ba certyfikatów na zgodność z normą ISO 9001 

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. 
W rankingu przygotowanym na podstawie 
tego wskaźnika Polska zajęła przedostatnie 
miejsce w Unii Europejskiej. Sytuację tę 
można uznać za niepokojącą, szczególnie 
gdy weźmie się pod uwagę dostępne w li-
teraturze przedmiotu wyniki badań okre-
ślające wpływ certyfikacji na konkurencyj-
ność przedsiębiorstw. Dotyczy to przede 
wszystkim firm funkcjonujących na arenie 
międzynarodowej, posiadających relacje 
biznesowe z partnerami z krajów odmien-
nych kulturowo, czy też będących elemen-
tami złożonych łańcuchów dostaw (Fran-
ceschini 2010).

2. Liczba artykułów z zakresu jakości, 
opublikowanych w renomowanych czaso-
pismach naukowych. Artykuły te zidenty-
fikowane zostały na podstawie tytułu lub 
słów kluczowych uwzględniających takie 
zagadnienia, jak: zarządzanie jakością, do-
skonalenie jakości, inżynieria jakości, na-
rzędzia jakości, cele jakości, QFD, projek-
towanie dla six sigma, six sigma, dosko-
nalenie procesów, statystyczne sterowanie 
procesem, statystyczna kontrola jakości, 
projektowanie eksperymentów i komplek-
sowe zarządzanie jakością. Liczba artyku-
łów odniesiona została do liczby miesz-
kańców danego kraju.

3. Innowacyjność, wyrażona wskaźni-
kiem GII (ang. Global Innovation Index), 
który odnosi się do innowacji w bardzo 
szerokim zakresie, tj. w edukacji, w bizne-
sie, w obszarze infrastrukturalnym czy też 
środowisku politycznym. 

Uznając z kolei, że wskaźniki, których 
relatywna ocena wypadła najlepiej, wska-
zują mocne strony, zidentyfikowane zosta-
ły następujące atuty Polski:
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Rys. 1. Pozycja badanych państw w obszarze potencjału oraz wyników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Saraiva i inni, 2016)
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Rys. 2. Pozycja Polski w rankingach dla poszczególnych wskaźników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Saraiva i inni, 2016)
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1.Umiejętności młodzieży szkolnej. Wartość te-
go wskaźnika ustalana jest na podstawie testu PISA 
przeprowadzanego przez OECD i dotyczy wiedzy 
i umiejętności młodzieży szkolnej, która ukończyła 
15 rok życia.

2. Jakość życia, wyrażona wskaźnikiem ogólnej 
satysfakcji mieszkańców kraju z życia [por. Rogala 
2014], który liczony jest przez Eurostat.

3. Poziom zrównoważenia konsumpcji. Jest to 
miara zapotrzebowania kraju na zasoby naturalne 
Ziemi. Określa ona powierzchnię lądu i mórz po-
trzebną do wyprodukowania obecnie wykorzysty-
wanych przez daną społeczność zasobów oraz do 
zaabsorbowania wytworzonych przez nią zanie-
czyszczeń [http://www.footprintnetwork.org/resour-
ces/data/]. Wskaźnik ten może też być traktowany 
jako miara poziomu jakości życia opartej na zasa-
dach zrównoważonego rozwoju. Pokazuje on ska-
lę nierówności w poziomie zaspokajania potrzeb 
przez społeczeństwa i ich globalny wpływ na wiel-
kość zasobów Ziemi (Kłos 2014).

4. Zadowolenie z wykonywanej pracy, wyrażone 
wskaźnikiem subiektywnej satysfakcji z pracy, liczo-
nym przez Eurostat. Liczne badania potwierdzają 
pozytywny związek między poziomem zadowolenia 
z pracy a motywacją pracowników do pracy i zaan-
gażowaniem w doskonalenie i rozwój przedsiębior-
stwa (Juchnowicz 2013). Ponadto okazuje się, że 
– omawiana wcześniej – satysfakcja z życia oraz po-
ziom zadowolenia z wykonywanej pracy wpływają 
na chęć pracowników do rozwoju, udziału w szko-
leniach i zwiększania kompetencji (Łaguna 2012).

Podsumowanie

Przeanalizowane oraz zaprezentowane w arty-
kule wyniki badań upoważniają do sformułowania 
czterech następujących wniosków.

Pierwszy z nich dotyczy pozycji Polski w Unii 
Europejskiej w zakresie społeczno-gospodarczego 
poziomu rozwoju kraju uwzględniającego wybra-
ne aspekty związane z zarządzaniem jakością. Na 
podstawie przedstawionych wcześniej informacji, 
a przede wszystkim na podstawie wartości przyj-
mowanych przez Ogólny Europejski Wskaźnik Jako-
ści, można sformułować osąd, iż pozycja ta nie jest 
silna. W gronie 28 państw Polska zajmuje odległe, 
bo aż 20. miejsce.

Drugi wniosek dotyczy relacji zachodzących 
między potencjałem Polski a osiąganymi wynika-
mi. Okazuje się, że występują w tym zakresie istot-
ne dysproporcje. Polska charakteryzuje się średnią 
pozycją w zakresie osiąganych wyników i jedno-
cześnie bardzo niską pozycją dotyczącą potencja-
łu. Sytuację tę można próbować tłumaczyć na kilka 
sposobów. Warto wspomnieć przynajmniej o dwóch 
z nich. Można uznać, że pomiędzy potencjałem 
a wynikami występuje przesunięcie czasowe. Ozna-
czałoby to, że w przeszłości Polska miała wyższy 
potencjał i dlatego obecnie osiąga relatywnie do-
bre wyniki. Przyjęcie takiego wyjaśnienia prowadzi 

jednak do niepokojącej konkluzji, że w przyszło-
ści wyniki Polski pogorszą się, gdyż obecnie jej po-
tencjał jest niski. Innym wytłumaczeniem różnicy 
dotyczącej potencjału i wyników jest uznanie, że 
Ogólny Europejski Wskaźnik Jakości ma wadliwą 
konstrukcję i że nie ma bezpośredniej zależności 
między wskaźnikami potencjału a wynikami.

Trzeci wniosek dotyczy słabych stron Polski. 
Wszystkie (poza jednym) wskaźniki dotyczące po-
tencjału znalazły się w drugiej połowie rankingu. 
Można byłoby więc stwierdzić, że opisywane przez 
nie zjawiska są słabymi stronami Polski. 

Czwarty, a jednocześnie najważniejszy z punk-
tu widzenia realizacji celu pracy, wniosek doty-
czy oceny poziomu zarządzania jakością w Polsce. 
W rankingu sporządzonym na podstawie wartości 
subwskaźnika zarządzanie jakością Polska znalazła 
się na przedostatnim miejscu wśród 28 państw Unii 
Europejskiej. Oznacza to bardzo niski, w porówna-
niu z innymi krajami, poziom zarządzania jakością. 

Reasumując, należy podkreślić fakt, że przepro-
wadzone rozważania koncentrowały się na oce-
nie pozycji Polski w gronie państw Unii Europej-
skiej w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, 
a także w zakresie zarządzania jakością. Warto by-
łoby pogłębić analizę w celu ustalenia przyczyny 
zidentyfikowanych problemów. Wymaga to jednak 
przeprowadzenia dodatkowych badań. Warto też 
zauważyć, że artykuł bazuje na metodzie przyjętej 
w ramach projektu „Stan jakości na świecie”. Nie 
powinno się jednak bezkrytycznie przyjmować roz-
wiązań zaproponowanych przez jego realizatorów. 
Wątpliwości może budzić dobór wskaźników (np. 
uwzględnienie liczby reprezentantów danego kraju 
w Międzynarodowej Akademii Jakości) oraz sposób 
agregacji wskaźników szczegółowych, który nie ba-
zował na wartościach wskaźników szczegółowych, 
lecz na pozycji danego kraju w rankingach stworzo-
nych na podstawie wartości wskaźników szczegó-
łowych. Warto więc byłoby podjąć działania mające 
na celu udoskonalenie opisanej metody oceny roz-
woju państw.

Dr Tomasz Brzozowski (tomasz.brzozowski@ue.wroc.pl), dr Piotr 
Rogala (piotr.rogala@ue.wroc.pl) – Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
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Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:
„Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją”

28 lutego w Warszawie

Wstęp wolny, wymagana rejestracja – http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-przemysl

Tematyka konferencji:

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli zakładów przemysłowych i produkcyjnych, a w szczególności dyrektorów zarządzających, 
dyrektorów i  kierowników ds. technicznych, zakupów, logistyki oraz produkcji; szefów departamentów informatyki; kierowników 
i inżynierów utrzymania ruchu oraz produkcji i dostaw; inżynierów ds. jakości.

Organizator zapewnia uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

P

1. Informatyczne systemy do zarządzania produkcją:
  –  systemy CMMS, EAM – zarządzanie aktywami 

przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu
 – systemy ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa
 –  systemy SCADA, BMS, RMS i HMI – element 

nadzorowania procesów
 –  systemy informatyczne klasy MES – efektywne 

zarządzanie produkcją
 –  systemy APS – kluczowy element budowania przewagi 

nad konkurencją
  – utrzymanie ruchu
  – mobilne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
  –  narzędzia klasy SFC – łatwy dostęp do szczegółowych 

informacji na temat działania maszyn oraz efektywności 
pracowników

  –  systemy WMS – nowoczesna obsługa procesów 
logistycznych

 –  EDI (elektroniczny obieg dokumentów) – niższe koszty 
administracyjne, podniesienie jakości współpracy 
i koordynacji działań

 –  narzędzia klasy Business Intelligence – analiza i ocena 
efektywności produkcji, monitoring i systemy kontroli 
dostępu

2.  Problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, 
prawem oraz softwarem

3.  Trendy i instrumenty z zakresu zarządzania, organizacji 
i funkcjonowania systemów produkcyjnych

4.  Bezpieczeństwo fizyczne
5.  Produktywność i efektywność systemów – Lean 

Manufacturing
6. Optymalizacja kosztów produkcji i logistyki
7. Internet rzeczy w branży produkcyjnej
8. Planowanie i sterowanie produkcją
9. Marketing przemysłowy

Kontakt z organizatorem:
Katarzyna Medvedieva
Asystentka ds. promocji
tel: +48 531 375 811
e-mail: katarzyna.medvedieva@pirbinstytut.pl

Lokalizacja: 
Centrum Bankowo-Finansowe 
„Nowy Świat” S.A., 
ul. Nowy Świat 6/12. sala A, piętro 1, 
00-400 Warszawa
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Streszczenie Summary

W dobie działalności przedsiębiorstw w warunkach 
gospodarki opartej na wiedzy pogłębiło się znaczenie 
kultury organizacyjnej, a najbardziej pożądanymi jej 
typami są te ewoluujące w kierunku kultury jakości.
Celem opracowania jest wskazanie, w jakim stadium 
kultury jakości znajdują się polskie organizacje. 
Odpowiedzi poszukiwano poprzez studia literaturowe oraz 
badania empiryczne polegające na weryfikacji obszarów 
dysfunkcjonalnych w ramach kultur organizacyjnych 
przebadanych 345 przedsiębiorstw.
Zaprezentowano wyniki badań, które realizowano w latach 
2015–2017. Prowadzą one do wniosku, że kultury 
organizacyjne analizowanych obiektów znajdują się 
w pierwszych stadiach rozwoju w kierunku kultury jakości 
i dalekie są od poziomu stałego kreowania jakości kultury 
organizacyjnej. 

In the age of business activity in the conditions 
of a knowledge-based economy, the importance of 
organizational culture deepened and the most desirable 
types of organizational culture are those evolving towards 
a culture of quality.
The purpose of the study is to indicate in what stage of 
quality culture the Polish organizations are located. Answers 
were sought through literature studies and empirical research 
involving the verification of dysfunctional areas within the 
organizational cultures of 345 enterprises.
The results of the research, which were carried out in 
the years 2015–2017, are presented. They conclude that 
organizational cultures of the analyzed objects are in the 
early stages of development towards a culture of quality 
and are far from the level of constant creation of quality 
of organizational culture.

Słowa kluczowe Keywords
kultura organizacyjna, kultura jakości, kultura organizacji 
opartych na wiedzy

organizational culture, culture quality, culture of 
knowledge-based organizations

Jakość kultury organizacyjnej 
przedsiębiorstw – refleksje z badań
Quality of enterprises organizational culture 
– reflections on empirical research
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Wprowadzenie

Od czasów, kiedy w naukach o zarządzaniu rolę 
pierwszoplanową w uzyskiwaniu i utrzymywaniu 
przewagi konkurencyjnej organizacji zaczęto przy-
pisywać miękkim atutom przedsiębiorstwa, czyli je-
go zasobom niematerialnym, problematyka kultury 
organizacyjnej pozostaje w sferze ciągłego i niesłab-
nącego zainteresowania teoretyków i praktyków.

Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowa-
nie współczesnych przedsiębiorstw analizuje się 
wieloaspektowo. Po pierwsze kulturę organizacyj-
ną rozpatruje się jako jeden z kluczowych zasobów 
niematerialnych będący elementem kapitału inte-
lektualnego determinującym wartość organizacji 
[1]. Kolejno traktuje się ją jako kontekst rozwoju in-
nych zasobów niematerialnych i elementów kapi-
tału intelektualnego – w postaci kapitału ludzkie-
go lub społecznego [20]. Następnie podkreśla się jej 
 rolę katalizatora zmian, ujmując jako element wspo-
magający efektywne zarządzanie organizacjami 

i podkreślając pozytywne korelacje między kulturą 
organizacyjną a skłonnością do dzielenia się wiedzą 
[3] czy poziomem satysfakcji z pracy [19] lub inno-
wacyjnością przedsiębiorstw [9]. Ponadto, w myśl 
paradygmatu funkcjonalistycznego, postrzega się ją 
jako przedmiot zarządzania [16], rozwijając koncep-
cję zarządzania przez kulturę, argumentując iż dzia-
łalność w warunkach gospodarki opartej na wie-
dzy wymaga zmian nie tylko dostosowawczych, ale 
i antycypacyjnych. W rezultacie prowadzi się roz-
ważania dedykowane kulturze dzielenia się wiedzą 
[4], współdziałania [8], opartej na zaufaniu [14] czy 
kulturze jakości [5].

