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Streszczenie Summary

Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemu opieki 
zdrowotnej generowane przez ustawodawcę oraz pacjentów 
wpływają na działanie podmiotów leczniczych. Powinny 
one dążyć nie tylko do efektywności ekonomicznej, 
ale również społecznej oraz zwiększania dostępności 
i szybkości dostarczania świadczeń zdrowotnych, a także 
zapewniania relatywnie wysokiej ich jakości. Sposobem na 
maksymalizowanie wartości dostarczanej pacjentom może 
być praktyczna realizacja koncepcji lean management 
– szczupłego myślenia i ciągłego doskonalenia. Celem 
artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie daje 
wdrożenie koncepcji lean w podmiocie medycznym. Artykuł 
ma charakter teoretyczny. Przegląd literatury przedmiotu 
pozwolił na pokazanie istoty orientacji rynkowej 
w usługach zdrowotnych, istoty i wybranych narzędzi lean 
wraz z korzyściami wynikającymi z ich stosowania przez 
podmiot leczniczy.

Changes occurring in the functioning of health care 
system generated by a legislator and patients, affect 
activity of therapeutic entities. They should strive not 
only to achieve economic efficiency but also to social 
well-being and to increase availability and to amend 
time of delivery of health services, as well as to provide 
relatively high quality of care. The way to maximize 
the value delivered to patients can be the concept 
of lean management – lean thinking and continuous 
improvement. The article presents the essence of market 
orientation, next the essence of lean management, tools 
and benefits of their use by the therapist. This paper 
represents a theoretical approach.

Słowa kluczowe Keywords
lean management, opieka zdrowotna, orientacja 
proklienowska

lean management, healthcare, customer orientation

Lean jako wyraz orientacji proklientowskiej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Lean as an expression of a customer-oriented entity 
performing healing activity

DOI: 10.15199/48.2018.3.1

Agnieszka 
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-PIESTRZYŃSKA

Koncepcje, metody, narzędzia

Wykonywanie samych usług medycznych, nawet 
w największej zgodzie z tradycją wypracowaną 

 przez zawody medyczne, dziś już nie wystarcza.
(3, s. 212)

Chcemy Toyoty w służbie zdrowia. (1, s. A01)

Wprowadzenie

W Polsce zadania z zakresu opieki zdrowotnej 
realizują podmioty wykonujące działalność lecz-
niczą1, zarówno publiczne, jak i prywatne. Ich ak-
tywność jest nastawiona na udzielanie świadczeń 

1 Zalicza się do nich:
– podmioty lecznicze – przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowa-
rzyszenia, a także kościoły,

– lekarzy i pielęgniarki, wykonujących działalność leczniczą w ramach 
jednoosobowej działalności gospodarczej (praktyka indywidualna) lub spółek 
(praktyka grupowa). (22) 

zdrowotnych i powinna być realizowana z uwzględ-
nieniem, m.in.: parametrów jakościowych, dostępno-
ści świadczeń i efektywności zarządzania. Dążenie 
do realizacji celów stricte medycznych idzie w pa-
rze z koniecznością realizacji celów pozamedycz-
nych (głównie ekonomicznych) i jest wyzwaniem, 
przed którym stoją podmioty opieki zdrowotnej, np. 
szpitale działające współcześnie jak przedsiębior-
cy.  Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił, 
że „pojęcie przedsiębiorcy obejmuje każdą jednost-
kę prowadzącą działalność gospodarczą, bez wzglę-
du na status prawny jednostki oraz sposób, w jaki 
jest ona finansowana” (4). Stąd w rozumieniu prawa 
unijnego wszystkie szpitale, bez względu na model 
własności oraz formę prawną, mają status przedsię-
biorcy. Co więcej, z punktu widzenia gospodarowa-
nia środkami publicznymi osiąganie zysku w celu 
reinwestowania w dobro publiczne (jakim jest zdro-
wie i życie pacjenta) jest zjawiskiem społecznie po-
żądanym, w przeciwieństwie do braku rentowności. 
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Tym samym podmioty lecznicze, dążąc do osiągania 
zysku (by wspierać misyjny cel swojego funkcjono-
wania), powinny szukać sposobów na wzmacnianie 
swojej przewagi konkurencyjnej. Jest to tym ważniej-
sze dziś, gdy Minister Zdrowia zapowiada zmianę 
w funkcjonowaniu opieki medycznej w Polsce od 
2018 r. Z przedstawianych założeń wynika, że ma 
zostać zapewniona koordynowana opieka zdrowot-
na2, oznaczająca „zorganizowane działania uczest-
ników systemu, mające na celu osiąganie wysokiej 
efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki 
medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta. (…) KOZ 
powinna być:

KO – kompleksowa oraz zintegrowana, 
OR – organizacyjnie kontrolowana,
DY – dynamicznie reagująca na potrzeby uczest-

ników,
NO – nowoczesna i wysokiej jakości,
WA – wartościowa i efektywna,
NA – nawiązująca do rozwiązań sprawdzonych 

w świecie.” 
Nowy sposób funkcjonowania systemu opieki 

zdrowotnej, będący wyrazem holistycznego podej-
ścia do pacjenta i urynkowienia działania podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą, tworzy 
warunki m.in. do stosowania w podmiotach leczni-
czych rozwiązań sprawdzonych na świecie. Jednym 
z nich jest implementacja do procesów zarządczych 
teorii lean management jako zestawu narzędzi po-
zwalajaych na ciągłe doskonalenie procesów i roz-
wój pracowników.

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, 
jakie daje wdrożenie koncepcji lean management 
oraz jej wybranych narzędzi w podmiocie leczni-
czym. Artykuł ma charakter teoretyczny – przedsta-
wia badania oparte na literaturze przedmiotu.

Orientacja rynkowa w usługach zdrowotnych 

Orientacja na klienta, jako przedmiot badań, ma 
wybitnie interdyscyplinarny charakter – osadzona 
jest w wielu dyscyplinach naukowych, a w szcze-
gólności (11, s. 34); (2, s. 44):

 ekonomii (w ramach której szczególnie waż-
nych inspiracji dla rozwoju orientacji na klienta do-
starcza teoria użyteczności);

 naukach o zarządzaniu; ewolucja tych na-
uk eksponuje orientację na klienta jako jeden ze 
swych kluczowych nurtów; widoczne jest to za-
równo w ciągle wzbogacanej koncepcji TQM oraz 
w kierunkach nowelizacji normalizowanych syste-
mów zarządzania (zwłaszcza zarządzania jakością 
i zarządzania środowiskowego), jak i ewolucji mar-
ketingu od tradycyjnego w kierunku marketingu 
partnerskiego, 

2 Definicja – wypracowana przez prof. I. Rudawską, przewod-
niczącą rady naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej 
Ochrony Zdrowia oraz prof. J.J. Fedorowskiego, prezesa zarządu 
PTKOZ z uwzględnieniem opinii czytelników „Menedżera Zdrowia” 
– została przedstawiona podczas konferencji Priorytety w Ochronie 
Zdrowia 2017; 19.01.2017 r. Warszawa. 

 naukach psychologicznych, a zwłaszcza w ma-
jącej coraz bardziej ugruntowane fundamenty teore-
tyczne – psychologii konsumenta/klienta, kreującej 
coraz więcej modeli potrzeb i modeli psychologicz-
nych zachowań klienta oraz podstawy psychologicz-
ne dla zarządzania relacjami z klientem.

Ta różnorodność dyscyplin zajmujących się 
problematyką orientacji na klienta daje w efek-
cie możliwość szerokiego traktowania tego poję-
cia i wykorzystywania różnych podejść i narzędzi 
w praktycznej jej realizacji. Przywołując stanowisko 
K. Perechudy, można stwierdzić, że we współcze-
snym świecie coraz silniej obserwujemy uniwersa-
lizację teorii, koncepcji, modeli, metod zarządza-
nia i swoisty ich transfer między organizacjami (15, 
s. 5). Po dokonaniu odpowiedniej adaptacji koncep-
cji zarządzania (np. lean management) istnieje real-
na możliwość zastosowania ich w podmiotach lecz-
niczych (zarówno do osiągania celów ekonomicz-
nych, jak i społecznych).

System ochrony zdrowia koncentruje się głów-
nie na opiece zdrowotnej i promocji zdrowia w ce-
lu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności. 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą reali-
zują świadczenia zdrowotne – działania służące 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia oraz inne działania medyczne (wynikające 
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regu-
lujących zasady ich wykonywania) (23). Ze wzglę-
du na zmiany (demograficzne, epidemiologiczne, 
technologiczne, ekonomiczne, rozwój prywatnych 
usługodawców i in.) zachodzące w ochronie zdro-
wia, podmioty lecznicze stają przed wyzwaniem 
optymalnego wykrzystania ograniczonych zasobów 
(np. finansowych, ludzkich) w celu zaspokojenia 
potrzeb pacjentów (związanych nie tylko ze stricte 
medycznym aspektem usługi zdrowotnej, ale rów-
nież z pozamedycznymi obszarami – np. dostępno-
ścią, jakością obsługi).