Analiza literatury przedmiotu prowadzi więc 
do konkluzji, iż zarządzanie kulturą organizacyj-
ną współcześnie decyduje o sukcesie lub porażce 
organizacji i dlatego kultura jest postrzegana jako 
najważniejszy wskaźnik przyszłości organizacji. 
Organizacja o oryginalnej kulturze stanowi silny 
atut stanowiący wymierną wartość dla interesa-
riuszy – firma o specyficznej osobowości potrafi 
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przyciągnąć zysk w postaci klientów – odnieść suk-
ces rynkowy [20], a także utrzymać i zachęcić do 
współpracy z nią utalentowanych pracowników bę-
dących podstawą jej przetrwania i rozwoju. 

Instrumentalne traktowanie kultury organizacyj-
nej, stanowiące przesłanie paradygmatu funkcjona-
listycznego i wyjaśniające koncepcję zarządzania 
przez kulturę, stało się podstawą przeprowadzenia 
badań empirycznych. W myśl założenia, iż kultura 
organizacyjna jest zmienną wewnętrzną, którą moż-
na teoretycznie, metodologicznie i pragmatycznie 
wyodrębniać oraz badać w organizacji [16], posta-
wiono zadanie wyznaczenia kierunków jej rozwo-
ju dla organizacji działających w warunkach nowej 
ekonomii.

Podstawą do znalezienia odpowiedzi na pytanie 
badawcze stała się empiryczna weryfikacja stanu 
kultur organizacyjnych przedsiębiorstw w Polsce 
w perspektywie panujących w jej obszarze dysfunk-
cji i nieprawidłowości. Celem artykułu jest spraw-
dzenie, w oparciu o identyfikację potencjalnych ob-
szarów występowania dysfunkcji w ramach kultury 
organizacyjnej, oraz spojrzenie na kulturę organi-
zacyjną jako źródło dewiacji, jak blisko badanym 
przedsiębiorstwom jest do pożądanych typów kul-
tury organizacyjnej, w tym do kultury jakości.

Postawiono zatem następujące problemy badaw-
cze:

 identyfikację pożądanych kierunków rozwoju 
kultur organizacyjnych przedsiębiorstw funkcjonu-
jących w warunkach gospodarki opartej na wiedzy,

 analizę i diagnozę stanu kultur organizacyjnych 
badanych przedsiębiorstw w kontekście wyłonio-
nych w tym obszarze dysfunkcji i patologii,

wskazanie atrybutów kultury jakości i ich we-
ryfikację w praktyce działalności analizowanych 
organizacji.

Kultura organizacyjna i jej dysfunkcjonalne obszary

Kultura organizacyjna w literaturze przedmiotu 
jest określana wielowariantowo, często z wykorzy-
staniem metafor czy to góry lodowej, czy układu 
nerwowego. Obecnie można wyróżnić trzy doty-
czące jej aksjomaty. Kultura organizacyjna jest nie-
widoczną siecią głęboko zakorzenionych w organi-
zacji znaczeń, nadaje przedsiębiorstwu jego wyjąt-
kowej tożsamości oraz wpływa na zachowania pra-
cowników [18].

Skoro jest postrzegana jako system nerwowy de-
dykowany eliminowaniu nieefektywnych i dwu-
znacznych zachowań obecnych i przyszłych pra-
cowników [12], to zasadne wydaje się prowadzenie 
jej analiz jako źródła dysfunkcji i patologii organiza-
cyjnych oraz badanie jej jako obszaru tych dewiacji.

R. Stocki [15] proponuje patologię organizacyj-
ną postrzegać jako każdą dysfunkcję w organizacji, 
taką, która nie pozwala na osiągnięcie realistycz-
nych, wyznaczonych danej organizacji i zgodnych 
z dobrem społecznym celów w zakładanym czasie 
i przy określonych środkach. Jednocześnie autor 

konstruuje pięciowymiarowy model opisu patolo-
gii organizacyjnych, w którym każdy z prezentowa-
nych wymiarów (oś I – łatwo dostrzegalne objawy 
patologii organizacyjnych, oś II – zjawiska patolo-
giczne związane z osobami kierującymi organiza-
cjami, oś III – nieprawidłowości operacji i proce-
sów, oś IV – patogenne oddziaływanie środowiska 
organizacji) umożliwia dogłębną analizę i diagnozę 
istoty zjawisk patologicznych w organizacji. 

Zbliżonym, a niekiedy używanym synonimicz-
nie do patologii, określeniem jest dysfunkcja. Z. Ja-
nowska charakteryzuje dysfunkcje w organizacji 
 jako zakłócenia i nieprawidłowości w rzeczywi-
stym funkcjonowaniu instytucji w porównaniu 
z funkcjonowaniem wzorcowym. Są one głównie 
skutkiem zakłóceń wewnątrz podstawowych ob-
szarów działania przedsiębiorstwa i relacji pomię-
dzy poszczególnymi elementami przedsiębiorstwa 
a jego otoczeniem [10].

Stąd, w konsekwencji, jako dysfunkcyjny i pro-
wadzący do patologicznego wymienić należy brak 
dostosowania zewnętrznego i wewnętrznego, wyni-
kający ze zdefiniowanych przez E. Scheina funkcji 
kultury organizacyjnej.

Czerpiąc z konwencji identyfikacji funkcji kul-
tury organizacyjnej postulowanej przez Ł. Sułkow-
skiego, wśród jej ewentualnych stref dysfunkcyj-
nych wymienić z kolei można:

 nieakceptowanie na poziomie jednostkowym 
lub grupowym wspólnych celów, wartości, norm 
i poglądów,

 istnienie w organizacji zwartych, nieformal-
nych grup,

 niedocenianie wagi społecznego życia organi-
zacji,

 brak wspólnych, jednoznacznych i zrozumia-
łych dla wszystkich uczestników organizacji, wzo-
rów myślenia i schematów zachowań,

 brak wspólnego, spójnego i czytelnego wizerun-
ku organizacji dla jej uczestników i obserwatorów,

 brak silnego poczucia wspólnoty jej członków.
Bazując na rozumieniu pojęcia dysfunkcji organi-

zacyjnej autorstwa Z. Janowskiej, znamiona kultury 
dysfunkcyjnej, a w rezultacie patologicznej, będzie 
nosiła każda kultura niedostosowana do aktualnych 
lub przyszłych zewnętrznych i/lub wewnętrznych 
warunków funkcjonowania organizacji.

Dysfunkcje kultur organizacyjnych przedsiębiorstw 
w Polsce

Synteza dorobku literaturowego z zakresu badań 
nad istotą kultury organizacyjnej, jej potencjalnych 
obszarów dysfunkcjonalnych mogących prowadzić 
do patologii, a także dalszych kierunków rozwoju jej 
specyficznych typów optymalnych z punktu widze-
nia funkcjonowania w warunkach gospodarki opar-
tej na wiedzy, stała się inspiracją do przeprowadze-
nia empirycznej weryfikacji teoretycznego dyskursu.

Pilotażową część badań koncentrujących się 
na potencjalnych patologiach w obszarze kultury 
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organizacyjnej przedsiębiorstw działających w Pol-
sce przeprowadzono w 2015 roku w oparciu o kwe-
stionariusz ankiety. W 2016 roku podjęto próbę roz-
szerzenia dokonanych analiz, a uwieńczeniem em-
pirycznych dociekań stały się eksploracje wykona-
ne w 2017 roku. W sumie zebrano 345 ankiet.

Pierwsza część kwestionariusza, której inspi-
racją był pięciowymiarowy model opisu patolo-
gii organizacyjnych R. Stockiego [15], pozwalała 
na wskazanie potencjalnych patologii organizacyj-
nych, które mogą wynikać z kultury organizacyjnej. 
Uwzględniała obszar łatwo dostrzegalnych objawów 
patologii organizacyjnych (segment I), zjawiska 
patologiczne związane z osobami kierującymi 
organizacjami (segment II), strefę nieprawidłowości 
operacji i procesów (segment III) oraz domenę 
patogennego oddziaływania środowiska organizacji 
(segment IV). Druga część arkusza pytań dotyczy-
ła identyfikacji obszarów nieprawidłowo realizo-
wanych funkcji kultury organizacyjnej, wskazania 
stref niedostosowania wewnętrznego oraz wyłonie-
nia symptomów potencjalnych czy nadchodzących 
dewiacji kultury organizacyjnej.

Badaniami, które przeprowadzono wiosną 2015 
roku, objęto 98 respondentów – pracowników 45 
przedsiębiorstw działających w Polsce, głównie na 
terenie województwa małopolskiego. Ze względu na 
niewielką próbę badawczą uznano je za pilotażowe. 
8% badanych reprezentowało szczebel strategiczny 
zarządzania, 32% zajmowało stanowiska kierowni-
cze charakterystyczne dla szczebla taktycznego za-
rządzania w swoich organizacjach, a 60% ankietowa-
nych wykonuje zadania operacyjne na rzecz przed-
siębiorstw. Stąd można uznać, iż prezentowane wy-
niki stanowią oddolną, wykonawczą perspektywę 
identyfikowanych dewiacji kultury organizacyjnej 
w polskich przedsiębiorstwach, które w 74% stano-
wiły firmy usługowe, a w 11% – produkcyjne. 

Wielkość weryfikowanych badaniami organiza-
cji to w 19% mikroprzedsiębiorstwa, w 26% – ma-
łe firmy, 8% – średnie organizacje, a w 47% – duże 
korporacje. Średni czas ich funkcjonowania wyno-
si 21 lat, co może sugerować istnienie skrystalizo-
wanej kultury organizacyjnej, na pewno w obszarze 
realizowanych funkcji dostosowania zewnętrzne-
go i wewnętrznego. Pracownicy, ze średnim stażem 
pracy w tych organizacjach na poziomie 3 lat, sto-
sunkowo łatwo mogli zidentyfikować potencjalne 
obszary nadchodzących dewiacji ze względu na ich 
staż pracy w analizowanych organizacjach i ilość 
miejsc pracy (3,5).

Wiosną 2016 roku zdecydowano się przeprowa-
dzić ponowne badania. Miały one charakter roz-
szerzony, o kolejną grupę respondentów – nie sta-
nowiły zatem eksploracji pogłębionych. Tym razem 
w ramach ankietowania bezpośredniego uzyska-
no kompletnie wypełnione kwestionariusze od 97 
osób, pracujących w 58 organizacjach, znów głów-
nie z województwa małopolskiego. 

W ramach drugiego etapu badań 4,5% ankie-
towanych reprezentowało szczebel strategiczny 

zarządzania, 15,5% – szczebel taktyczny, a 80% 
zajmowało stanowiska szczebla operacyjnego. Tym 
bardziej i w tym przypadku należało uznać, iż 
dyskutowane rezultaty reprezentują oddolną, pra-
cowniczą optykę kultury organizacyjnej. Struktu-
ra wielkości analizowanych organizacji jest tak-
że podobna – w 16,5% to mikroprzedsiębior-
stwa, w 28,6% – małe firmy, w 14,4% – średnie 
organizacje, a w 38,5% – duże przedsiębiorstwa. 
Zdecydowaną większość – 69,3% – stanowią 
przedsiębiorstwa usługowe. Następnie są to przed-
siębiorstwa produkcyjne (20,7%) oraz produkcyj-
no-usługowe (10%). Średni wiek organizacji był 
prawie identyczny – 23 lata. Zbieżny jest również 
średni staż pracy ankietowanych (5 lat), a w oce-
nianych organizacjach 2 lata, przy średniej liczbie 
miejsc pracy na poziomie 3.

Najbardziej liczne badania przeprowadzono wio-
sną 2017 roku i miały one także rozszerzony charak-
ter. Wzięło w nich udział 150 respondentów, związa-
nych z 93 przedsiębiorstwami, wśród których 8,5% 
stanowili pracownicy szczebla strategicznego, 23% 
– szczebla taktycznego a 68,5% wykonywało dzia-
łalność operacyjną. Prawie identycznie prezentuje 
się również struktura wielkości weryfikowanych ba-
daniami organizacji. W 17,2% analizowane firmy to 
mikroprzedsiębiorstwa, w 36,2% – małe organiza-
cje, w 14,7% – średnie przedsiębiorstwa, a w 31,8% 
– duże korporacje. Dominującym obszarem działal-
ności badanych organizacji są usługi (79,6%) wzglę-
dem produkcji (20,4%). Weryfikowane empirycznie 
obiekty były tym razem nieznacznie młodsze – śred-
ni czas funkcjonowania przedsiębiorstwa to 15,5 ro-
ku. Krótszy był też staż pracy ankietowanych – ogól-
nie średnio na rynku pracy pozostają 2,5 roku, w tym 
w analizowanych organizacjach ponad 1 rok. Śred-
nio jest to ich 3. miejsce pracy. 

Przyglądając się rokrocznie strukturze sektorowej, 
coraz dobitniej można zaobserwować dominującą 
rolę usług w gospodarce. Stanowi to koronny atrybut 
nowej ekonomii oraz potwierdzenie założenia, iż 
w Polsce uwarunkowania funkcjonowania organi-
zacji są coraz bliższe cechom gospodarki opartej na 
wiedzy. Zaobserwować można również kolejne pod-
stawowe prawidłowości wynikające z działalności 
w nowych okolicznościach – odmładzanie organiza-
cji, może także w związku z koniecznością kanibali-
zacji działalności, szybką reorientację rynkową, ela-
styczność i wysoką dynamikę działania. W ramach 
weryfikowanych ankietami firm, więcej w porów-
naniu z ubiegłymi latami było innowacyjnych, mło-
dych start-upów z branży IT zatrudniających jedynie 
kilka, kilkanaście osób.

Należy wyraźnie podkreślić, iż prowadzone ana-
lizy empiryczne dotyczą, zgodnie z przyjętymi 
w opracowaniu desygnatami pojęć, raczej obsza-
rów dysfunkcji kultury organizacyjnej. Identyfika-
cja patologii kultury organizacyjnej możliwa jest je-
dynie wówczas, gdy wnikliwie badamy konkretne 
przedsiębiorstwo i szerszy kontekst jego funkcjono-
wania, znając uwarunkowania kapitału ludzkiego 
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dla niego działającego, a takie wnioskowania nie 
były prowadzone. Należy więc prowadzone induk-
cje traktować poglądowo.

Wyniki przeprowadzonych badań w 2015 roku 
wskazują, iż w Polsce w organizacjach najczęściej 
występują nieprawidłowości w realizacji funkcji kul-
tury organizacyjnej (30% wskazań), kolejno niedo-
stosowanie wewnętrzne (28%), a symptomy nadcho-
dzących dewiacji wyłania 22% respondentów. Takie 
wybory potwierdzają rezultaty analiz dopełniających 
wykonanych w 2016 roku. Hierarchia wskazań jest 
niemalże identyczna – 33% ankietowanych identy-
fikuje w pierwszej kolejności obszary dysfunkcyj-
ne, następnie strefy niedostosowania wewnętrznego 
(32%) oraz symptomy nadchodzących nieprawidło-
wości (29,7%). W drugim etapie badań należy pod-
kreślić wzrastającą liczbę wyborów wskaźników od-
zwierciedlających potencjalne problemy dysfunk-
cyjne kultury organizacyjnej w przyszłości. Może to 
dowodzić zwiększania się świadomości roli kultury 
organizacyjnej w zarządzaniu i pewności w identyfi-
kacji działań niepożądanych.

Badania wykonane w 2017 roku dopełniają wy-
łaniającą się wyraźną tendencję (rys. 1). Coraz wię-
cej badanych dostrzega niezaprzeczenie, z roku 
na rok, w większym zakresie, zarówno nieprawi-
dłowo realizowane funkcje kultury organizacyjnej 
(37,1%), jak i przejawy niedostosowania wewnętrz-
nego (32,2%), czy identyfikuje dobitnie symptomy 
nadchodzących dysfunkcji (29,8%).

W zakresie nieprawidłowości realizowanych 
funkcji kultury organizacyjnej respondenci w bada-
niu w 2015 r. trwale podkreślali istnienie w organi-
zacji zwartych, nieformalnych grup (40%), niedo-
cenianie wagi społecznego życia organizacji (30%) 
oraz nieakceptowanie na poziomie jednostkowym 
lub grupowym wspólnych celów, wartości, norm 
i poglądów (21%).

W przypadku niedostosowania wewnętrznego 
najczęściej wskazywano brak wyraźnych granic 
między grupami działającymi w przedsiębiorstwie 
(32%), brak wspólnego języka i aparatu pojęciowe-
go charakterystycznego dla poszczególnych grup 
funkcjonujących w organizacji (32%) oraz brak 

klarownych indykatorów zachowań w organizacji 
pożądanych i niepożądanych (32%).

Takie rezultaty nasuwają konkluzję, iż kultura or-
ganizacyjna nie stanowi przedmiotu szczególnych 
działań zarządzających organizacjami, nie próbują 
jej kształtować, identyfikować elementów tworzą-
cych ten rdzeń życia przedsiębiorstwa. Przekładać 
się to może na brak zaangażowania pracowników 
na rzecz przedsiębiorstwa, z którym są związani, 
brak lojalności względem konkretnych grup dzia-
łających w organizacji, a tym samym otwartości 
w zakresie dzielenia się wiedzą, mogą być również 
ograniczone działania w zakresie pracy zespołowej, 
a naczelne dalej pozostają partykularne interesy.

Potwierdzeniem takich spostrzeżeń mogą być zi-
dentyfikowane, bardzo często występujące w bada-
nych przedsiębiorstwach, symptomy nadchodzą-
cych dewiacji w postaci istnienia konkurencyjnych, 
pozostających w konflikcie norm i wartości (32% 
wskazań) oraz wzrostu postaw roszczeniowych 
w zakresie praw i wartości (29%).

W przypadku kolejnej edycji badań, przeprowa-
dzonej w 2016 roku, na uwagę zasługują 3 podsta-
wowe różnice występujące w każdej z eksplorowa-
nych stref. W obszarze nieprawidłowo realizowa-
nych funkcji kultury organizacyjnej na pierwszy 
plan wyłania się – wskazany przez 38,5% ankieto-
wanych – brak silnego poczucia wspólnoty człon-
ków organizacji. W ramach niedostosowania we-
wnętrznego przejmuje dominującą rolę brak wspól-
nego języka i aparatu pojęciowego charakterystycz-
nego dla poszczególnych grup funkcjonujących 
w organizacji (43%). Natomiast w kategorii sympto-
mów nadchodzących dysfunkcji, w 2016 roku wy-
łonił się wzrost indywidualizmu, zanik stopniowy 
konformizmu (30,8%) oraz popularność filozofii 
sukcesu materialnego i wzrost postaw rywalizacyj-
nych (37,4%).

Wyniki kolejnej transzy empirycznych analiz 
z 2017 roku koncentrują się na nasilających się 
obszarach dysfunkcjonalnych w postaci istnie-
nia w organizacji zwartych, nieformalnych grup 
(38,6%), braku wyraźnych granic między grupami 
działającymi w przedsiębiorstwie (38%), istnienia 

konkurencyjnych, pozostają-
cych w konflikcie norm i war-
tości (32,7%) oraz wzrostu 
nałogów i unikania społecz-
nej kontroli i nadzoru (34,7%) 
(tab. 1).

Rezultaty te sugerują, iż 
szwankuje praca zespołowa, 
a kultury dalekie są od sty-
mulowania budowania du-
cha zespołu. Poczucie wspól-
notowości jest przecież jedną 
z naczelnych potrzeb poko-
lenia Y, które zaczyna domi-
nować na rynku pracy. Brak 
modeli mentalnych, anegdot, 
opowieści organizacyjnych 
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Rys. 1. Strefy występowania nieprawidłowości kultury organizacyjnej w badanych firmach 

Źródło: Opracowanie własne
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porządkujących interpretacje nieprzewidzianych 
zdarzeń (36,6% wskazań) czy brak wspólnego języ-
ka i aparatu pojęciowego charakterystycznego dla 
poszczególnych grup funkcjonujących w organiza-
cji (35,3% odpowiedzi) dowodzą zanikającego życia 
społecznego, grożąc alienacją w pracy. Przypusz-
czalnie mogą to być już wyłaniające się koszty ela-
stycznych form organizacji pracy. Na czoło wysuwa 
się zanik więzi społecznych, zacierające się granice 
przynależności grupowej oraz zbyt duża różnorod-
ność pracowników, skutkująca negatywnie brakiem 
lojalności względem grupy, zespołu czy organizacji 
– stąd główne wyzwanie w postaci umiejętnego za-
rządzania różnorodnością.

Takie wybory wskazują na całkowicie rozbież-
ną z zalecanymi – w warunkach gospodarki opartej 
na wiedzy – dyrektywami w zakresie kształtowa-
nia kultury organizacyjnej opartej na współpracy, 
zaufaniu i dzieleniu się wiedzą. Bowiem brak po-
czucia wspólnoty, nieposiadanie wspólnego języ-
ka i aparatu pojęciowego, wzrost indywidualizmu 

czy wzrost postaw rywalizacyjnych uniemożli-
wia wspieranie innowacyjności pracowników, ich 
kreatywności czy otwartości w zakresie dzielenia 
się wiedzą i budowania przewagi konkurencyj-
nej w oparciu o zasoby niematerialne. Zwłaszcza 
w sytuacji, gdzie zdecydowaną przewagę stano-
wią przedsiębiorstwa usługowe, zgodnie z cechami 
GOW, a redefinicja zasobów oraz uznanie atrybutu 
dominacji wiedzy jest warunkiem koniecznym. Bez 
poczucia wspólnoty nie ma przecież rozbudowa-
nego kapitału społecznego. Dochodzi do zjawiska 
braku lojalności i ucieczki utalentowanych, kluczo-
wych pracowników. Tendencję tę potwierdzają tak-
że dalsze wyniki prowadzonych dociekań.

Pointę dokonanych analiz stanowią wyłonio-
ne wymiary potencjalnych patologii organizacyj-
nych, które mogą mieć źródło w słabej, niedoce-
nionej przez zarządzających kulturze organiza-
cyjnej. Mianowicie, najwięcej badanych w 2015 
roku zidentyfikowało obszary potencjalnych dys-
funkcji w części III – 35% (nieprawidłowości ope-
racji i procesów), kolejno w części IV (patogenne 
oddziaływanie środowiska organizacji) – 30%, na-
stępnie w części I (łatwo dostrzegalne objawy pa-
tologii organizacyjnych) – 28% i części II (zjawiska 
patologiczne związane z osobami kierującymi or-
ganizacjami) – 24%.

W badaniach prowadzonych w 2016 roku szcze-
gólną uwagę zwraca liczba wskazań dotycząca od-
powiednich części (I, II, III i IV). Najwięcej wy-
borów tym razem odnotowano w części I (41,2%) 
– dokładnie w płaszczyźnie objawów w zakresie za-
rządzania zasobami i kolejno w części III (40,7%) 
oraz części II (39,5%).

Takie rezultaty sygnalizują brak prowadzenia 
świadomej polityki kształtowania zarówno kapita-
łu ludzkiego, jak i społecznego. Największą bolącz-
ką jest bowiem odchodzenie dobrych pracowni-
ków (55,7%) oraz niekorzystne relacje wewnętrzne 
w organizacjach (37,2%). Respondenci podkreślali 
rutynę (68%), brak motywacji pracowników do in-
tensywnej pracy (57,7%), trudności w przekonaniu 
pracowników do zmian (53,6%) oraz niezadowole-
nie pracowników (48,5%). Zaakcentowano zatem 
większość przeszkód w funkcjonowaniu organiza-
cji opartych na wiedzy, a takimi współczesne firmy 
usługowe doby nowej ekonomii powinny być. 

Podobnie sytuacja miała się w 2015 roku, wtedy 
to 50% wskazań dotyczyło odchodzenia dobrych 
pracowników (objawy w zakresie zarządzania za-
sobami), bierności, braku własnej inicjatywy, trud-
ności w przekonaniu pracowników do zmian, ruty-
nie (objawy widoczne w relacjach wewnętrznych). 
W 2015 roku najwięcej zidentyfikowano objawów 
w zakresie relacji wewnętrznych – wysokie wska-
zania dla trudności ze znalezieniem współpracow-
ników i pracowników (42%) oraz dla braku moty-
wacji pracowników do intensywnej pracy (42%), 
a także dla niechęci pracowników do kadry kie-
rowniczej (37%) i niezadowolenia pracowników 
(34%). Wyniki z 2016 roku nie tylko potwierdziły 

Tabela 1. Wskazane w badaniach obszary dysfunkcjonalne kul-
tur organizacyjnych

obszar dysfunkcji 2015 2016 2017

nieprawidłowo realizowane funkcje kultury 
organizacyjnej 30% 33% 37,1%

istnienie w organizacji zwartych, 
nieformalnych grup 40% 34% 38,6%

niedocenianie wagi społecznego życia 
organizacji 30% 36,3% 35,3%

nieakceptowanie na poziomie 
jednostkowym lub grupowym wspólnych 
celów, wartości, norm i poglądów

21% 37,4% 37,3%

brak silnego poczucia wspólnoty członków 
organizacji 20% 38,5% 37,3%

niedostosowanie wewnętrzne 28% 32% 32,2%

brak wyraźnych granic między grupami 
działającymi w przedsiębiorstwie 34% 37,4% 38%

brak wspólnego języka i aparatu 
pojęciowego charakterystycznego dla 
poszczególnych grup funkcjonujących 
w organizacji

32% 43% 35,3%

brak klarownych indykatorów zachowań 
w organizacji pożądanych i niepożądanych 32% 33% 27,3%

symptomy nadchodzących dysfunkcji 22% 29,7% 29,8%

wzrost nałogów i unikanie społecznej 
kontroli i nadzoru 23,6% 25,2% 34,7%

istnienie konkurencyjnych, pozostających 
w konflikcie norm i wartości 32% 22,7% 32,7%

wzrost postaw roszczeniowych w zakresie 
praw i wartości 29% 30,8% 28%

popularność filozofii sukcesu materialnego 
i wzrost postaw rywalizacyjnych 20% 37,4% 32,7%

wzrost indywidualizmu, zanik stopniowy 
konformizmu 15% 30,8% 25,3%

Źródło: Opracowanie własne
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tę prawidłowość, ale również jednoznacznie ziden-
tyfikowały niepokojący, wzrastający trend w tym 
zakresie.