Istotną rolą podmiotów leczniczych, jako podmio-
tów rynkowych, jest dostarczanie wartości pacjento-
wi – klientowi. Na propozycję wartości dla pacjenta 
– klienta składa się nie tylko świadczenie zdrowotne. 
V.A. Zeithaml zdefiniowała postrzeganą wartość dla 
klienta „jako całościową ocenę użyteczności produk-
tu, dokonaną przez konsumenta na podstawie spo-
strzeżeń tego, co się otrzymało i tego, co się dało”. Ta-
kie właśnie podejście, które wywodzi wartość z po-
równania szeroko pojętych postrzeganych kosztów 
oraz postrzeganych korzyści, wydaje się dominować 
w literaturze (9), (16). Podobnie można zdefiniować 
wartość produktu medycznego dla pacjenta – A. Wą-
grodzka podaje: „wartość produktu medycznego sta-
nowi postrzeganą użyteczność przebytego leczenia, 
umożliwiającą zaspokojenie odczuwanych potrzeb, 
pomniejszoną o postrzegane poniesione koszty” (20, 
s. 21). Taka interpretacja wartości produktu me-
dycznego dla pacjenta wykazuje zysk (jakość życia) 
z podjętego działania związanego z zachowaniami 
dotyczącymi choroby (stan negatywny), a w konse-
kwencji z odzyskaniem zdrowia (stan pozytywny).

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA 
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Można powiedzieć, że obecne warunki funkcjo-
nowania podmiotów leczniczych wymagają realiza-
cji kilku priorytetów równocześnie, w tym:

 szybkiego dostarczania świadczeń zdrowotnych, 
 utrzymywania odpowiednio niskich kosztów,
 zapewnienia relatywnie wysokiej jakości,
 respektowania zindywidualizowanych oczeki-

wań pacjentów – klientów, co przekłada się na ko-
nieczność zapewnienia kompleksowej oferty.

Tym samym mamy do czynienia z ambiwalencją, 
która dotyczy nie tylko sposobów osiągania danego 
celu, ale także samych celów. Jednak poprzez po-
dejmowanie określonych działań (o przekrojowym 
charakterze, zorientowanych procesowo, uwzględ-
niających różne horyzonty czasowe itp.) na rzecz 
szeroko rozumianej elastyczności, możliwe jest 
neutralizowanie konfliktu między nimi (13, s. 337). 
Na takie możliwości w odniesieniu do podstawo-
wego dylematu każdego podmiotu rynkowego, tj. 
jak funkcjonować tu i teraz, a jednocześnie patrzeć 
w przód, by być przygotowanym na to, co przynie-
sie przyszłość – wskazują Ch.A. O’Reilly i M.L. Tu-
shman, przedstawiając ideę ambidextrous organiza-
tions, tj. podmiotu „oburęcznego”, który ma oddzie-
lone w swojej strukturze jednostki zajmujące się 
eksploatacją – aktualnymi produktami i procesami 
(w podmiotach leczniczych – świadczeniami zdro-
wotnymi) od jednostek zajmujących się poszuki-
waniem nowych koncepcji biznesowego działania 
(12). Dziś polskie szpitale powinny stać się obu-
ręczne – zwracać uwagę na aspekty medyczne oraz 
biznesowe swojego działania.

Ph. Kotler, J. Shalowitz i R.J. Stevens wyraźnie 
podkreślają, że wprowadzanie orientacji prorynko-
wej w podmiotach świadczących usługi medyczne 
jest możliwe i wręcz konieczne. W praktyce może 
dojść do tego m.in. dzięki (9, s. 636):

wewnętrznemu przekonaniu decydentów, że 
podmiot leczniczy powinien być skoncentrowa-
ny na pacjencie – kliencie jako osobie (a nie tylko 
przypadku medycznym); pozwoli to na prawdziwe 
zaangażowanie przełożonych w przekonywanie po-
zostałych członków personelu o korzyściach płyną-
cych z tego, że pacjenci czują się komfortowo pod-
czas pobytu w podmiocie leczniczym,

 zwracaniu uwagi na przykłady zachowań, do 
których naśladowania przełożeni chcą nakłonić in-
nych (powinni oni osobiście dawać dowody troski 
nad pacjentem, np. poprzez pozamedyczne rozmo-
wy z nim, ułatwianie komfortowego pobytu na tere-
nie podmiotu – w poczekali, gabinecie),

wprowadzeniu lub rozwinięciu systemu infor-
macji dotyczącej pacjentów (np. na temat ich zado-
wolenia lub niezadowolenia z pobytu w podmiocie 
leczniczym),

 przekazaniu większej władzy w ręce pracowni-
ków, aby współuczestniczyli w doskonaleniu obsłu-
gi pacjentów (np. poprzez stosowanie poka-yoke). 

Przyjęcie rynkowej orientacji w podmiocie lecz-
niczym wymaga ciągłego doskonalenia proce-
sów w nim zachodzących pod kątem oczekiwań 

pacjentów. Wymaga podejmowania takich działań, 
jak m.in. (14, s. 204): 

 stałe podnoszenie jakości usług z uwzględnie-
niem możliwości obniżania kosztów, jakie ponosi 
nabywca (np. czasu, niewygody),

 rozszerzanie zakresu pomocy udzielanej pa-
cjentowi (np. w zakresie edukowania prozdrowot-
nego czy nawet z zakresu właściwych nawyków ży-
wieniowych) i podnoszenie kompetencji pracowni-
ków w kierunku zwiększania ich zdolności do roz-
wiązywania specjalnych problemów pacjentów (np. 
postępowanie z pacjentem niepełnosprawnym czy 
tzw. trudnym pacjentem), 

 stosowanie innowacyjnych rozwiązań w odnie-
sieniu do oferty usługowej, modyfikowanie pozosta-
łych płaszczyzn usługi (poza jej rdzeniem) pod ką-
tem indywidualizacji wymagań, jakich będzie ocze-
kiwał pacjent,

  obniżanie kosztów – doświadczenia innych 
krajów pokazują, że możliwość redukcji kosztów 
świadczonych usług medycznych i lepszego służe-
nia społeczeństwu dają rozwiązania z zakresu lean 
management (szczupłego zarządzania). A szpital, 
który oszczędza m.in. dzięki wykorzystaniu szczu-
płych metod, stanowi znacznie mniejszy koszt dla 
społeczeństwa, zapewniając jednocześnie ochronę 
zdrowia na takim samym, a czasem wyższym pozio-
mie (6, s. 10). Z tego względu implementacja kon-
cepcji lean do polskich szpitali może przyczynić się 
do optymalizacji ich działania tak w sferze kosztów, 
jak i – szeroko pojętej – jakości funkcjonowania.

W organizacji zorientowanej rynkowo odpowie-
dzialność za realizację procesu wdrażania działań 
proklientowskich spoczywa na wszystkich jej pra-
cownikach. Dlatego powodzenie procesu wdrażania 
reguł biznesowych w podmiocie leczniczym zorien-
towanym rynkowo należy upatrywać w postawach 
(i w wynikających z nich zachowaniach) wszyst-
kich jego członków (4). Z tego względu na przełożo-
nym/lekarzu (często przedsiębiorcy, któremu zależy 
na utrzymaniu swojego przedsiębiorstwa zarobko-
wego na rynku w długim okresie) spoczywa obo-
wiązek doskonalenia własnych działań i wpływa-
nia na działania personelu w wyniku doskonałości 
operacyjnej. M. Treacy i F. Weirsem definiują ją jako 
„jedną z dróg tworzenia wartości dla klienta, która 
w wyniku procesu planowania, przygotowania, wy-
tworzenia pozwala na dostarczenia wyrobów/usług 
najbardziej ekonomicznych, przydatnych i najbar-
dziej satysfakcjonujących” (19) dla pacjenta. Można 
przyjąć, że doskonałość operacyjna to umiejętność 
tworzenia najwyższej wartości dla klientów, prze-
jawiająca się w dostarczeniu usług przy możliwie 
niskim koszcie wytwarzania z najmniejszymi nie-
dogodnościami i we właściwym czasie. 