W najczęściej wybieranych symptomach niepra-
widłowości organizacyjnych, zgrupowanych w naj-
popularniejszej u badanych w 2015 roku części 
trzeciej kwestionariusza, ekstremalnie typowanym 
był czynnik oporność na zmiany otoczenia (50%), 
kolejno zanik empatii (47%), bałagan informacyjny 
(45%) oraz wadliwy system zarządzania zadaniami 
i projektami (39,5%). W przypadku wymiaru trak-
tującego o patogennym oddziaływaniu środowiska 
organizacji identyfikowano w największym stopniu 
ograniczenia sfery budżetowej (45%), układy (42%) 
(w ramach patogennych cech środowiska organiza-
cji) oraz spotkania towarzyskie (37%) i spotkania 
biznesowe (34%) (w płaszczyźnie dróg nabywania 
patologicznych zachowań i sposobów zarażenia).

Z kolei w 2016 roku w części III w zakresie de-
wiacji podstawowych systemów organizacyjnych 
respondenci wybrali kolejno: wadliwy system za-
rządzania zadaniami i projektami 53,6%, bałagan 
informacyjny 48,5%, wadliwy system ocen pracow-
ników 47,4%, wadliwy system zarządzania relacja-
mi z klientami 46,4%, zanik empatii 43,3%, opor-
ność na zmiany otoczenia 43,3%. 

W przypadku patogennych cech środowiska orga-
nizacji, weryfikowanych w części IV ankiety, respon-
denci wskazywali z kolei: ograniczenia sfery budże-
towej 40,2%, układy 39,2%, złodziei czasu (stażyści, 
osoby gadatliwe, czaty, gry komputerowe) 34%.

Niestety w równie niekorzystnym świetle jawią 
się przełożeni w analizowanych organizacjach. Wy-
łaniający się wobec uzyskanych w badaniach od-
powiedzi, dominujący obraz współczesnego lidera 
2016 roku, który można nakreślić w oparciu o wy-
niki uzyskane w II części ankiety (zjawiska pato-
logiczne związane z osobami kierującymi organi-
zacjami), rysuje się jako jednostka o największych 
ograniczeniach poznawczych (39,5% wskazań), ce-
chująca się krótką perspektywą czasową (42,3%) 
oraz nieumiejętnością oceny ludzi (41,2%). 

W perspektywie respondentów ich przełożeni 
wykazują się lękiem przed odkryciem przez kogoś 
własnych niekompetencji (42,3% wskazań), prze-
sadną ostrożnością (40,2%), lękiem przed ujaw-
nieniem informacji, niepewni w swojej pracy, nie-
świadomi swoich kompetencji (38,1%). Ankieto-
wani pracownicy postrzegają swoich przełożo-
nych jako jednostki niepotrafiące odpowiednio 
ocenić pracowników, mało otwarte i komunika-
tywne. W dodatku ze skłonnościami do mitomanii 
(50% wskazań), niechętne do podejmowania ryzyka 
(46,4%) o słabej woli (40,2%). Wizerunek przełożo-
nego w oczach ankietowanych daleki zatem jest od 
współczesnych koncepcji przywódczych.

Wszystkie te wyłonione potencjalne obszary pa-
tologii organizacyjnych mogą mieć źródło w kultu-
rze organizacyjnej badanych organizacji, jakże od-
miennej od pożądanych typów kultury opartej na 
wiedzy czy zaufaniu.

W przypadku eksploracji dokonanych w 2017 
roku najczęściej wskazywano na objawy zebra-
ne w części II – 64% wyborów, I – 43,6% oraz III 
– 38,6%. Na czoło zatem wysuwają się zjawiska pa-
tologiczne związane z osobami kierującymi orga-
nizacjami. Może zatem zaznaczać się kryzys przy-
wództwa (rys. 2).

Największe pojedyncze wskazania – na poziomie 
50% – uzyskały konkretne symptomy w postaci nie-
wykorzystania istniejącego kapitału (objawy finan-
sowe), odchodzenia dobrych pracowników (obja-
wy w zakresie zarządzania zasobami), bierności, 
braku własnej inicjatywy, trudności w przekonaniu 
pracowników do zmian, rutynie (objawy widoczne 
w relacjach wewnętrznych), koncentracji na spra-
wach bieżących, braku czasu na refleksję i odpo-
czynek (53% – objawy ujawniające się w zachowa-
niu członków organizacji).

Dobitniej akcentowany jest również kryzys przy-
wództwa. W oczach swoich współpracowników 
ich przełożeni charakteryzują się nadal krótką per-
spektywą czasową (46,7%), nieumiejętnością oceny 
ludzi (36,7%), brakiem poczucia własnej wartości 

(48,7%), chęcią przynależenia 
do elity (46,7%) i wybucho-
wym temperamentem (44,7%). 
Często cierpią także na syn-
drom wypalenia zawodowego 
(48,7%) wzmocniony lękiem 
przed odkryciem przez kogoś 
własnej niekompetencji (46%).

W kontekście dążenia do 
kształtowania kultury opar-
tej na wartościach czy jako-
ści niepokój generują otrzy-
mane odpowiedzi wyłaniające 
wyraźnie wskazywane objawy 
w zakresie relacji wewnętrz-
nych – wysokie wskaza-
nia dla trudności ze znale-
zieniem współpracowników 
i pracowników (42%) oraz dla 
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Rys. 2. Wskazane obszary patologii organizacyjnych kultury organizacyjnej w  przedsiębior-
stwach w Polsce w latach 2015–2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych
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braku motywacji pracowników do intensywnej pra-
cy (42%), a także dla niechęci pracowników do ka-
dry kierowniczej (37%) i niezadowolenia pracowni-
ków (34%) oraz ujawniające się objawy w zachowa-
niu członków organizacji (30,3%) w postaci koncen-
tracji na sprawach bieżących, braku czasu na reflek-
sję i odpoczynek (53%), a także w formie nałogów 
– nikotynizm (54%).

W ramach dewiacji podstawowych systemów 
organizacyjnych ankietowani identyfikują bałagan 
informacyjny – 59,3%, wadliwy system zarządza-
nia relacjami z klientami – 52,7%, wadliwy system 
ocen pracowników – 44%, zanik empatii – 42,7%, 
oporność na zmiany otoczenia – 42%, brak treningu 
społecznego – 42%. Otrzymane wyniki wręcz elimi-
nują dążenie do stworzenia wszechpanującej i po-
wszechnie akceptowanej idei kultury jakości.

W kierunku organizacyjnej kultury jakości 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze ja-
kości to dzisiaj jedno z podstawowych zadań me-
nedżerów. Działania projakościowe wpisują się 
w uwarunkowania kulturowe, bowiem w dążeniu 
do nieustannego doskonalenia i rozwoju w zakresie 
jakości systemy techniczne muszą być przystające 
względem systemów społecznych, co rodzi koniecz-
ność tworzenia kultury jakości [13].

Termin kultura jakości bezpośrednio nawiązuje 
do określenia kultura organizacyjna i jej definicji, 
oznaczając wzorce, zachowania, normy i przekona-
nia związane z jakością [2]. Taka kultura jest zatem 
zbiorem wartości, tradycji, procedur i przekonań 
zaakceptowanym przez członków organizacji, two-
rzącym środowisko sprzyjające kształtowaniu i cią-
głej poprawie jakości [5].

Do przejawów kultury jakości zalicza się em-
powerment rozumiany jako stan organizacji zwią-
zany ze wzrostem autonomii decyzyjnej, a przede 
wszystkim usuwaniem strachu, poczucia zagro-
żenia, bojaźni przed menedżerami, pełne zaanga-
żowanie pracowników do jakości oraz jakościowe 
przywództwo. Produktami kultury jakości są satys-
fakcja klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
wyniki ekonomiczne [2].

Identyfikując płaszczyzny kultury jakości, wska-
zano na orientację na satysfakcję klienta, orienta-
cję na procesy, pracę grupową, otwartą komunika-
cję i wymianę wiedzy, orientację na podejmowanie 
decyzji opartych na faktach [2][17]. W budowaniu 
kultury jakości największego znaczenia nabierają 
zatem relacje międzyludzkie, traktowanie pracow-
ników i klientów z szacunkiem, stawianie na roz-
wój, zdobywanie uprawnień czy współudział w za-
rządzaniu organizacją. Wówczas na pierwszy plan 
wysuwa się kluczowe znaczenie zaufania w rela-
cjach na poziomie jednostkowym, ale również w za-
leżnościach pracownik – organizacja czy klient – or-
ganizacja. Z badań wynika, że brak zaufania dodaje 
bowiem około 50% do kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej [11].

Kultura jakości spełnia zatem funkcje generowa-
nia kompetencji efektywnego dostosowywania się 
do warunków makrootoczenia i otoczenia sektoro-
wego, wypracowania miękkich atutów organizacji 
związanych z kapitałem ludzkim, rozwoju twór-
czych zdolności organizacyjnych umożliwiających 
wypracowanie zasobów strategicznie wartościo-
wych [5]. Może być zatem określana poprzez zbiór 
wskaźników przyporządkowanych do 3 katego-
rii weryfikujących jej stan – poziomu pracownika, 
przełożonego i całej organizacji (zob. [13]).

Ze względu na realizowane funkcje oraz cechy 
często łączy się kulturę jakości z innymi, uznawa-
nymi za pożądane w warunkach gospodarki opar-
tej na wiedzy, typami kultur – kulturą współdzia-
łania, opartą na zaufaniu, kulturą uczenia się, kul-
turą dzielenia się wiedzą (rys. 3). Wszystkie one 
gwarantują bowiem swobodę działania, promują 
pracę zespołową, dają poczucie wspólnoty i wła-
sności, umożliwiają sprawną komunikację, prefe-
rują otwartość na zmiany i postawę proaktywną, 
tym samym sprzyjają cyrkulacji wiedzy i podkre-
ślają jej dominujący dla sukcesu organizacji cha-
rakter [7]. 
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Rys. 3. Współzależności między typami kultur organizacyjnych po-
żądanymi w GOW

Źrodło: Opracowanie własne

Reasumując, najmocniej z kulturą jakości łączo-
ne jest pojęcie kultury uczenia się, którą najczęściej 
określa się poprzez następujące jej elementy: orga-
nizacyjne uczenie się, przywództwo, kompetencje, 
zadowolenie z pracy, zaangażowanie organizacyjne, 
zaufanie [6].

Podsumowanie

Tworzenie i utrzymanie kultury jakości wiąże 
się w znacznej mierze z zarządzaniem kapitałem 
ludzkim. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane przez 
K. Camerona i W. Sine’a stadia rozwoju kultury ja-
kości w postaci: fazy braku nacisku na jakość, etapu 
wykrywania błędów, zapobiegania błędom jakości 
oraz stadium stałego kreowania jakości [2], zasadne 
jest dążenie do kształtowania kultury organizacyj-
nej wolnej od dysfunkcji i patologii. 

Anna Pietruszka-Ortyl
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Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych 
wskazują jednoznacznie, iż kultury badanych orga-
nizacji w Polsce, w perspektywie ich pracowników, 
są dalekie od wzorcowych. Respondenci, w naj-
większej liczbie wskazań identyfikują także brak 
prowadzonych działań w kierunku kształtowania 
kultury organizacji opartych na wiedzy, w tym kul-
tury jakości. W ramach wyłanianych nieprawidło-
wości i dysfunkcji wskazują większość narzędzi, 
które powinny, a nie są wykorzystywane.

Biorąc pod uwagę cechy kultury jakości będą-
ce podstawą sukcesu organizacji (tab. 2), wyraź-
nie akcentowany jest brak poczucia znaczenia 
ludzi w osiąganiu sukcesu organizacji, brak nie-
formalnych reguł zachowań oraz silnych, jedno-
znacznie obowiązujących wartości. Ankietowani 
dobitnie podkreślają niejasność reguł przynależ-
ności do grup i niedociągnięcia w zakresie pracy 
zespołowej.

Tabela 2. Cechy kultury jakości determinujące sukces organizacji

Cechy kultury jakości determinujące sukces organizacji:

 – szeroko podzielana filozofia kompleksowego zarządzania jakością,
 – znaczenie ludzi w osiąganiu sukcesu organizacji,
 –  obchodzenie uroczystości uświetniających wydarzenia w organizacji,
 –  wyróżnianie ludzi sukcesu i nagłaśnianie ich nagród w dziedzinie 

jakości,
 – propagowanie i utrwalanie kultury jakości,
 – nieformalne reguły zachowań,
 – silne wartości,
 – wysokie standardy działalności,
 – korporacyjny charakter.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [5]

Podobnie wizerunek przełożonego nie wpisu-
je się w aktualne wizje przywódcy idealnego. Stąd 
zapewne podstawowe, wyłonione w badaniach, 
problemy związane z pozyskaniem i utrzymaniem 
najcenniejszych pracowników. Większość z ankie-
towanych ma bowiem niski poziom zaspokojenia 
oczekiwań, a tym samym niewielką motywację do 
pracy. Obserwuje się zatem wyraźny kryzys przy-
wództwa potwierdzony oceną przełożonych jako 
wycofanych, bojących się kompromitacji z trudno-
ściami w trafnej ocenie pracowników.

W drodze ku kulturom organizacji działających 
w gospodarce opartej na wiedzy badane przedsię-
biorstwa znajdują się co najwyżej w stadium 2. lub 
3. uczenia się kultury jakości.