Koncepcja lean management

Odwołując się do myśli, która jest mottem te-
go artykułu: „Chcemy Toyoty w służbie zdrowia”, 
warto podkreślić, że „najważniejszym założeniem 
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systemu produkcyjnego Toyoty było dążenie do 
zwiększania wydajności produkcji przez nieustan-
ną i staranną eliminację marnotrawstwa. Właśnie 
ta koncepcja wraz z równie ważną postawą okazy-
wania szacunku dla godności ludzkiej, przekaza-
ną przez czcigodnego Toyodę Sakichiego (…), stały 
się fundamentem systemu produkcyjnego Toyo-
ty.” (17). Podstawowym założeniem koncepcji lean 
management jest eliminacja marnotrawstwa (tj. 
zbędnych czynników – działań, które absorbują za-
soby, pochłaniają czas i nie dostarczają wartości 
klientowi, a zwiększają koszty działania) drogą ra-
cjonalizacji procesów przedsiębiorstwa. Obszary, 
od których szpitale najczęściej rozpoczynają wdro-
żenie lean management to tzw. funkcje pomocni-
cze, np.: transport zewnętrzny chorych, steryliza-
tornia, kuchnia, sprzątanie, ochrona; ale przedmio-
tem outsourcingu mogą być również obszary działa-
nia związane bezpośrednio z ochroną zdrowia, np.: 
laboratoria, przychodnie dla pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie, apteki. 

 „Wyszczuplenie” powinno prowadzić do osią-
gnięcia stanu – możliwe – największej zgodności 
pomiędzy potrzebami klienta i możliwościami pod-
miotu. Przedsiębiorstwo stosujące zasady lean stara 
się maksymalizować wartość dostarczaną klientom 
(skupia się na procesach wpływających na zdol-
ność do dostarczania wartości), a minimalizować 
marnotrawstwo (10, s. 15) na każdym etapie pro-
cesu realizacji świadczenia zdrowotnego – od reje-
stracji pacjenta, przez zebranie wywiadu lekarskie-
go (wysłuchanie klienta), zrozumienie jego potrzeb 
(tak zdrowotnych, jak i pozamedycznych) po do-
starczenie właściwej usługi (diagnozy wraz z pro-
pozycją postępowania leczniczego). Takie podejście 
gwarantuje utrzymanie się praktyk lean przez wie-
le lat (nawet gdy zmieni się kierownictwo podmio-
tu leczniczego). M. Graban – zajmujący sie proble-
matyką lean w środowisku amerykańskich szpita-
li – definiuje koncepcję lean jako „zestaw narzędzi 
i system zarządzania, metoda ciągłego doskonalenia 
i zaangażowania pracowników, sposób rozwiązywa-
nia problemów, które są istotne z punktu widzenia 
liderów i wszystkich szczebli organizacji” (6, s. 23). 
Tym samym znaczenie pracowników wszystkich 
szczebli jest nie do przecenienia w praktycznej re-
alizacji koncepcji lean i chodzi nie tylko o zaanga-
żowanie w wykonywaną pracę, ale również o zaufa-
nie i współpracę, która powinna charakteryzować 
zespoły konsekwentnie (ciągle) dążące do poprawy 
funkcjonowania podmiotów leczniczych. 

Reasumując, można wskazać pięć podstawowych 
zasad koncepcji lean (21):

 określenie wartości z punktu widzenia klienta;
 zidentyfikowanie wszystkich etapów w stru-

mieniu wartości i eliminacja wszystkich etapów, 
które nie służą dodawaniu wartości;

 ułożenie etapów służących dodawaniu warto-
ści w ściśle określonej kolejności (zapewniającej 
niezakłócony przepływ pracy);

wyciąganie wartości przez klienta;

 dążenie do perfekcji metodą ciągłego doskona-
lenia.

Praktyczna realizacja powyższych zasad jest 
możliwa dzięki zastosowaniu narzędzi lean: VSM, 
TPM, SMED, 5S, kaizen, kanban, kontrola wizual-
na, standaryzacja pracy, poka-yoke. Poniżej zostaną 
krótko scharakteryzowane niektóre z nich. 

Wybrane narzędzia lean management

Za podstawowe narzędzie lean można uznać 
 Value Stream Mapping (Mapowanie strumienia 
wartości), które pozwala na spojrzenie na działa-
nie podmiotu z szerszej perspektywy i całościo-
we potraktowanie procesów (10, s. 17). Jego celem 
jest optymalizacja wykonania działań wzdłuż ca-
łego strumienia wartości, rozumianego jako zbiór 
„wszystkich działań wymaganych do wytworzenia 
określonego produktu (obojętnie, czy będzie to to-
war czy usługa, czy też coraz częściej ich kombi-
nacja) w procesie złożonym z trzech, krytycznych 
– z punktu widzenia zarządzania – zadań pojawia-
jących się przy prowadzeniu każdej działalności: 
projektowania produktu, (…) zarządzania przepły-
wem informacji, (…) i w końcu fizycznej realizacji 
produkcji.” (21). 

Mapowanie służy udokumentowaniu kolejnych 
etapów procesu i wykonywanych działań, a tak-
że pokazuje czas poszczególnych operacji i czyn-
ności. Tym samym pozwala ustalić, jak długo 
trwa zwykle dany etap procesu oraz – co najważ-
niejsze – oczekiwanie pomiędzy kolejnymi etapa-
mi. M. Graban zwraca uwagę, że mapy ujawnia-
ją zwykle, iż w trakcie pobytu w szpitalu pacjent 
spędza większość czasu, oczekując na kolejny etap 
w procesie leczenia (czyli po prostu go marnuje) 
(6, s. 69).

Innym narzędziem wspierającym szczupłe my-
ślenie jest system zarządzania, który pozwala utrzy-
mać udoskonalenia, a także inicjować działania 
 kaizen (ciągłe doskonalenie). Najważniejsze ele-
menty tego systemu to (6, s. 23):

 audyty procesów, są niezbędne, by zapew-
nić przestrzeganie standardów pracy; polegają na 
obserwacji i ocenie procesu (a nie „łapaniu pra-
cowników – popełniających błędy – na gorącym 
uczynku”);

 bieżące (codzienne lub na każdej zmianie) po-
miary wskaźników wydajności procesów3, umożli-
wiają uzyskanie natychmiastowej informacji zwrot-
nej, co ułatwia eliminację przyczyn źródłowych 
i zapobieganie problemom. 

 codzienne krótkie spotkania zespołów, służące 
przedstawieniu aktualnej sytuacji i zebraniu propo-
zycji udoskonaleń; są elementem pracy standaryzo-
wanej (przebiegają wg określonego wzoru); trwają 
5–10 minut;

3 W szczupłym systemie pomiary nie koncentrują się wyłącznie 
na kosztach. Najważniejsze aspekty działań to: bezpieczeństwo, 
jakość, czas dostawy, koszty i morale. W zrównoważonym podejściu 
redukcja kosztów nie jest podstawowym celem udoskonaleń. 

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 
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 zarządzanie propozycjami – to z jednej strony 
drobne, wprowadzane na bieżąco udoskonalenia 
(mające usprawnić i zwiększyć wydajność codzien-
nej pracy) – poka yoke, a z drugiej – Thinking Pro-
duction System, który podkreśla rolę kreatywności 
i pomysłowości pracowników w rozwoju systemu 
ciągłego doskonalenia (6, s. 233).

Koncepcja kaizen odnosi się do działań pra-
cowników służących doskonaleniu pracy i proce-
sów. Nakłada na menedżerów obowiązek – zgodnie 
z jedną z zasad Toyoty – nieustannego poszukiwa-
nia sposobów usprawniania pracy. Odpowiedzią na 
nieustanne poszukiwanie sposobów na ulepszanie 
procesów pracy jest poka-yoke. Metoda projektowa-
nia (lub doskonalenia) procesów w taki sposób, aby 
ograniczyć możliwość popełniania błędów (np. nie 
dopuszczać do przeterminowania się leków). Kon-
centruje się ona na błędzie i na działaniach, które 
mają mu zapobiegać. W jej planowanie i wdrażanie 
powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy, 
gdyż to oni najlepiej znają istniejące – realizowane 
przez siebie – procesy, a w konsekwencji istniejące 
w nich marnotrawstwa – czasu, działania, zasobów 
materiałowych. Dlatego mogą zaproponować sposo-
by ich usprawniania (dodawania wartości). Pomocą 
w praktycznej realizacji tego narzędzia może być 
np. opracowanie standardowej listy kontrolnej dzia-
łań wykonywanych przy wypisywaniu pacjentów 
ze szpitala czy zastosowanie kodów kreskowych4 
w funkcjonowaniu podmiotów opieki zdrowotnej. 

W zapobieganiu marnotrawstwu pomocna może 
być również metoda 5S – metoda uporządkowania 
miejsca pracy, która służy eliminacji marnotraw-
stwa związanego z czasem i ruchami pracowników, 
a także ułatwia wykrywanie problemów. Polega na 
trwałym uporządkowaniu miejsca pracy. J. Touis-
sant (prezes ThedaCare Health System) oszacował, 
że udoskonalenia związane z 5S pozwoliły ograni-
czyć marnotrawstwo czasu pracy pielęgniarki pod-
czas ośmiogodzinnej zmiany z 3,5 do 1 godziny 
(18). Do redukcji marnotrawstwa w miejscu pracy 
służą narzędzia (6), (10):

 seiri (selekcja, sortowanie) – polega na wyszu-
kaniu w obszarze pracy (lub na oddziale szpital-
nym) przedmiotów (np. środki opatrunkowe, papie-
rowe dokumenty pacjentów) i sprzętu, które nie są 
aktualnie potrzebne (i zajmują tylko miejsce) i odło-
żeniu/schowaniu ich w określonym miejscu, a po-
zostawienie tych wykorzystywanych na bieżąco;

 seiton (systematyka, składowanie) – ma na 
celu znalezienie odpowiedniego miejsca prze-
chowywania/ułożenia przedmiotów (by ograni-
czyć marnotrawstwo i poprawić funkcjonalność); 
obejmuje oznakowanie przedmiotów i miejsc ich 

4 Np. kod umieszczony przy łóżku pacjenta (bedside scanning) 
umożliwia automatyzację czynności związanych z weryfikacją zgod-
ności danych z zaleceń lekarskich i usprawnienie wydawania leków 
pacjentom. Tym samym poprawia efektywność pracy pielęgniarek 
(poprzez eliminację marnotrawstwa czasu) i zwiększa bezpieczeń-
stwo pacjentów, a także zmniejsza marnotrawstwo związane z napra-
wą błędów wynikających z niewłaściwego podania leków.

przechowywania; wyraża się w idei: „miejsce dla 
wszystkiego i wszystko na miejscu” (przechowując 
leki/materiały w pobliżu miejsca ich wykorzystania, 
można jednocześnie zwiększyć wolumen zapasów, 
redukując marnotrawstwo związane ze zbędnymi 
przemieszczeniami);

 seiso (sprzątanie) – polega na codziennym 
utrzymaniu czystości i porządku w miejscu pra-
cy; powinno być standaryzowane i wykonywane 
w ramach codziennych obowiązków (o określonej 
porze, np. na koniec zmiany lub w wolnej chwili 
w ciągu dnia, jako działanie w ramach poziomowa-
nia pracy); jego celem jest ustalenie najbardziej sku-
tecznych i wydajnych metod oraz przeciwdziała-
nie problemom (np. uporządkowanie zwojów kabli 
komputerowych), a także zapewnienie dostatecznej 
ilości światła i bezpieczeństwa pracy;

 seiketsu (standaryzacja, systematycznosć) – po-
lega na opracowaniu metod utrzymania porządku 
w miejscu pracy (np. z wykorzystaniem narzędzi 
kontroli wizualnej), przypomina o konieczności 
wprowadzenia pracy standaryzowanej, by pracow-
nicy nie wykonywali swojej pracy w zasadniczo 
odmienny sposób (co przyniesie dodakowe korzy-
ści lekarzom i pielęgniarkom pracującym w kilku 
oddziałach); 

 shitsuke (dyscyplina) – to system ciągłego 
przestrzegania procedur stworzonych w ramach 
pierwszych 4S, to model utrzymania standardów, 
obejmujący:
–  okresowe audyty z wykorzystaniem kontrolnej li-

sty standardów oraz systemu punktowania,
–  nagradzanie pracowników za utrzymywanie i/lub 

poprawę organizacji miejsca pracy,
–  szkolenia nowych pracowników na temat 5S i lean, 

tak aby zrozumieli system i swoją w nim rolę.
Do metody 5S można dodać jeszcze jedno „s” 

– safety (bezpieczeństwo), gdyż wszystkie etapy 
wdrożenia 5S powinny łączyć się z zachowaniem 
bezpieczeństwa, co w podmiotach opieki zdrowot-
nej jest szczególnie istotne tak z punktu widzenia 
pacjentów, jak i personelu. 

Metoda 5S polega nie tylko na trwałym uporząd-
kowaniu miejsca pracy, ale również korzystaniu 
z narzędzi zarządzania wizualnego (jest ono jedną 
z praktyk standaryzacji pracy, ułatwiających wy-
krywanie anomalii procesowych). Narzędzia za-
rządzania wizualnego są powszechnie stosowanym 
– w jednostkach opieki zdrowotnej – zestawem 
praktyk, ułatwiających zarządzanie procesami. Słu-
żą sygnalizowaniu problemów, umożliwiają szybkie 
reagowanie i rozwiązywanie ich, np. pozwalają się 
zorientować, kiedy kończą się potrzebne materiały, 
dzięki czemu można działać proaktywnie i szyb-
ciej rozwiązywać problemy, a nawet im zapobiegać. 
W szpitalach służą często identyfikowaniu statu-
su pacjentów oraz ich potrzeb (przykładem może 
być sygnał świetlny tzw. andon, wykorzystywany 
w celu wskazania miejsca procesu wymagającego 
dodatkowej uwagi – lampka nad drzwiami pokoju, 
w którym jest pacjent wymagający natychmiastowej 
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interwnecji personelu). Innym rozwiązaniem jest 
szyld – mapa oddziału (narysowana na tablicy/do-
stępna w wersji elektronicznej), która pokazuje wol-
ne łóżka w salach, a także ułatwia informowanie ro-
dzin pacjentów o tym, w którym miejscu – strumie-
nia wartości – chorzy znajdują się w danej chwili (6, 
s. 119). Kolejnym przykładem może być oznaczanie 
na podłodze lokalizacji przechowywania wózków 
do przewozu pacjentów przy pomocy taśmy lub ry-
sowanie konturów przedmiotów. Oznaczanie loka-
lizacji składowania poszczególnych przedmiotów 
przynosi liczne korzyści, np. (6, s. 121):

możliwość natychmiastowego zauważenia bra-
ku przedmiotów,

 krótszy czas poszukiwania potrzebnych 
przedmiotów,

 dodatkową motywację, by odkładać przedmio-
ty na miejsce.

Specyficzną techniką kontroli wizualnej jest kar-
ta kanban, umożliwiająca pracownikom dostęp do 
materiałów, które są potrzebne, we właściwym cza-
sie i ilości, przy minimalnym poziomie utrzymywa-
nia zapasów. Uwzględnia (6, s. 134):

 średnie wykorzystanie lub zapotrzebowanie na 
dany materiał,

 planowaną częstotliwość zamówień (często co-
dziennie lub raz w tygodniu),

 czas potrzebny dostawcy na dostarczenie towaru,
 poziom zapasów bezpieczeństwa, uwarunko-

wany różnicami w wykorzystaniu i czasie dostaw 
towaru, a także kosztami, jakie może powodować 
wyczerpanie się zapasów.

Systematyczne stosowanie przedstawionych na-
rzędzi prowadzi do usprawniania procesów w pod-
miocie leczniczym. Jest też integralną częścią pra-
cy standaryzowanej, która definiuje pożądaną se-
kwencję czynności, czas niezbędny do wykonania 
danej czynności oraz inne parametry gwarantują-
ce spójne wykonanie zadania. Zapewnia jednoli-
tą realizację procesu i powtarzalność jakości wyni-
ku (10, s. 36). Wymaga właściwego zdefiniowania 
i opisania przebiegu procesu – obserwowanie bie-
żących procesów, identyfikacja różnic w wykona-
niu pracy przez różnych pracowników, co pozwa-
la na znalezienie możliwości optymalizacji standa-
ryzowanego procesu. W kolejnym kroku wymaga 
standaryzacji działań (szczegółowych procedur, ob-
jaśniających pracę krok po kroku, które mogą być 
przydatne dla nowych pracowników albo dla pra-
cowników, dla których stanowisko pracy jest no-
we) (10, s. 36). Tworzenie standardów pozwala na 
uchwycenie i przechowanie tzw. „wiedzy plemien-
nej” (wiedzy niezbędnej do poprawnego wykonania 
jakiegoś działania, którą dysponują jedynie pewne 
osoby), a także ustalenie logiki sekwencji poszcze-
gólnych czynności i metod ich wykonywania. Jeśli 
pracę standaryzowaną uzna się za realizację „naj-
lepszych praktyk”, to nie tylko poprawi się poziom 
jakości obsługi pacjentów, zwiększy wydajność pra-
cy i skróci czas podejmowania decyzji, ale również 
umożliwi zwiększenie zadowolenia pracowników. 