Dr Anna Pietruszka-Ortyl (pietrusa@uek.krakow.pl) – Kate-
dra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia 
uwarunkowań tworzących kontekst działalności 
przedsiębiorstwa sektora obronnego w aspekcie zmiany 
wymagań standardu ISO 9001. Artykuł przybliża rolę 
i znaczenie uwarunkowań normatywno-prawnych 
w zapewnieniu bezpieczeństwa przedsiębiorcy. 
Zarysowane zostały główne elementy tego zagadnienia 
z podkreśleniem uwarunkowań tworzących wyzwania 
stawiane organizacjom wytwarzającym sprzęt wojskowy 
i zapewniającym jego wsparcie techniczne podczas 
eksploatacji.
Artykuł wyraża określone podejście badawcze w zakresie 
dokonywania oceny zgodności systemu zarządzania 
jakością w aspekcie wymagań NATO realizowanych 
przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT. Na przykładzie 
Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przeanalizowano 
działania dostosowawcze, które muszą – w świetle 
wymagań prawnych – zrealizować przedsiębiorcy 
uczestniczący w procesach pozyskiwania i wsparcia 
technicznego w eksploatacji sprzętu wojskowego. 

The aim of this article is to present the role and 
importance of the conditions that make up the business 
context of the defense sector enterprise in terms of 
the ISO 9001 standard requirements. The article presents 
the role and the importance of normative-legal aspects 
in ensuring the safety of the entrepreneur. The main 
elements of this problem have been outlined with the 
emphasis on conditions that create challenges for 
organizations producing military equipment and providing 
technical support during its operation.
The article expresses the specific research approach 
in the area of conformity assessment of the quality 
management system in terms of NATO requirements 
carried out by Centrum Certyfikacji Jakości WAT (Quality 
Certification Center). On the example of Wojskowe 
Zakłady Uzbrojenia S.A. (a defense industry company) 
the adaptation activities that must – in the light of 
legal requirements – be carried out by entrepreneurs 
participating in the acquisition and technical support 
processes in the operation of military equipment. 

Słowa kluczowe Keywords
kontekst organizacji, zarządzanie, bezpieczeństwo, sprzęt 
wojskowy 

context of organization, security management, military 
equipment
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w systemie zarządzania jakością zgodnym 
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Jakość w praktyce

Wprowadzenie

Początkowym celem istnienia NATO, powstałe-
go w dniu 24 sierpnia 1949 r., była obrona militar-
na przed atakiem ze strony Układu Warszawskiego. 
Współczesna koncepcja strategiczna NATO zakła-
da utrzymanie wystarczających sił zdolnych do od-
straszania ewentualnych agresorów i prowadzenie 
działań zapobiegających ewentualnym konfliktom 
[4]. NATO, jako organizacja o charakterze obron-
nym, wykorzystuje jako narzędzia sprzęt wojskowy 
(zwany dalej SpW), czyli specjalnie zaprojektowane 
wyroby na potrzeby obronności bez względu na sto-
pień ich przetworzenia.

SpW jest wytwarzany w skomplikowanych proce-
sach produkcyjnych poprzedzonych długotrwałymi 

fazami analitycznymi. Bezpieczeństwo SpW jest 
kształtowane podczas wytwarzania w systemie or-
ganizacyjnym wytwórcy, który odpowiada za jakość. 
Celem tego systemu jest zapewnienie warunków do 
eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyro-
by obronne dla życia i zdrowia użytkowników [56]. 
Bezpieczeństwo wyrobów obronnych jest gwaran-
towane powtarzalnością działań w skomplikowa-
nych procesach wytwórczych, dla których wyma-
gania stanowią przepisy prawa. Powtarzalna jakość 
wyprodukowanych wyrobów jest gwarantowana 
poprzez zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 
[17] oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 
2110:2016 [1]. Zastosowanie tych norm w proce-
sach wytwarzania wyrobów obronnych jest zagwa-
rantowane przepisami wynikającymi z ustawy [44].
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W najnowszym wydaniu normy Międzynarodo-
wa Organizacja Standaryzacyjna dostosowała wy-
magania do potrzeb organizacji usługowej. Wpro-
wadzenie wymagań dotyczących zarządzania ry-
zykiem w wielu aspektach działalności bizneso-
wej, między innymi w realizacji strategii, relacjach 
rynkowych, zarządzaniu procesami, technologią 
i współpracy z dostawcami w aspekcie wymagań 
formalno prawnym. Odniesienie ryzyka organiza-
cji do jej kontekstu stanowi klucz dla zrozumienia 
przełomowych zmian w nowej edycji normy [32]. 
Stanowi to główny problem badawczy poruszany 
w niniejszym artykule.

Tak zdefiniowany główny problem badawczy 
pozwolił na sformułowanie problemów szczegó-
łowych. Omówione są one w poszczególnych roz-
działach niniejszego artykułu. Celem rozdziału 
pierwszego jest udzielenie odpowiedzi na problem 
badawczy, jakim jest określenie pojęcia kontek-
stu organizacji w aspekcie zmiany w standardzie 
ISO 9001:2015. W drugim rozdziale rozpatrzono 
problem dotyczący ustalenia wyzwań formalnych 
stawianych organizacjom wytwarzającym sprzęt 
wojskowy. Celem trzeciego rozdziału jest ustale-
nie roli, jaką pełni Ministerstwo Obrony Naro-
dowej jako podmiot odpowiedzialny za kształto-
wanie bezpieczeństwa układów antropotechnicz-
nych ze SpW i tym samym kształtujący kontekst 
zewnętrzny wytwórcy tego sprzętu i usług z nim 
związanych. Przedmiotem czwartego rozdziału 
jest rozpatrzenie roli certyfikacji dobrowolnej 
w aspekcie działań organizacji dotyczących redu-
kowania ryzyka.

1. Określenie pojęcia „kontekst organizacji” w aspekcie 
zmiany standardu ISO 9001

Wiele z nowych pojęć w normie ISO 9001:2015 
znalazło się w niej w związku z wprowadzeniem 
wymagań z zakresu zarządzania ryzykiem. Tak 
jest i z kontekstem organizacji. Zgodnie ze stan-
dardem, wymagane jest określenie, co w zewnętrz-
nym i wewnętrznym otoczeniu organizacji jest 
ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osią-
gania zamierzonych efektów w systemie zarządza-
nia jakością. Czynniki otoczenia tworzące uwarun-
kowania powinny być przeglądane i monitorowa-
ne [17]. Publikacja NATO AQAP 2110:2016 naka-
zuje – oprócz identyfikacji kontekstu organizacji 
– ustanowienie i wdrożenie udokumentowanego 
i „ekonomicznego” systemu zarządzania jakością. 
Dodatkowo, przedstawiciel Rządowego Zapew-
nienia Jakości zachowuje prawo odrzucenia sys-
temu, który organizacja zastosowała do realizacji 
umowy [1]. Tak zdefiniowane wymagania mogą 
w tym miejscu stanowić problem dla zrozumienia 
ich istoty. Rozwiązanie jednak przynosi norma ISO 
31000:2009 [15]. Nie została ona powołana w od-
powiednich punktach 4.1 i 4.2 normy [17], ale 
została przywołana w pkt 3.2.1 ppkt 5 publikacji 
AQAP 2110:2016 [1]. 

Określenie kontekstu organizacji powinno sta-
nowić pierwszy krok do opracowania modelu za-
rządzania ryzykiem w firmie i stanowić podwaliny 
dla dowolnego systemu zarządzania. Jedynie wtedy 
można opracować efektywny i ekonomiczny sys-
tem zarządzania, gdy uwzględni się specyfikę dzia-
łalności organizacji i jej potrzeby. W pkt 4.1 normy 
ISO 9001:2015 stwierdzono, że kontekst organizacji 
należy odnieść do czynników wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Powinny one zgodnie z wymaganiami 
pkt 4.3 stanowić podstawę do określenia zakresu 
systemu zarządzania jakością [17]. 

Do zewnętrznego otoczenia firmy zalicza się 
czynniki: kulturowe, społeczne, polityczne, praw-
ne, finansowe, technologiczne, ekonomiczne, śro-
dowiskowe. Organizacja powinna również monito-
rować trendy zachodzące w otoczeniu, a także brać 
pod uwagę relacje z zewnętrznymi interesariusza-
mi [15]. 

Kontekst wewnętrzny organizacji stanowią, m.in.: 
struktura organizacyjna, podział zadań, strategia 
i cele, potencjał organizacji, system informacyjny, 
relacje z wewnętrznymi interesariuszami, kultura 
organizacyjna, stosowane normy i standardy, kon-
trakty biznesowe itp. [15]. Kontekst wewnętrzny, 
jak i zewnętrzny warunkują bezpieczeństwo orga-
nizacji w aspekcie bezpieczeństwa wyrobu. Czyn-
niki te powinny zostać określone na samym począt-
ku wdrożenia systemu zarządzania jakością lub je-
go dostosowywania do nowych wymagań. Dla SpW 
uwarunkowania modelu bezpieczeństwa można 
przedstawić jak na rysunku 1. 

W aspekcie jakości, należy rozpatrzeć zbiór 
cech fizycznych i funkcjonalnych wyrobów obron-
nych, które zapewniają bezpieczeństwo użytkow-
nikowi przy wykorzystaniu zgodnie z przeznacze-
niem – na polu walki i bezpieczeństwo podczas 
szkolenia. Aspekty bezpieczeństwa ekologicznego, 

Rys. 1. Struktura przedmiotowa uwarunkowań modelu bezpieczeń-
stwa SpW

Źródło: [32]



31

2018 L u t y

ekonomicznego i informacyjnego rozpatrywane są 
dwupodmiotowo: z punktu widzenia użytkownika 
i wytwórcy. 

W zakresie bezpieczeństwa ekologicznego 
z punktu widzenia użytkownika rozpatrujemy 
wpływ wyrobu na środowisko podczas eksploata-
cji. Z punktu widzenia organizacji istotne jest mi-
nimalizowanie oddziaływania organizacji na śro-
dowisko podczas wytwarzania, wsparcia technicz-
nego i utylizacji. Niezmiernie istotne w przypadku 
SpW jest zapewnienie bezpieczeństwa informacyj-
nego, gdyż z punktu widzenia użytkownika istot-
ne jest zapobieganie ujawnianiu istotnych infor-
macji dotyczących właściwości wyrobu, a z punk-
tu widzenia organizacji istotne jest zapobieganie 
ujawnieniu specyficznych cech procesu produk-
cji. W zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego 
z punktu widzenia organizacji istotne jest zapew-
nienie możliwości rozchodowania wytworzone-
go przychodu. Z kolei z punktu widzenia klien-
ta aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego dotyczy 
minimalizacji kosztów pozyskania, eksploatacji 
i kosztów utylizacji [56]. 

Norma ISO 9001:2015 nie precyzuje sposobu do-
kumentowania analizy czynników kontekstu. Do-
brym miejscem dla nich są dokumenty związane ze 
strategią organizacji. Wiedza o kontekście organiza-
cji jest bowiem kluczowa przy podejmowaniu decy-
zji dotyczących każdego wymiaru działania organi-
zacji, nie tylko w zakresie jakości. 

Sprzęt wojskowy wytwarza organizacja, która 
odpowiada za swój produkt. Jest on użytkowany 
w SZ RP, które tworzą pewną społeczność utrzy-
mywaną przez państwo. Społeczność ta obejmuje 
użytkownika tego wyrobu i właściciela. Tak więc 
użytkownik, właściciel i wytwórca kształtują uwa-
runkowania odpowiednio zewnętrzne i wewnętrz-
ne względem wytwórcy i tworzą zmienne tego ukła-
du. Zmienne te mają pewien 
punkt wspólny mieszczący 
się w zakresie bezpieczeń-
stwa przedmiotowego wyrobu 
obronnego. Bierze się to stąd, 
że bezpieczeństwo użytkow-
nika jest silnie determinowa-
ne wadami, których ma prawo 
się on nie spodziewać i któ-
re pomniejszają jego szanse 
podczas użycia SpW zgodnie 
z przeznaczeniem [3]. 

Bezpieczeństwo tego ukła-
du to stan wytworzony przez 
wytwórcę. Czyli bezpieczeń-
stwo SpW w pełnym cyklu 
ich życia determinowane jest 
jakością. Stan ten jest zależ-
ny zarówno od czynników 
zewnętrznych, które należy 
dokładnie poznać, aby się do-
stosować, jak i od czynników 
wewnętrznych, które również 

trzeba poznać, aby móc na nie oddziaływać. Zależ-
nie od potencjału organizacji można dostosowy-
wać się do otoczenia lub wyznaczać nowe trendy. 
Działania te mogą dotyczyć np. technologii, orga-
nizacji procesów i komunikacji. Ich zastosowanie 
jest jednak zależne od zasobów organizacji i obar-
czone ryzykiem, które trzeba zidentyfikować i nim 
skutecznie zarządzać.

2. Wyzwania formalne stawiane organizacjom 
wytwarzającym wyroby obronne

Od wieków SpW był wyznacznikiem danej epo-
ki pod względem osiągnięć naukowych w obszarze 
techniki i technologii obronnych. To wpływało na 
zdolności operacyjne sił zbrojnych. Ostatnio duże 
znaczenie w rozwoju SpW mają czynniki wpływa-
jące na środowisko bezpieczeństwa. W dużej mie-
rze z nich biorą się potrzeby poszukiwania nowych 
rozwiązań w obszarze badań i technologii obron-
nych. Przewidywanie przyszłego środowiska walki 
jest niezbędne w opracowywaniu nowych rodzajów 
i typów SpW. Wzajemne relacje podmiotów wytwa-
rzających i instytucji państwowych tworzą system, 
którego celem jest pozyskanie środków technicz-
nych jako narzędzi zapewniających przewagę na po-
lu walki i dających szansę na skuteczne odstrasza-
nie. Uproszczony schemat relacji wzajemnych pań-
stwo – przemysł obronny przedstawiono na rys. 2.