Podsumowanie 

Coraz częściej pacjent – nabywca świadczenia 
zdrowotnego – bierze pod uwagę cały zestaw korzy-
ści oferowanych przez podmiot leczniczy – wiąz-
kę korzyści, na którą oprócz podstawowej usługi 
składa się szereg innych – pozamedycznych – ele-
mentów; źródłem tych wartości staje się orienta-
cja na klienta, wyrażona m.in. w odpowiedniej ob-
słudze klienta. Sposobem racjonalizacji stosunków 
podmiotu leczniczego z otoczeniem (głównie pa-
cjentem) może być lean, który nie tylko uelastycz-
nia strukturę organizacyjną podmiotu, ale również 
przyczynia się do zmiany sposobu myślenia i dzia-
łania pracowników. Umożliwia zmniejszenie liczby/
wyeliminowanie zbędnych czynności i przestojów, 
a w konsekwencji lepsze wykorzystanie zasobow 
organizacji. Dzięki minimalizacji liczby błędów 
i skracaniu czasu oczekiwania możliwe jest dosko-
nalenie jakości opieki nad pacjentami.

Konkludując, w artykule pokazano, że hasło bę-
dące jego mottem: „Chcemy Toyoty w służbie zdro-
wia” może znaleźć swą praktyczną realizację dzięki 
wdrożeniu narzędzi lean management w funkcjo-
nowaniu podmiotów leczniczych. 

Dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska (agnieszka.bukowska@
uni.lodz.pl) – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet 
Łódzki
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Lean jako wyraz orientacji proklientowskiej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

„Future of the Quality” – pod  takim hasłem 21 marca 2018  r. 
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia 
Czystszej Produkcji (CP) w aspekcie korzyści, jakie 
daje przedsiębiorstwu w sferze jego konkurencyjności, 
produktywności oraz efektywności. Obiektem badawczym 
jest przedsiębiorstwo będące liderem w zakresie 
Czystszej Produkcji – zakład cementowni CEMEX. Badania 
przeprowadzono w oparciu o analizę porównawczą 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w latach 
2008–2012. Wykazano, że substytucja paliw alternatywnych 
(wzrost o 43% w 2014 roku w porównaniu z 2010 
rokiem) oraz budowa pierwszej na świecie suszarni 
paliw alternatywnych pozwoliły nie tylko na redukcję 
dwutlenku węgla, ale także na zmniejszenie zużycia węgla 
kamiennego, co w konsekwencji pozwoliło na odciążenie 
składowisk odpadów. Dzięki eliminacji części wody zawartej 
w paliwach alternatywnych nawet do 8%, redukcji ulega 
jednostkowe zużycie ciepła w procesie produkcji klinkieru. 
Wynika to z uniknięcia odparowywania wody w wysokich 
temperaturach. Analiza przedstawionych danych wykazała, 
że stosowanie CP nie tylko skutecznie chroni środowisko 
przez redukcję/minimalizację strumieni odpadów, 
ale również prowadzi do zwiększania zyskowności, 
produktywności, efektywności i konkurencyjności 
przemysłu, co w efekcie prowadzi do wzrostu 
gospodarczego. W artykule podkreślono, że cementownia 
CEMEX Rudniki dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych 
w ciągu ostatnich 5 lat zaoszczędziła 132 000 Mg węgla.

The aim of the paper is to present the issue of Cleaner 
Production (CP) in the aspect of the benefits that it 
gives the company in the competitiveness, productivity 
and efficiency aspect. The research object is a company 
that is a leader in the Cleaner Production area – cement 
plant CEMEX. The research was based on a comparative 
analysis the company’s sustainable development between 
2008–2012. It was shown that substitution of alternative 
fuels (an increase by 43% in 2014 compared to 2010) and 
the construction of the first world’s alternative fuels dryer 
enabled not only for carbon dioxide reduction, but also 
hard coal consumption reduction and as a consequence 
allowed to relieve landfills waste. Thanks to elimination 
a part of the water contained in alternative fuels up to 
8%, the unit heat consumption in the clinker production 
process is reduced. This is due to avoiding evaporation of 
water at high temperatures. Analysis of the presented data 
showed that the use of CP not only effectively protects 
the environment by reducing/minimizing waste streams, 
but also leads to increased profitability, productivity, 
efficiency and industry competitiveness, which in turn 
leads to economic growth. The paper emphasizes that 
the CEMEX Rudniki cement plant has saved 132,000 Mg 
of carbon thanks to the use of alternative fuels over the 
last 5 years.

Słowa kluczowe Keywords
czystsza produkcja, przedsiębiorstwo, środowisko, 
zrównoważony rozwój

cleaner production, enterprise, environment, sustainable 
development

Czystsza produkcja determinantą 
sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw 
Cleaner production as a determinant 
of companies’ environmental success 

DOI: 10.15199/48.2018.3.2
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Jakość w praktyce

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, 
zna tylko konsekwencje”. 

R. Ingersoll 

Wprowadzenie

We współczesnym świecie, w którym bardzo du-
żo mówi się o konkurencji, problem jakości stał się 
jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna 

organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej 
działalności, powinna stawiać na jakość, gdyż to 
jakość staje się podstawą skutecznego prowadze-
nia działalności i jest nie tylko czynnikiem sukce-
su rynkowego, ale też wyznacznikiem jej kultury 
(Skrzypek E.). Jak zauważa M. Stankiewicz, w do-
bie globalizacji konkurencyjność staje się impera-
tywem kategorycznym istnienia przedsiębiorstw. 
Ważną pozycję wśród uwarunkowań zewnętrznych 
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JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw

wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw 
zajmują czynniki ekologiczne. W Polsce w 2014 ro-
ku wytworzono 142 mln ton odpadów (z czego 7% 
stanowiły odpady komunalne). Ilość wytworzo-
nych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w grani-
cach 110–130 mln ton. Głównym źródłem odpadów 
w 2014 r. było górnictwo i wydobywanie (ok. 53% 
ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwór-
stwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie i za-
opatrywanie w energię elektryczną (17%) (www.
stat.gov.pl). 

Ekologiczne efekty zewnętrzne występują wów-
czas, gdy decyzje gospodarcze podejmowane przez 
jeden lub więcej podmiotów powodują takie zmia-
ny w środowiskowych warunkach gospodarowa-
nia, które bezpośrednio – negatywnie (koszty) lub 
pozytywnie (korzyści) – oddziałują na możliwości 
produkcyjne bądź konsumpcyjne innych podmio-
tów (Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z). 
W konsekwencji tego wzrasta konkurencyjność 
przedsiębiorstw, które w procesie wytwarzania wy-
korzystują technologie o charakterze proekologicz-
nym oraz oferują wyroby spełniające normy ekolo-
giczne (Adamkiewicz-Drwiłło H.  G.). 

Inwestycje związane z ochroną środowiska mogą 
mieć charakter inwestycji tzw. „końca rury” bądź 
zintegrowanych. Specyfiką inwestycji „końca ru-
ry” jest redukcja lub neutralizacja zanieczyszczeń 
powstałych w procesie produkcyjnym. Nie ograni-
czają one ilości produkowanych zanieczyszczeń, 
lecz ograniczają ich niekorzystne konsekwencje. Do 
inwestycji „końca rury” należą takie przedsięwzię-
cia, jak: 

 przyzakładowe oczyszczalnie ścieków, urządze-
nia do redukcji pyłów i gazów,

 składowiska i spalarnie odpadów produkcyj-
nych.

Drugi rodzaj przedsięwzięć proekologicznych 
stanowią tzw. inwestycje zintegrowane, które jako 
część procesu produkcyjnego już u źródła redukują 
ilość i zmieniają jakość produkowanych zanieczysz-
czeń na bardziej przyjazne środowisku. W rezulta-
cie tych zmian produkcja staje się czystsza (stąd 
niekiedy inwestycje „zintegrowane” określane są 
mianem „czystszych technologii”). Do inwestycji 
„zintegrowanych” można zaliczyć np. takie przed-
sięwzięcia, jak:

 systemy obiegowego zasilania wodą,
 nowe techniki i technologie spalania paliw,
 elektrownie wodne, wiatrowe, wykorzystanie 

energii słonecznej,
 technologie mało- i bezodpadowe (Kożuch M.). 

Celem realizowanych badań jest omówienie za-
gadnienia Czystszej Produkcji (CP) w aspekcie suk-
cesu środowiskowego lidera Czystszej Produkcji 
– cementowni CEMEX oraz odniesienie uzyskanych 
wyników do aktualnego stanu wiedzy. Badania 
przeprowadzono w oparciu o analizę porównawczą 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w la-
tach 2008–2012. 

1. Znaczenie Czystszej Produkcji dla funkcjonowania 
przedsiębiorstw

Strategia Unii Europejskiej na najbliższe lata 
brzmi (3) (Cichy M.  J.):

„Living well, within the limits of our planet” 
– Godne życie/rozwój z dostosowaniem do możli-

wości zasobów naszej planety.

Strategia ta jest możliwa do zrealizowania jedy-
nie poprzez:

 zastosowanie wyższej produktywności zasobów,
 zapobieganie ich marnotrawstwu, 
 rozpowszechnienie technik recyrkulacji surow-

ców i odpadów w sferze wytwarzania, jak i usług. 
Wszystkie wyżej wymienione elementy składa-

ją się na Czystszą Produkcję. Czystsza Produkcja 
(CP) jest strategią ochrony środowiska polegają-
cą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym 
działaniu w odniesieniu do procesów, produktów 
i usług, zmierzającym do zwiększenia efektywno-
ści produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla lu-
dzi i środowiska przyrodniczego (Borkowski S., 
Ulewicz R.). Podwaliny CP powstały w latach 
80. XX wieku, a nazwa Cleaner Production została 
sformułowana w 1989 r. wraz z powołaniem Świa-
towego Programu Czystszej Produkcji (UNEP). 
Rok później powstał Polski Program Czystszej Pro-
dukcji, powołany jako pierwsza tego typu organi-
zacja na poziomie krajowym podczas seminarium 
UNEP w Warszawie (Nowak Z.  A., Cichy M.  J.). 
Organizacja pozarządowa zajmująca się promo-
waniem i wdrażaniem w Polsce koncepcji Czyst-
szej Produkcji, która działając początkowo jako 
ruch społeczny, ewoluowała do formy stowarzy-
szenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” (1999 r.) 
(Cichy M.  J.; http://www.czystszaprodukcja.pl/). 
Program Czystszej Produkcji jest ujmowany jako 
zapobieganie lub ograniczanie wytwarzania odpa-
dów u źródła, czyli bezpośrednio w trakcie pro-
cesu produkcyjnego poprzez ciągłe usprawnianie 
cykli produkcyjnych.

Podstawowym celem Czystszej Produkcji jest re-
strukturyzacja przemysłu przeprowadzana w spo-
sób ekonomicznie korzystny z jednoczesną popra-
wą wyników przemysłu w zakresie ochrony środo-
wiska poprzez zmniejszenie zużycia wody i energii, 
emisji zanieczyszczeń i ilości odpadów, przy rów-
noczesnej poprawie jakości wyrobów oraz bezpie-
czeństwa w miejscu pracy. Fundamentem Czystszej 
Produkcji jest idea zrównoważonego rozwoju, czyli 
położenie nacisku na zapobieganie zanieczyszcze-
niom u źródła ich powstawania. Zrównoważony 
rozwój to zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń 
bez uszczerbku dla przyszłych. Idea zrównoważo-
nego rozwoju polega na zapewnieniu trwałego roz-
woju gospodarczego i społecznego ludzkości w spo-
sób, który nie powodowałby degradacji środowiska 
i nie pogarszał jakości życia. Czystsza Produkcja 
odnosi się nie tylko do samej technologii (czystsza 
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technologia), ale do całego obszaru działań i roz-
wiązań związanych z produkcją. 

CP podkreśla, że ważne jest stosowanie do-
brych praktyk proekologicznych, których stoso-
wanie może przynieść wymierne korzyści, w tym 
ekonomiczne:

Mniej zużytej wody, energii = niższe rachunki

Mniej emisji do powietrza = mniejsze opłaty
lub ich brak (Gajdzik B.) 

W świetle wymagań Ustawy o ochronie i kształ-
towaniu środowiska oraz Ustawy o odpadach zapo-
bieganie zanieczyszczeniom, a więc Czystsza Pro-
dukcja, stanowi podstawową zasadę ochrony śro-
dowiska w Polsce. Bez Czystszej Produkcji trudno 
jest przedsiębiorstwom – zarówno produkcyjnym, 
jak i usługowym – rozwiązywać problemy ekolo-
giczne, wdrażać sformalizowane systemy zarządza-
nia środowiskowego w oparciu o wymagania norm 
serii ISO 14000 oraz opracowywać, a następnie re-
alizować strategie i programy zrównoważonego roz-
woju gmin, powiatów i województw (Boba J., Sara-
towicz A.).

2. Czystsza Produkcja – przegląd literatury

Jak podkreśla H.  G. Adamkiewicz-Drwiłło (1999) 
coraz mniejszą popularnością cieszą się technolo-
gie, wytwarzane produkty i świadczone usługi, któ-
re nie biorą pod uwagę wymogów ekologicznych 
(Adamkiewicz-Drwiłło H.  G.). Autorzy M.  J. Cichy, 
M. Szafraniec (2015) podkreślają, że poziom ekoin-
nowacyjności w Polsce na tle państw Unii Europej-
skiej jest relatywnie niski, dlatego pożądane jest szu-
kanie sposobów poprawy tej sytuacji  (Cichy M.  J., 
Szafraniec M.). Zatem Czystsza Produkcja jest ini-
cjatywą stymulującą ekoinnowacyjność w Polsce. 
Przedsiębiorstwa w ramach Programu Czystszej 
Produkcji dobrowolnie zobowiązują się do ciągłego 
doskonalenia swoich relacji ze środowiskiem oraz 
cyklicznego raportowania postępów prac. Autorzy 
J. Boba, A. Saratowicz (2010) podkreślają, że Czyst-
sza Produkcja stosowana w sposób systemowy, za 
pomocą odpowiedniej procedury, staje się dobro-
wolnym, niesformalizowanym systemem zarządza-
nia środowiskowego pozwalającym każdej organi-
zacji, niezależnie od wielkości i profilu działalno-
ści, osiągać w krótkim czasie wymierne korzyści 
ekologiczne i ekonomiczne oraz urozmaicać swoją 
pozycję na rynku. Jednocześnie autorzy podkreśla-
ją, że bez stosowania zasad Czystszej Produkcji nie 
można myśleć o zrównoważonym rozwoju Polski 
(Boba J., Saratowicz A.). Rozwiązania techniczne 
i organizacyjne, służące szeroko rozumianej mini-
malizacji strumienia odpadów powstających w pro-
cesach produkcyjnych, zaczęto stosować na świecie 
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. B. Gajdzik (2007) uważa, 
że CP jest najkrótszą drogą do wdrożenia pełnego 

systemu zarządzania środowiskowego (Gajdzik B. 
2007). L. Chrzanowska (1997) podkreśla, że Czyst-
sza Produkcja jest korzystna nie tylko ze względu na 
ochronę środowiska, ale stosowanie się do jej zasad 
wpływa też na wzrost efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstwa – poprawę produktywności i zy-
skowności za sprawą racjonalizacji nakładów i re-
dukcji powstających odpadów (Chrzanowska L.). 
R. Nowosielski (2002) natomiast twierdzi, że Czyst-
sza Produkcja z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
oznacza stosowanie takiego systemu zarządzania 
środowiskiem, który w sposób ciągły poszukiwał-
by i wprowadzałby rozwiązania technologiczne, 
które będą coraz bardziej produktywne. Wprowa-
dzaniu nowych technologii powinno towarzyszyć 
usprawnianie już istniejących, których wymiana 
na bardziej sprzyjające środowisko jest w danych 
warunkach niemożliwa (Nowosielski R.). Autorzy 
J. Lopes, D. Lima Medeiros, A. Kiperstok (2018) pod-
kreślają, że Czystsza Produkcja ma istotny wkład 
w obniżenie negatywnego wpływu na środowisko.

Według autorów B. Gajdzik (2007) oraz K. Gale-
ja (2006) Czystsza Produkcja oznacza stosowanie 
technologii generujących mniej zanieczyszczeń do 
środowiska oraz optymalizację procesów produk-
cyjnych z punktu widzenia ich oddziaływania na 
środowisko, z uwzględnieniem wszystkich skła-
dowych systemu produkcyjnego (Gajdzik B., Ga-
leja K.). Koncepcja Czystszej Produkcji jest kulmi-
nacyjną zasadą polityki środowiskowej. S. Urban 
(2005) podkreśla, że zaletą CP jest wymóg konse-
kwentnej i systematycznej działalności proeko-
logicznej oraz kompleksowe podejście do proble-
mów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach 
(Urban S.). M. Kożuch natomiast zauważa, że obo-
wiązek ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
konieczność respektowania norm i standardów śro-
dowiskowych zmusza przedsiębiorców do poszu-
kiwania nowych, efektywniejszych rozwiązań za-
równo produkcyjnych, jak i dotyczących ochro-
ny środowiska (Kożuch M.). Autor L. Stone (2000) 
podkreśla, że ważnym elementem we wdrożeniu 
CP odgrywa czynnik ludzki (Stone L.). Autorzy 
M.  J.  Cichy, M. Szafraniec (2015) pokreślają, że po-
ziom ekoinnowacyjności w Polsce na tle państw 
Unii Europejskiej jest relatywnie niski, dlatego po-
żądane jest szukanie sposobów poprawy tej sytu-
acji (Cichy M.  J., Szafraniec M.). Zatem Czystsza 
Produkcja jest inicjatywą stymulującą ekoinnowa-
cyjność w Polsce. Przedsiębiorstwa w ramach Pro-
gramu Czystszej Produkcji dobrowolnie zobowią-
zują się do ciągłego doskonalenia swoich relacji ze 
środowiskiem oraz cyklicznego raportowania postę-
pów prac. 