Realizacja zadań stawianych siłom zbrojnym we 
wszystkich stanach funkcjonowania Państwa nie 
jest jednak możliwa bez właściwie zorganizowane-
go i zarządzanego zaplecza materiałowo-technicz-
nego, wspierającego potrzeby wojsk. Na podstawie 
podejścia wyrażonego w strategiach można wyróż-
nić obronne, gospodarcze i polityczne funkcje prze-
mysłu obronnego [12]. Funkcja obronna obejmuje 
zapewnienie bazy mobilizacyjnej dla zapewnienia 

Rys. 2. Kontekst relacji państwo – przemysł obronny

Źródło: [59]

Witold Pokora, Marek Gręzicki 
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potrzeb sił zbrojnych w zakresie dostaw, remontów 
zarówno w czasie pokoju, jak i w wyższych stanach 
funkcjonowania państwa [59]. 

W celu zapewnienia utrzymania gotowości 
wszystkich sił i środków do realizacji zadań obron-
nych, ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizo-
waniu zadań na rzecz obronności państwa realizo-
wanych przez przedsiębiorców [47] określiła sys-
tem, w którym funkcjonują szczególnie ważne dla 
obronności państwa przedsiębiorstwa przemysłu 
obronnego [14].

SpW jest narzędziem bezpieczeństwa militarne-
go społeczeństwa stanowiącego naród zorganizo-
wany w państwo. Rozpoczynając rozważania do-
tyczące wymagań normatywno-prawnych w zakre-
sie wyrobów obronnych, należy rozpoznać prawo-
dawstwo. System prawny określony przez ustawę 
zasadniczą obejmuje: prawo konstytucyjne, prawo 
publiczne, prawo materialne i zawiera cały szereg 
norm proceduralnych. 

Prawo musi sprostać wyzwaniom postępującej 
internacjonalizacji życia politycznego i ekonomicz-
nego oraz wymaganiom ponadpaństwowej integra-
cji. Podstawowym założeniem przy uznaniu aktu 
jako normatywnego jest wskazanie, że zawiera on 
normy generalne i jest abstrakcyjny. Akty norma-
tywne skierowane są więc do określonej klasy ad-
resatów, którym narzucają wzory zachowań. Są one 
również powtarzalne, czyli nie zmieniają się w toku 
ich stosowania. Jednocześnie system źródeł prawa 
jest hierarchiczny [2]. 

Przepisy ogólne stanowią o funkcjonowaniu spółek 
prawa handlowego [38], o swobodzie działalności go-
spodarczej [42], uczciwej konkurencji [39] i o ochro-
nie konkurencji i konsumentów [40]. Do przepisów 
ogólnych należy zaliczyć Kodeks cywilny [46] oraz 
prawo upadłościowe i naprawcze [49], a także usta-
wę o komercjalizacji i prywatyzacji [52] oraz o ogól-
nym bezpieczeństwie produktów [36], które są istot-
ne z punktu widzenia społecznego w rozumieniu ni-
niejszych rozważań. Z mocy ustawy ustalono zasady 
finansowania nauki i badań naukowych [35].

Przepisy szczegółowe z mocą ustawy stanowią 
w obszarach istotnych z punktu widzenia bez-
pieczeństwa państwa. Dotyczą aspektów bezpie-
czeństwa militarnego, ekologicznego, ekonomiczne-
go i informacyjnego wykazanych na rys. 1. Ustawa 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej precyzuje, że Obrona Ojczyzny jest sprawą 
i obowiązkiem wszystkich obywateli, a umacnianie 
obronności, przygotowanie ludności i mienia naro-
dowego na wypadek wojny należy do wszystkich or-
ganów władzy, wszystkich podmiotów i administra-
cji rządowej oraz każdego obywatela [43]. 

W Polsce wykonywanie działalności gospodar-
czej w zakresie: wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym tu-
dzież obrotu technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym wymaga uzyskania koncesji. 
Koncesji udziela Departament Zezwoleń i Koncesji 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zasady przy-
znawania koncesji regulują przepisy ustawy z dnia 
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności go-
spodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu mate-
riałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyro-
bami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym [44]. Ustawa dokonuje w swojej istocie 
regulacji wdrożenia dyrektywy unijnej 91/477/EWG 
z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli naby-
wania i posiadania broni i jest dokumentem regulu-
jącym ograniczenia do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej [42]. Ustawa 
dokonuje regulacji w zakresie: 

wytwarzania, a więc – oprócz działalności wy-
twórczej – także odzysku, naprawiania, wytwarza-
nia istotnych części lub przerabiania broni,

 unieszkodliwiania w rozumieniu przepisów 
o odpadach.

Ustawa dokonuje również porządkowania przed-
miotu regulacji, m.in. istotnych części amunicji 
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym. Znamiennym jednocze-
śnie jest fakt, że wszelkie części tych wyrobów są 
również przedmiotem regulacji objętych przepisa-
mi tej ustawy. Na podstawie rozporządzenia Ra-
dy Ministrów ustalono wykaz rodzajów wyrobów 
broni, amunicji oraz wykazy wyrobów i technolo-
gii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 
na których wytwarzanie i obrót jest wymagana 
koncesja.

Z mocy ustawy wydano wiele regulacji w drodze 
rozporządzeń. W aspekcie wytwarzania oraz obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją do-
tyczą one m.in. wymagań dla:

 systemu oceny jakości produkcji,
 przedsiębiorcy i zatrudnionego personelu,
 planów postępowania na wypadek zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowi-
ska naturalnego,

 pomieszczeń magazynowych i obiektów do ich 
przechowywania,

 procesów pozbawiania cech użytkowych broni 
palnej [25] oraz pozbawiania cech użytkowych bro-
ni innej niż broń palna [22].

Należy w tym miejscu wskazać regulacje w za-
kresie kontroli obrotu bronią i wyrobami podwój-
nego zastosowania na terenie Unii Europejskiej. UE 
wypracowała wspólne stanowisko dotyczące kon-
troli wywozu towarów i technologii podwójnego za-
stosowania [29]. Podmioty funkcjonujące na terenie 
RP działające w międzynarodowym obrocie towa-
rami, technologiami i usługami o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeństwa państwa zobowiązane 
są do utrzymania wewnętrznego systemu kontroli 
obrotu [50]. Na tej podstawie wydano szereg rozpo-
rządzeń regulujących m.in. obszary:

wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wyma-
gane zezwolenie,

wykazu jednostek certyfikujących upoważnio-
nych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu 
kontroli i zarządzania obrotem,
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 prowadzenia ewidencji obrotu towarami o zna-
czeniu strategicznym,

 zakresu informacji przekazywanych organowi 
kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu 
towarami o znaczeniu strategicznym.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
wytworzonego SpW wymaga sporych nakładów 
finan sowych. Spowodowane to jest również ko-
niecznością zabezpieczenia i unieszkodliwiania 
odpadów z eksploatacji. Mogą one powstać nie 
tylko z konieczności wymiany materiałów eksplo-
atacyjnych, ale również powstają w wyniku usu-
wania usterek. Odpady powstają także w wyniku 
modernizacji lub modyfikacji. Sprawę kompliku-
je dodatkowo złożoność techniczna SpW [13]. Po-
strzeganie problemów związanych z bezpieczeń-
stwem ekologicznym w wymiarze globalnym dało 
podstawę do regulacji prawnych na trzech pozio-
mach: międzynarodowym, regionalnym (UE) [34] 
i krajowym [48].

W zakresie bezpieczeństwa informacyjnego 
z mocy ustawy określono zasady ochrony ta-
kich informacji, których nieuprawnione ujawnie-
nie spowodowałoby szkody dla RP albo byłoby 
z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. Za-
sady te obejmują klasyfikowanie, organizowanie 
ochrony i przetwarzanie informacji niejawnych 
oraz postępowania sprawdzające wobec osób oraz 
przedsiębiorców, czy dają rękojmię zachowania ta-
jemnicy oraz warunki do ochrony informacji nie-
jawnych [54]. System ochrony informacji niejaw-
nych obejmuje również organizację kontroli stanu 
zabezpieczenia informacji niejawnych, ochronę in-
formacji niejawnych w systemach teleinformatycz-
nych i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycz-
nego [45].

System ochrony informacji niejawnych opar-
ty jest na zarządzaniu ryzykiem ujawnienia infor-
macji niejawnych. Jest ono kombinacją prawdo-
podobieństwa ujawnienia informacji i jego kon-
sekwencji. Ustawa obejmuje działania dotyczące 
szacowania ryzyka ujawnienia informacji jako ca-
łościowego procesu analizy i oceny ryzyka oraz 
ogół skoordynowanych działań w zakresie zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji uwzględniają-
cych ryzyko ujawnienia. Na mocy regulacji ustawy 
o ochronie informacji niejawnych zostały wydane 
regulacje w randze rozporządzeń, które regulują 
szczegółowo obszary:

 bezpieczeństwa teleinformatycznego [26],
 nadawania, przyjmowania, przewożenia, wy-

dawania i ochrony materiałów zawierających infor-
macje niejawne [28],

 oznaczania materiałów i umieszczania na nich 
klauzul tajności [27].

Wymagania dotyczące ochrony informacji stano-
wiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z ochro-
ną know-how stanowią wyzwania w zakresie bez-
pieczeństwa ekonomicznego i informacyjnego 
w aspekcie prawa własności przemysłowej [51] 
oraz praw autorskich [53].

3. Rola MON jako podmiotu kształtującego kontekst 
zewnętrzny wytwórcy SpW

Ministerstwo Obrony Narodowej jest podmiotem 
koordynującym pozyskiwanie, eksploatację i uty-
lizację wyrobów obronnych. Działa na podstawie 
przepisów dotyczących urzędu Ministra Obrony 
Narodowej [37]. Regulamin organizacyjny MON 
określa kompetencje poszczególnych komórek or-
ganizacyjnych. W zakresie dotyczącym niniejszych 
rozważań są to: Departament Budżetowy, Departa-
ment Infrastruktury, Departament Nauki i Szkolnic-
twa Wojskowego, Departament Ochrony Informacji 
Niejawnych, Departament Polityki Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego, Departament Polityki Zbroje-
niowej, Departament Strategii i Planowania Obron-
nego oraz Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych 
i Szkolenia – P3/P7, Zarząd Logistyki – P4, Zarząd 
Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbroj-
nych – P5 i Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 
podlegające Szefowi Sztabu Generalnego WP. Za-
dania tych instytucji dotyczą zapewnienia aspek-
tów bezpieczeństwa jakości, bezpieczeństwa infor-
macyjnego, ekologicznego i ekonomicznego zwią-
zanych z bezpieczeństwem wyrobów obronnych. 
Wzajemne relacje tych podmiotów tworzą skompli-
kowany system. Obejmuje on nadzorowanie, admi-
nistrowanie i kontrolę nadzorowania wydatkowania 
publicznych środków finansowych oraz nadzoro-
wania jakości zakupów na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa [60]. 

Wszystkie podmioty w MON uczestniczące w sys-
temie pozyskiwania wyrobów obronnych w peł-
nym cyklu ich życia mają prawo do wnioskowania 
o wydanie wewnętrznego aktu prawnego ustala-
nego w drodze decyzji Ministra. Określono zasady 
współdziałania z instytucjami spoza resortu obrony 
narodowej dotyczące realizacji przedsięwzięć zwią-
zanych z rozwojem SZ RP. W początkowej fazie po-
zyskiwania wyrobów obronnych kluczowe znacze-
nie ma Decyzja 25/MON, która określa wytyczne 
do przeprowadzenia „Przeglądu Potrzeb dla Zdol-
ności Operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Przegląd Potrzeb jest elementem procesu 
programowania rozwoju SZ RP [7]. W kolejnej fazie 
realizacyjnej zastosowanie ma Decyzja 444/MON 
[9]. Określa ona tryb postępowania oraz zadania ko-
mórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony 
narodowej, a także uprawnienia i obowiązki osób 
funkcyjnych w zakresie:

wprowadzania do SZ RP wyrobów obronnych,
 organizacji i prowadzenia badań eksploatacyj-

no-wojskowych,
wycofywania z SZ RP wyrobów obronnych nie-

odpowiadających wymaganiom.
Istotne znaczenie z punktu niniejszych rozwa-

żań ma Decyzja 349/MON, zgodnie z którą wdrożo-
no do stosowania instrukcje dotyczące zarządzania 
dokumentacją techniczną oraz określenia wyma-
gań na dokumentację techniczną SpW. Dokument 
ten określa wymagania dotyczące zarządzania 
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dokumentacją techniczną będącą własnością mini-
sterstwa obrony narodowej [6]. Kluczowe miejsce 
w cyklu życia SpW zajmuje Decyzja 141/MON [5]. 
Określa ona system jego pozyskiwania w kontekście 
cyklu życia. W treści wykazano również czynności 
osób funkcyjnych MON realizowane w ramach tego 
procesu. SpW oraz materiały produkowane dla po-
trzeb wojska są specyficzną grupą wyrobów, w sto-
sunku do których wymagania jakościowe są for-
mułowane na zdecydowanie wyższym poziomie 
uszczegółowienia niż wymagania dla urządzeń po-
wszechnego użytku. Definiowane są więc w umo-
wach przy użyciu całych zbiorów norm obronnych 
i stają się obowiązujące oraz stanowią odniesienie 
do oceny zgodności [57]. Zapewnienie jakości po-
zyskiwanych wyrobów realizowane jest zgodnie 
z Decyzją 67/MON [11]. Podejście procesowe po-
lega tutaj na systematycznej identyfikacji i zarzą-
dzaniu procesami oraz wzajemnymi relacjami po-
między tymi procesami [30]. SpW wprowadzany 
jest do użytku po wykonaniu badań. Jednym z ich 
celów jest zapewnienie warunków do eliminowa-
nia zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia 
i zdrowia użytkowników oraz dla środowiska [41]. 
System oceny zgodności tworzą specyfikacje tech-
niczne, przepisy określające sposób przeprowadza-
nia oceny zgodności oraz przepisy określające dzia-
łanie uczestniczących w nim podmiotów. W drodze 

rozporządzenia ustalono wykaz wyrobów podlega-
jących ocenie zgodności [21]. 