3. Czystsza Produkcja w przedsiębiorstwie CEMEX

CEMEX to czołowy producent cementu, betonu 
towarowego oraz kruszyw w Polsce. Cementownia 
Chełm od 1997 roku jest aktywnym członkiem Pol-
skiego Ruchu Czystszej Produkcji. Cementownia 
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Rudniki natomiast otrzymała pierwsze Świadec-
two CP w 2011 roku i, po pozytywnym przejściu 
weryfikacji, oczekuje na wpis do Rejestru Czystszej 
Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 
w 2014 roku. CEMEX jest liderem CP, co oznacza, 
że nie tylko wypełnia wszystkie obowiązki wynika-
jące z prawa ochrony środowiska i decyzji admini-
stracyjnych, ale stosuje odpowiedni system zasad 
odpowiedzialnej przedsiębiorczości i odnosi sukce-
sy na drodze osiągania szczególnie wysokich para-
metrów produkcji przy ograniczeniu emisji zanie-
czyszczeń (Przegląd Techniczny 8/2009). CEMEX 
jako składnik produktów wykorzystuje odpady pro-
cesowe z innych gałęzi przemysłu, np.: energetyki, 
przemysłu hutniczego. Są to odpady takie, jak: żuż-
le, popioły lotne z procesów spalania węgla, piaski 
fluidalne, które aby mogły być wprowadzane do 
procesu produkcji w cementowni, są usuwane ze 
składowisk odpadów przemysłowych zalegających 
w środowisku. Odpady, jakimi są paliwa alterna-
tywne (frakcja odpadów komunalnych i przemy-
słowych odpowiednio przetworzona i wysortowa-
na) i osady ściekowe, mogą być bezpiecznie spala-
ne w produkcji klinkieru (zamiast paliw konwen-
cjonalnych). Paliwa alternatywne zawierają frakcje 
 palne pochodzące ze źródeł odnawialnych takie, 
jak: papier, drewno, kauczuk, tekstylia naturalne 
i są częściowo wytwarzane z odpadów komunal-
nych. Stosowanie tych odpadów znacząco zmniej-
sza oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko, 
gdyż ogranicza zużycie węgla, a równocześnie emi-
sję CO2 z procesów spalania oraz odciąża lokalne 
składowisko odpadów komunalnych. Cementownia 
Rudniki do 3 użytkowanych obecnie długich pie-
ców obrotowych (metoda sucha) stosuje jako pali-
wo odpady stałe rozdrabniane (w tym odpady ko-
munalne) w ilości 8 Mg/godz., a także suche osady 
ściekowe. Używanie pieców obrotowych przez za-
kład umożliwia odzysk energii oraz całkowitą uty-
lizację odpadów, gdyż piece te uznane są za naj-
bezpieczniejsze oraz najnowocześniejsze technolo-
gicznie urządzenia wykorzystywane do współspa-
lania. Jednocześnie wysokie temperatury spalania 
zapewniają znaczną redukcję szkodliwych emisji 
w samym procesie technologicznym, który okre-
ślany jest jako bezodpadowy, ponieważ powstają-
cy w trakcie spalania paliw alternatywnych popiół 
zostaje wbudowany na stałe w strukturę klinkieru, 
staje się częścią składową produktu (Chmielarz A.). 
W przedsiębiorstwie CEMEX Rudniki wyelimino-
wano emisję niezorganizowaną dzięki budowie si-
losu klinkieru. Redukcja wskaźnika klinkierowego 
poprzez zmniejszenie jego udziału w produkowa-
nych cementach i zwiększenie dodatków (tj.: po-
pioły lotne, żużel wielkopiecowy, kamień wapien-
ny) wiąże się ze zmniejszeniem jednostkowej emi-
sji CO2/tonę produktu.. Zakład dąży do obniżenia 
wskaźnika klinkierowego poprzez zwiększenie pro-
dukcji cementów z dodatkami oraz poprzez sto-
sowanie nowych rozwiązań. Przykładem tego jest 
cementownia Chełm, gdzie do produkcji cementu 

w 2012 roku zastosowano kredę jako składnik dru-
gorzędny w ilości 33,3%, co pozwoliło zastąpić 
46 tys. ton klinkieru kredą, w konsekwencji czego 
obniżono wskaźnik klinkierowy o 2% w stosunku 
do 2011 roku. W cementowni Rudniki natomiast 
obniżono wskaźnik klinkierowy o 5% w stosunku 
do 2011 roku poprzez zmianę struktury produkowa-
nych cementów (zwiększenie udziału w produkcji 
cementów żużlowych i wieloskładnikowych), zre-
zygnowano z produkcji cementów portlandzkich 
CEM I na rzecz cementów z dodatkami, z dużym 
udziałem składników drugorzędowych, tj: żużel 
wielkopiecowy, popiół lotny, kamień wapienny. Na 
rysunku 1. przedstawiono udział klinkieru w śred-
nim składzie cementu w latach 2008–2014.

Rys. 1. Udział klinkieru w  średnim składzie cementu w  latach 
2008–2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport zrównoważonego 
rozwoju 2011–2012 oraz 2013–2014 CEMEX Polska

Organizacja planowała do 2015 roku obniżyć 
współczynnik klinkierowy do 70%. W 2015  roku 
współczynnik ten wynosił 75,57%, niestety nie 
udało się osiągnąć zamierzonego poziomu wskaźni-
ka ze względu na wzrost zapotrzebowania rynku na 
cement CEM I, którego głównym składnikiem jest 
klinkier. CEMEX stosuje paliwa alternatywne, by 
zredukować emisję CO2 w procesie spalania, ogra-
niczyć wykorzystanie węgla kamiennego oraz od-
ciążyć składowiska odpadów. Część paliw organi-
zacja sama wytwarza pod kontrolą własnych służb 
lub poprzez firmę EkoPaliwa, dzięki czemu utrzy-
muje stałość dostaw i wysoką jakość paliw alter-
natywnych. W 2014 roku wraz z firmą Econ  Trade 
został uruchomiony zakład produkcji paliw alter-
natywnych. W cementowni Chełm zmodernizo-
wano system dozowania paliw alternatywnych do 
palnika głównego poprzez zastosowanie nowocze-
snego i hermetycznego dozownika, co umożliwiło 
zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych 
w piecu. Zużywane w zakładach produkcji cemen-
tu i przemiałowni materiały pochodzące z recy-
klingu (surowce alternatywne) to głównie ubocz-
ne produkty spalania węgla kamiennego i brunat-
nego (UPS) pochodzące z przemysłu energetycz-
nego (popioły konwencjonalne, popioły wapienne, 
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Tabela 1. Wyniki zrównoważonego rozwoju w latach 2008–2010

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Emisja związków NOX (w odniesieniu do wartości dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego)

 Chełm (mg/Nm3)
NOX (800Limit NOX)

Rudniki (mg/Nm3)
NOX (800Limit NOX)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

468 506 480 510 349 297

Emisja związków SO2 (w odniesieniu do wartości dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego)

 Chełm (mg/Nm3)
SO2 (50Limit SO2)

Rudniki (mg/Nm3)
Odstępstwo od limitu zgodnie z Rozporządzeniem ws. 

standardów emisyjnych z instalacji

2010 2011 2012 2010 2011 2012

20 13 19 130 93 98

Emisja pyłu (w odniesieniu do wartości dopuszczalnych z pozwolenia zintegrowanego)

 Chełm (mg/Nm3)
Limit pył 30

Rudniki (mg/Nm3)
Limit pył 30

2010 2011 2012 2010 2011 2012

6 6 5 13 5 10

CAŁKOWITE EMISJE

Całkowite emisje CO2 netto [tys. ton] 
(w odniesieniu do przydziału uprawnień zgodnie z Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień – 1796 alokacja CO2)

 Chełm Rudniki 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1093 1068 1239 1297 1035 445 316 351 362 293

WODA

Jednostkowe zużycie wody (litry/tonę cementu)

Cement 
(litry/tonę cementu)