4. Znaczenie certyfikacji w resorcie obrony narodowej

Skoro tematem rozważań jest kontekst organiza-
cji w aspekcie problematyki jakości, to należy wspo-
mnieć o obszarach ryzyka związanych z funkcjono-
waniem SpW podczas ćwiczeń i na polu walki. 
Jakość może tu decydować o życiu żołnierzy i po-
wodzeniu operacji. Ciężar zapewnienia właściwej 
jakości produkowanych wyrobów spoczywa na wy-
twórcach. W związku z tym w MON wypracowano 
mechanizmy służące minimalizowaniu ryzyka [19]. 
STANAG 4107 wprowadza wymagania dotyczące 
zapewnia jakości poprzez odpowiednie publikacje 
AQAP [1], które nadzoruje w ujęciu kontraktowym 
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kody-
fikacji. Instytucją zapewniającą ciągłość zarządza-
nia jakością jest Centrum Certyfikacji Jakości WAT. 
Analiza umowy, uzyskanie niezbędnych wyjaśnień 
i informacji ze strony zamawiającego prowadzą do 
identyfikacji ryzyka i podjęcia jego systemowej re-
dukcji wspólnie z wytwórcą, a efektem końcowym 
jest określenie relacji wytworzonego przedmiotu 
umowy, wymagań i wymagań umowy [10]. Na rys. 
3. przedstawiono strukturę przedmiotową zapew-
nienia bezpieczeństwa sprzętu wojskowego.

Rys. 3. Struktura przedmiotowa systemu zapewnienia bezpieczeństwa SpW.

Źródło: Opracowanie własne
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Przedstawiony na schemacie system odnosi się 
do rys. 1. Udokładniono na nim przedmiotowość 
bezpieczeństwa SpW i odniesiono do działań wy-
twórcy w zakresie zarządzania jakością. Należy 
w tym miejscu wskazać na pole dotyczące: „Oce-
ny zgodności: działań, procesów, wyrobu i systemu”. 
Jest to obszar działalności Centrum Certyfikacji Ja-
kości WAT. Jednocześnie wymagania AQAP są wy-
maganiami kontraktowymi, stanowiącymi uszcze-
gółowienia do wymagań zawartych w ISO 9001. 
Umożliwiają one przeprowadzenie procesu zapew-
nienia jakości u producenta. 

Równocześnie posiadanie przez wykonawcę 
wdrożonego i ciągle doskonalonego systemu zarzą-
dzania jakością zgodnego z AQAP jest warunkiem 
skutecznego nadzorowania jakości w realizacjach 
kontraktowych, gdyż jest gwarantem jego wiedzy 
o specyficznych wymaganiach SZ RP dotyczą-
cych zapewnienia jakości wytwarzanego SpW oraz 
usług z nim związanych. Wykonawca nieposiada-
jący wdrożonego systemu zarządzania jakością sta-
nowi wysokie ryzyko nieskutecznego zapewnienia 
jakości zgodnie z AQAP [20]. Rozwiązanie stanowi 
certyfikacja w trybie dobrowolnym przez resorto-
wą jednostkę niezależną i posiadającą odpowied-
nie kompetencje, doświadczenie oraz wiarygodność 
w zakresie pozyskiwania wyrobów obronnych [19]. 
Według WZU S.A. certyfikacja na zgodność z AQAP 
w CCJ WAT pozwala nie tylko na przygotowanie do 
współpracy z przedstawicielem wojska, ale przede 
wszystkim stanowi walor edukacyjny dla doskona-
lenia organizacji w aspekcie jakości [32].

Podsumowanie 

Rozważania zaprezentowane w niniejszym arty-
kule stanowią element badań w zakresie modelu 
zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych 
w pełnym cyklu ich życia. Wyniki badania literatu-
ry, aktów prawnych i umów wykazują istnienie nor-
matywów wymuszających rozwiązania systemowe 
u wytwórców wyrobów obronnych. Wymagania te 
umocowane umowami prowadzą do trwałych roz-
wiązań w organizacjach. Ich ewolucja stanowi wy-
zwanie dla doskonalenia systemów zarządzania. 
Przepisy prawne dotyczące warunków wytwarzania 
SpW tworzą procesualny wymiar bezpieczeństwa 
układów antropotechnicznych. Normy definiują-
ce przedmiot zamówienia określają przedmioto-
wo bezpieczeństwo układów antropotechnicznych 
z wyrobem obronnym. Z kolei odpowiedzialność za 
ich wytwarzanie ustala podmiotowy wymiar bez-
pieczeństwa. W WZU S.A. zidentyfikowano zbiór 
przepisów właściwych dla specyfiki produkcji. 
Określają one kontekst zewnętrzny. Ich wykonanie 
podlega kontrolom zewnętrznym, a wyniki kontro-
li są analizowane przez organy Spółki. Bazując na 
tych rozwiązaniach, należy powiedzieć, że utrzy-
mywanie kontekstu organizacji w formie nieudoku-
mentowanej może skutkować zagrożeniami bezpie-
czeństwa w sferze ekonomicznej [56].

W artykule wykazano zasadność posiadania sys-
temu zarządzania jakością zgodnego ze standardem 
ISO 9001 i uwzględniającego wymagania AQAP. 
Prowadzenie oceny tego systemu przez zamawia-
jącego u wybranych producentów przed zawar-
ciem umowy naruszałoby warunki równości stron 
w myśl prawa zamówień publicznych. Weryfikacja 
podczas realizacji może skutkować tym, że jego ter-
minowa realizacja będzie niemożliwa. 

Dr inż. Witold Pokora (witold.pokora@ccj.wat.edu.pl) – Centrum 
Certyfikacji Jakości WLO WAT, mgr inż. Marek Gręzicki – Wojskowe 
Zakłady Uzbrojenia S.A.
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Rola i znaczenie kontekstu organizacji w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami…
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W wielu publikacjach na-
ukowych dotyczących zarzą-
dzania podkreśla się bardzo 
duże znaczenie innowacyj-
ności. Aby sprostać wyma-
ganiom rynku i zapewnić so-
bie konkurencyjną pozycję, 
przedsiębiorstwa powinny 
przyjmować wprowadzanie 
innowacji za jeden ze swoich 
celów strategicznych. Inno-
wacje te nie mogą ograniczać 
się jedynie do wytwarzanych produktów, ale powin-
ny one dotyczyć również realizowanych w organiza-
cji procesów. Główna odpowiedzialność za stworze-
nie odpowiednich warunków do wprowadzania in-
nowacji leży po stronie najwyższego kierownictwa, 
które powinno być zaangażowane w działania zwią-
zane z zarządzaniem jakością. Innym czynnikiem 
poprawiającym zdolność przedsiębiorstwa do wpro-
wadzania innowacji jest odpowiednio realizowane 
zarządzanie jakością procesów. 

W artykule pt. „Determinants of company inno-
vation and market performance”, opublikowanym 
w czasopiśmie „TQM Journal”, zaprezentowane 
zostały wyniki badań dotyczące czynników wpły-
wających na zdolność organizacji do wprowadza-
nia innowacji oraz wpływu tych innowacji na wy-
niki organizacji. Badania przeprowadzone zosta-
ły w Grecji. Punktem wyjścia było przygotowanie 
odpowiedniego kwestionariusza badawczego. Za-
warto w nim stwierdzenia dotyczące 20 różnych 
zagadnień odnoszących się do: (1) działań z za-
kresu zarządzania jakością podejmowanych przez 
najwyższe kierownictwo, (2) zarządzania jakością 
procesów, (3) innowacji produktowych, (4) inno-
wacji procesowych oraz (5) osiąganych wyników 
rynkowych. Każde z tych zagadnień zostało opisa-
ne przez cztery stwierdzenia. Wśród tych, które do-
tyczyły najwyższego kierownictwa znalazło się na 
przykład następujące sformułowanie „najwyższe 
kierownictwo często komunikuje pracownikom ce-
le jakościowe oraz wizję”. W odniesieniu natomiast 
do innowacyjności produktowej jedno ze stwier-
dzeń zostało zapisane w następujący sposób „po-
ziom nowości produktów wytwarzanych w przed-
siębiorstwie wzrasta”, a w przypadku innowacyjno-

Czynniki wpływające na innowacyjność 
przedsiębiorstwa 
Evangelos Psomas, Dimitrios Kafetzopoulos, Katerina 
Gotzamani. 2018. „Determinants of company innovation 
and market performance”, The TQM Journal, 30(1): 54–73.

ści procesowej wykorzystano następujące oświad-
czenie „poziom technologicznej konkurencyjności 
przedsiębiorstwa jest wysoki”. Jako przykład stwier-
dzenia opisującego wyniki rynkowe można podać 
sformułowanie „Udział przedsiębiorstwa w rynku 
jest wysoki”. Tak przygotowany kwestionariusz ba-
dawczy został wysłany drogą elektroniczną do loso-
wo wybranych 2000 greckich przedsiębiorstw. Do 
kwestionariusza dołączona była prośba o wypełnie-
nie i odesłanie. Zadaniem respondentów była oce-
na prawdziwości danego stwierdzenia w skali od 1 
(które oznaczało „zupełnie się nie zgadzam”) do 7 
(„w pełni się zgadzam”). Wypełnione ankiety ode-
słały 433 firmy, w większości były to małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Połowa z nich posiadała wdrożo-
ny system zarządzania jakością zgodny z wymaga-
niami normy ISO 9001.

Analizując zebrane w ten sposób dane, autorzy 
badania pozytywnie zweryfikowali przygotowany 
wcześniej model, w którym kierunek strzałek opisy-
wał wpływ jednych czynników na inne. Model ten 
zaprezentowany został na rysunku 1.

Działania najwyższego 
kierownictwa z z zakresu 

zarządzania jakością 
Innowacje produktowe 

Zarządzanie jakością 
procesów 

Innowacje procesowe 

Wyniki rynkowe 
przedsiębiorstwa 

Rysunek 1. Model prezentujący zależności zachodzące pomiędzy 
analizowanymi czynnikami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Evangelos Psomas, Dimitrios 
Kafetzopoulos, Katerina Gotzamani. 2018. „Determinants of company 
innovation and market performance”, The TQM Journal, 30(1): 59.

W artykule zawarto dodatkowo wiele szczegóło-
wych wniosków dotyczących przeprowadzonych 
badań. Stwierdzono na przykład, że zarówno za-
angażowanie kierownictwa, jak i zarządzanie pro-
cesami mają wpływ na innowacyjność organizacji, 
ale ten wpływ jest zróżnicowany. Na zdolność do 
wprowadzania innowacji produktowych silniejszy 
wpływ ma zaangażowanie kierownictwa niż zarzą-
dzanie procesami. Natomiast w przypadku innowa-
cji procesowych sytuacja jest odwrotna. Są one sil-
niej uzależnione od zarządzania procesami niż od 
zaangażowania kierownictwa. 

Warto też wspomnieć o wpływie obu rodzajów 
innowacji (tj. produktowych i procesowych) na 
wyniki rynkowe osiągane przez przedsiębiorstwo. 
Na podstawie zebranych informacji ustalono, że 
wpływ innowacji procesowych jest silniejszy niż 
wpływ innowacji produktowych.
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Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu 
kilka informacji dotyczących zmian, szczególnie 
w certyfikacji systemów zarządzania jakością, środo-
wiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Najbardziej palącym tematem jest kończący się 
w tym roku okres przejściowy dotyczący systemu 
zarządzania jakością oraz środowiskiem. Zgodnie 
z komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskie-
go Centrum Akredytacji, od 15.03.2018 r. CCJ bę-
dzie przeprowadzało audyty tylko w odniesieniu do 
nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09. Co to oznacza? Dla 
nowych firm tylko to, że certyfikacja będzie prze-
prowadzana na zgodność z tymi wymaganiami. Dla 
pozostałych firm oznacza to, że już wydane certy-
fikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 oraz 
PN-EN ISO 14001:2004 zachowają ważność tylko 
do 14.09.2018 r. bez względu na wyniki przeprowa-
dzanych audytów, czyli że zostało tylko 6 miesięcy 
na poddanie się procesowi certyfikacji według no-
wych wymagań.

Wychodząc naprzeciw wszystkim klientom, 
wprowadzamy nowe rozwiązanie umożliwiające 
dokonanie przeglądu znowelizowanych wymagań 
oraz oceny statusu ich wdrożenia. Zmodyfikowa-
liśmy tabele zgodności z wymaganiami ISO 9001, 
ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz AQAP stanowiące 
załącznik do wniosku o certyfikację systemów za-
rządzania. Celem jest dokonanie samooceny stop-
nia spełnienia systemu zarządzania z nowymi wy-
maganiami. Tabele będą wykorzystane w procesie 
oceny zgodności z wymaganiami na wszystkich 
etapach audytu, w tym przeglądu dokumentacji. 
Podejście takie umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie 
procesu audytowania – już na poziomie przeglądu 
wniosku, ustalenie ewentualnych rozbieżności ce-
lem ich bieżącego usunięcia oraz sprawne zakoń-
czenie i wydanie nowych dokumentów certyfika-
cyjnych. Zachęcamy do skorzystania z tej formy 
przeprowadzenia audytu, która pilotażowo jest już 
uruchamiana. Biorąc pod uwagę fakt, że z dniem 
15.09.2018 r. normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN 
ISO 14001:2005 będą wycofane, a tym samym wy-
dane certyfikaty stracą ważność i nie będą mogły 
być wykorzystywane w celach biznesowych oraz 

marketingowych, mam nadzieję na skuteczne wy-
korzystanie zaproponowanego narzędzia.

W ramach systemu zarządzania środowiskowego, 
którym zajmujemy się niemal od samego początku 
naszej działalności certyfikacyjnej, nowym obsza-
rem, który uruchomiliśmy w 2017 r., jest gospodar-
ka odpadami. Firmy, które prowadzą recykling lub 
inny proces odzysku odpadów opakowaniowych 
lub je eksportują i wystawiają odpowiednie doku-
menty (tj.: DPO, DPR, EDPR, EDPO) oraz posiadają 
zezwolenie na przetwarzanie, pozwalające na od-
zysk odpadów lub ich eksport o masie przekracza-
jącej 400 Mg/rok, podlegają rocznym audytom ze-
wnętrznym, tj.: audytom recyklera oraz audytom 
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz zakładu przetwarzania.

Do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrz-
nego jest zobowiązana każda organizacja:

 prowadząca recykling odpadów opakowanio-
wych od 1 stycznia 2016 r. (ustawa z dnia 13 czerw-
ca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi),

 odzysku sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go oraz przetwarzania od 1 stycznia 2017 r. (ustawa 
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym).

Na podstawie każdego rocznego audytu ze-
wnętrznego CCJ przekazuje właściwym organom 
pisemne sprawozdanie opracowane w oparciu o ze-
brane dokumenty i dowody z audytu. Roczne audy-
ty zewnętrzne za 2017 r. przeprowadzone zostaną 
w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

CCJ już w ubiegłym roku prężnie weszło na ry-
nek rocznych audytów zewnętrznych, z powodze-
niem przeprowadzając je w wielu firmach. Korzy-
stano przy tym z wiedzy i doświadczenia audyto-
rów oraz innych ekspertów w dziedzinie ochrony 
środowiska, którzy od lat z nami współpracują. 
Każda organizacja zainteresowana przeprowadze-
niem rocznego audytu zewnętrznego może uzyskać 
wszelkie niezbędne informacje oraz wzory formula-
rzy bezpośrednio w CCJ lub poprzez stronę interne-
tową: www.ccj.wat.edu.pl

Nie mniej ciekawe rzeczy dzieją się w bezpie-
czeństwie i higienie pracy, chociaż wprowadzanie 

Z działalności 
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT

Centrum Certyfi kacji Jakości
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zmian przeciąga się w czasie. Równolegle z pracami 
nad nowelizacją ISO 9001 oraz ISO 14001 rozpo-
częto prace nad opracowaniem wymagań między-
narodowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Już prawie 5 lat komitet techniczny ISO/PC 
283 pracuje nad ustanowieniem tej normy pod na-
zwą ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne 
stosowania. Biuro komitetu funkcjonuje przy Bri-
tish Standards Institution (BSI), a w pracach biorą 
udział uczestnicy z 50 krajów i organizacji między-
narodowych, w tym Międzynarodowa Organiza-
cja Pracy (ILO), polski PKN, brytyjski BSI, ale też 
kraje postrzegane potocznie jako niedbające o BHP, 
np. Chiny czy Indie. Duża liczba uwag do planowa-
nych wymagań spowodowała, że projekt końcowy 
normy (FDIS) dla ISO 45001 został wydany dopiero 
30 listopada 2017 r. Do ważnych zmian propono-
wanych w ISO/DIS 45001, oprócz dostosowania do 
obowiązującej struktury norm dotyczących syste-
mów zarządzania, zalicza się:

 promowanie myślenia opartego na ryzy-
ku w odniesieniu do tworzenia, wprowadzania 
i utrzymywania systemu zarządzania BHP w danej 

organizacji, a nie tylko myślenia koncentrującego 
się na zagrożeniach BHP,

 określenie odpowiedzialności organizacji w za-
kresie nadzorowania zarządzania ryzykiem przez 
zakwalifikowanych dostawców oraz wykonawców.

Proces głosowania nad przyjęciem lub odrzuce-
niem i gotowością do publikacji FDIS ISO 45001 
zakończy się w dniu 25 stycznia 2018 r. Po pozy-
tywnym głosowaniu, publikacja nowych wymagań 
może nastąpić w marcu 2018 r.

Staramy się nadążać za zmieniającymi się wy-
maganiami BHP i proponujemy szkolenia w tym 
zakresie uwzględniające nowe rozwiązania. Rów-
nież w ramach kongresu przewidujemy interesują-
ce wystąpienia w tym obszarze. Zapraszam do ko-
rzystania z naszej oferty szkoleniowej, jak również 
do uczestnictwa w nieodpłatnych spotkaniach dla 
Pełnomocników systemów zarządzania zaplanowa-
nych: w dniu 20 lutego 2018 r. i 20 czerwca 2018 r. 
oraz kong resie w dniach 25-28 września 2018 r. 
– szczegóły na www.ccj.wat.edu.pl.

dr inż. Witold Pokora
Dyrektor CCJ WAT

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Zarząd Klubu 
POLSKIE FORUM ISO 9000 zapraszają do uczestnictwa w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej 

„Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”, która zaplanowana jest na dzień 21.02.2018 r. 
w Auli im. prof. zw. dr. hab. n. med. dr. h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: 
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 

oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

   Patronat medialny:   

Współorganizatorem konferencji jest Śląska Izba Lekarska.

Celem konferencji jest doskonalenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej jakości w ochronie zdrowia.

Szczegółowy program konferencji z kartą uczestnictwa znajduje sięna stronie: 
http://pfiso9000.pl/21022018-i-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-%E2%80%93-praktyczna-%E2%80%9E

zarzadzanie-jakoscia-w-ochronie-zdrowia%E2%80%9D-katowice.html

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

ul. Konstancińska 11 lok. 218
02–942 Warszawa

tel.: 22 842 54 21; 609 735 967
www.pfiso9000.pl, konferencja@pfiso9000.pl 

I Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Praktyczna

„Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”
Katowice, 21.02.2018 r.
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 Konferencja TOP automotive 2017 za nami! 

Tegoroczna Konferencja TOP automotive, jak 
w latach ubiegłych, przyciągnęła rzeszę osób zwią-
zanych z jakością w przemyśle motoryzacyjnym. 
Wydarzenie było tym ciekawsze, bo połączone z ju-
bileuszem dziesięciolecia organizatora – Team Pre-
vent Poland.

Rok 2016 przyniósł tak wiele zmian w wymaga-
niach motoryzacyjnych, iż do dnia dzisiejszego po-
zostaje wiele pytań w kwestii chociażby wymagań 
IATF 16949. Eksperci z ramienia IATF, VDA QMC 
oraz Team Prevent próbowali odpowiedzieć na nie, 
posiłkując się nowo wydanymi i przetłumaczony-
mi na język polski Zatwierdzonymi Interpretacjami 
(SI’s) do standardu oraz Często Zadawanymi Pyta-
niami (FAQ’s). Robili to w tak przystępny sposób, 
że przynajmniej części zgromadzonych osób wpo-
ili swoje przekonanie, iż „IATF 16949 da się lubić”.

W temacie podręczników VDA QMC największe 
zainteresowanie wzbudza nowa edycja auditu syste-
mu dla usług (VDA 6.2) oraz interpretacja wymagań 
zawartych w VDA 6.3, a dotyczących usługodaw-
ców. Ułatwieniem dla polskojęzycznych odbiorców 
jest fakt, iż VDA 6.3 doczekało się polskiego zatwier-
dzonego tłumaczenia. VDA 6.2 obecnie dostępne jest 
w wersji anglo- i niemieckojęzycznej.

Szczególnym zainteresowaniem auditorów cie-
szyła się prelekcja poświęcona nowym narzędziom 
auditowania procesu wg VDA 6.3. Okazuje się, że 
VDA QMC, idąc z duchem czasu, przygotowało 
aplikację VDA 6.3 Analysis Tool, zastępującą do-
tychczas stosowany plik Excel, i dostępną również 
na urządzenia mobilne. W związku z tym w niedłu-
gim czasie częstszy powinien stać się widok audi-
tora chodzącego po zakładzie z tabletem niż notat-
nikiem.

Utarło się już, że TOP automotive pozwala na za-
głębienie się w problematykę procesową, co roku 
analizując ją z innego punktu widzenia.

Tematem przewodnim roku 2017 była komunika-
cja wewnętrzna.

Każdy z partnerów Konferencji, a więc Volkswa-
gen Poznań, Fiat Chrysler Automobiles oraz Opel 
Manufacturing Poland, rozpatrzył tę kwestię, kła-
dąc nacisk na inne jej aspekty.

VW przekazał założenia procesu usuwania błę-
dów, z niemieckiego Fehlerabstellprozess (FAP). Jako 
jedyny OEM pochwalił się również planami co do 
przyszłości obecnie produkowanych modeli – przy-

gotowaniem nowego Caddy, Transportera oraz no-
wych wariantów Craftera.

FCA wskazał na zasadność stosowania Work Pla-
ce Integration (WPI) – nowej metody do projekto-
wania i poprawy procesu produkcyjnego, opartej na 
wykorzystaniu filarów WCM, know-how FCA oraz 
jego dostawców.

Opel natomiast odniósł się do szeroko rozumia-
nej komunikacji, odpowiadając na główne pytanie 
zebranych osób – jak zmienią się wymagania wobec 
dostawców zakładu gliwickiego, dostarczających do-
tychczas do GM. Uczestnicy uzyskali zapewnienie 
zdefiniowania w niedalekiej przyszłości jednolite-
go systemu wymagań opartego na podobieństwach 
i doprecyzowującego różnice między QSB+ a BIQS, 
które to oba systemy są przez OMP traktowane jako 
język komunikacji z dostawcą. Niestety z racji tak 
istotnych zmian w koncernie przedstawiciele Opla 
nie mogli ujawnić planów dotyczących kolejnych 
modeli planowanych do montażu w Gliwicach.

Częścią TOP automotive jest zawsze wystąpie-
nie przedstawiciela Automotive Suppliers, który 
wskazał miejsce Polski w rankingu państw Europy 
Środkowo-Wschodniej w zakresie branży motoryza-
cyjnej. Trend nie jest pozytywny, niemniej jednak 
duża liczba nowych inwestycji pozwala mieć na-
dzieję, że nie oddamy pola kolegom zza południo-
wych granic.

Drugi dzień konferencyjny został poświęcony 
wymaganiom specyficznym branży motoryzacyjnej 
w łańcuchu dostaw, którego tym razem wybranym 
ogniwem były jednostki Powertrain. I tak: FCA po-
chwalił się planowanym startem produkcji silników 
GSE (2 silniki – 1.0 i 1.3 w 2018 roku, następnie 
rozwój rodziny silników GSE) i zwrócił uwagę na 
zaostrzone wymagania w stosunku do dostawców 
Powertrain. VW zapowiedział plany produkcji 
skrzyni biegów do aut elektrycznych, zaś OMP 
z dużą dozą pewności wypowiadał się o możliwości 
pozyskania nowych projektów Powertrain dla za-
kładu w Tychach, dzięki przejęciu Opla przez PSA. 

TOP automotive to platforma komunikacyjna 
producentów samochodów i ich dostawców. Nie 
byłaby dwustronna, gdyby nie warsztaty. Pozwala-
ją one na wyjaśnienie wątpliwości pojawiających 
się po wysłuchaniu prelekcji oraz zadanie dodatko-
wych pytań, a także otwartą dyskusję z moderatora-
mi w tematach interesujących dostawców.



Podczas warsztatów nie zabrakło licznych py-
tań, kierowanych w stronę przedstawicieli VDA 
oraz Team Prevent, reprezentujących, obok przed-
stawicieli OEM’s, czwartą grupę warsztatową. 
Poruszane zagadnienia z pewnością przyczyniły 
się do uspójnienia interpretacji odnoszących się 
do treści standardu IATF 16949. W gronie osób 
udzielających odpowiedzi znajdowali się rów-
nież przedstawiciele jednostek certyfikujących, 
co dodało wartości poruszanym treściom poprzez 
umożliwienie spojrzenia na wymagania „okiem 
auditora”. W trakcie wymiany informacji wielo-
krotnie odnoszono się do ostatnio opublikowa-
nych Zatwierdzonych Interpretacji (SI’s) oraz Czę-
sto Zadawanych Pytań (FAQ’s).

Kierując się maksymą wygłoszoną na początku 
Konferencji przez Zarząd Team Prevent: „W branży 
automotive bardzo ciężko pracujemy i zasługuje-
my na chwilę odpoczynku i dobrej zabawy”,  Team 
Prevent zapewnił nie tylko wspaniały program wie-
czorny obu dni Konferencji, ale zadbał również 
o zdrowie jej uczestników, zapewniając podczas 
przerw w wykładach możliwość skorzystania z tzw. 
Strefy Zdrowia.

Dziękując za udział w Konferencji TOP automo-
tive 2017, już teraz zapraszamy do udziału w ko-
lejnej edycji, która odbędzie się 28-30.11.2018 r. 
Szczegółowe informacja przekażemy wkrótce na 
www.topautomotive.pl. 