Beton 
(litr/m3betonu)

Kruszywa 
(litr/tonę kruszywa)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011

216 181 182 185 174 175 137 143

Użycie wody z recyklingu do produkcji betonu 

2010 2011 2012

15,6% 12,8% 17,4%

Substytucja paliw alternatywnych w cementowniach CEMEX Polska

2008 2009 2010 2011 2012

34% 64% 69% 70% 72%

PALIWA ALTERNATYWNE

Zużycie ciepła z paliw alternatywnych (GJ)

2011 2012

6,6*109 5,4*106

Jednostkowe zużycie paliwa przez flotę własną CEMEX (litry/100 km)

Cement Beton Kruszywa

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

32 32 33 62 63 62 34 33 32

Jednostkowa konsumpcja energii

Cement kWh/tonę cementu Beton kWh/m3 betonu Kruszywa kWh/tonę kruszywa

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

124,5 124 125 3,4 2,9 3,2 5,8 6,2 5,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport zrównoważonego rozwoju 2011–2012 CEMEX Polska
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Tabela 2. Wyniki zrównoważonego rozwoju w latach 2013–2014

ENERGIA

Jednostkowa konsumpcja energii

Cement kWh/tonę cementu Beton kWh/m3 betonu Kruszywa kWh/tonę kruszywa

2013 2014 2013 2014 2013 2014

117,1 113,9 3,4 3,1 2,0 1,9

Jednostkowa konsumpcja paliwa przez flotę własną CEMEX (litry na 100 KM)

Cement Beton Kruszywa 

2013 2014 2013 2014 2013 2014

32,1 32,2 59,4 60,5 33,1 33,4

PALIWA ALTERNATYWNE

Substytucja paliw alternatywnych w cementowniach CEMEX Polska

2013 2014

75% 77%

Zużycie ciepła z paliw alternatywnych (GJ)

2013 2014

4,9*106 5,4*106

Substytucja dla zakładów cementowych 

Chełm Rudniki

2013 2014 2013 2014

80,7% 82,93% 53,5% 54,71%

SUROWCE ALTERNATYWNE WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI CEMENTU

Surowce alternatywne Zużycie surowców razem w zakładach

2013 2014 2013 2014

510836 ton 512869 ton 2 689 668 ton 2 881 960 ton

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Całkowite emisje CO2

Chełm Rudniki CEMEX Polska

2013 2014 2013 2014 2013 2014

940,4 997,9 237 247 1177 1245

Emisja związków NOX i SOX

Cementownia Chełm (mg/Nm3) Cementownia Rudniki (mg/Nm3)

NOX SOX Pył NOX SOX Pył

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

573 530 18 19 6 10 514 589 264 194 13 16

CAŁKOWITE EMISJE (w tonach)

NOX SOX Pył

2013 2014 2013 2014 2013 2014

2461 2459 259 202 100 99

WODA

Jednostkowe zużycie wody

Cement (litry/tonę cementu) Beton (litry/m3 betonu) Kruszywa (litry/tonę kruszyw)

2013 2014 2013 2014 2013 2014

164 165 181 165 171 101
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pyły dymnicowe) oraz z przemysłu metalurgicz-
nego (żużle, surowce żelazonośne). W organizacji 
w zakresie surowców podjęto następujące działa-
nia. W 2014 roku w Chełmie zwiększono udział 
surowca naturalnego – kredy w cemencie. W 2014 
 roku wyeliminowano żużel – składnik drugorzędny, 
jako drogi i nieopłacalny. W Rudnikach zredukowa-
no udział żużla kawałkowego z 2,14% w 2013 roku 
do 1% w 2014 roku na rzecz składników natural-
nych, czyli kamienia wapiennego. W cementowni 
Rudniki wpływ na skład surowcowy miała mody-
fikacja portfolio cementów i wprowadzenie do pro-
dukcji cementu CEM i 42,5 R. W tabeli 1. przedsta-
wiono wyniki zrównoważonego rozwoju w latach 
2008–2010. W tabeli 2. przedstawiono wyniki zrów-
noważonego rozwoju w latach 2013–2014.

Podsumowanie i dyskusja

Analiza zagadnień związanych z Czystszą Produk-
cją wykazała, że stosowanie CP nie tylko skutecznie 
chroni środowisko przez redukcję lub minimaliza-
cję strumieni odpadów, ale także jest opłacalne, po-
nieważ prowadzi do zwiększania zyskowności, pro-
duktywności (głównie przez minimalizację kosztów 
wytwarzania), zwiększenia efektywności i konkuren-
cyjności przemysłów, które prowadzą w efekcie do 
wzrostu gospodarczego. Analiza danych wykazała, 
że w zakładzie w latach 2010–2014 przeprowadzono 
następujące działania na rzecz środowiska:
1. Jednostkowa konsumpcja energii:
 cement 10,6 kWh/tonę, 
 beton 0,3 kWh/m3,
 kruszywa 3,9 kWh/tonę.

2. Całkowite emisje CO2:
Chełm 95,1 tys. ton,
Rudniki 198 tys. ton.

3. Emisje związków SOx: redukcja o 1mg/Nm3.
4. Jednostkowe zużycie wody:
 cement 51 kWh/tonę, 
 beton 20 kWh/m3,
 kruszywa 36 kWh/tonę.

W tabeli 3. przedstawiono wyniki zrównoważo-
nego rozwoju w CEMEX

Analiza danych zawartych w tabeli 3. pozwala 
określić zasadnicze zmiany, jakie nastąpiły w ce-
mentowni Rudniki przed i po wdrożeniu Czystszej 
Produkcji (tabela 4). 

Dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych ce-
mentownia CEMEX Rudniki w ciągu ostatnich 5 lat 
zaoszczędziła 132 000 Mg węgla. 

Stosowanie CP w organizacji oznacza, że sto-
suje się odpowiedni system zasad odpowiedzial-
nej przedsiębiorczości i odnosi wymierne sukcesy 
na drodze osiągania szczególnie wysokich para-
metrów produkcji przy ograniczeniu emisji zanie-
czyszczeń. Efektywność projektów CP pokazują 
rozwiązania wdrażane szczególnie w przedsiębior-
stwach komunalnych, oczyszczalniach ścieków, 
przedsiębiorstwach wodociągowych, a więc nie 
tylko w przemyśle. Ideałem strategii Czystszej Pro-
dukcji jest produkcja bezodpadowa. W obecnej sy-
tuacji gospodarczej i technologicznej przedsiębior-
stwa mogą jedynie poszukiwać rożnych sposobów 
zagospodarowania odpadów i stosować zamknię-
te obiegi strumieni zasileniowych, np. wody. Pro-
wadzi to często do integracji linii produkcyjnych, 
gdzie odpady z jednej linii służą do zasilania ma-
teriałowego lub energetycznego innej linii pro-
dukcyjnej. Może dochodzić również do współpra-
cy pomiędzy podmiotami w ramach tzw. łańcucha 
dostaw. Redukcję emisji zanieczyszczeń można 
zmniejszyć poprzez uwzględnienie całego cyklu ży-
cia produktu, zwracanie uwagi na użyte materiały, 

Całkowite zużycie wody w produkcji cementu (m3)

Wody gruntowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Razem

2013 2014 2013 2014 2013 2014

272 369 286 006 1015 1029 273 384 287 035

Całkowite Zużycie Wody W Produkcji Betonu (m3)

Wody gruntowe Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów (MPW)

Woda z recyklingu 
(wliczone do MPW) Razem

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

12 955 15 760 307 605 279 324 68 630 63 482 320 560 295 084

Całkowite Zużycie Wody W Produkcji Kruszyw (m3)

Wody powierzchniowe Wody gruntowe Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów (MPW) Razem

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

7 869 856 6 625 2429 431 31 049 1892 1987 7 782 179 6 658 465

Użycie wody z recyklingu do produkcji betonu (MPW)

2013 2014

21,4% 21,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport zrównoważonego rozwoju 2013–2014 CEMEX Polska
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przepływ wody i energii oraz wpływ ekonomiczny 
przestawienia się na CP. A. Wiśniewska zauważa, 
że wdrożenie Programu Czystszej Produkcji pozwo-
liło przedsiębiorstwom na 60-procentową redukcję 
zużycia  wody, 30–40-procentową redukcję wytwa-
rzania odpadów, a w rezultacie znaczne zmniejsze-
nie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
(Wiśniewska A.). CP pomaga organizacji w zmniej-
szeniu lub unikaniu ukrytych kosztów odpadów 
(Chmielarz A.). CP nie jest działaniem jednorazo-
wym. Przedsiębiorstwa dobrowolnie decydujące się 
na wdrożenie CP stale dążą do redukcji zanieczysz-
czeń, zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów 
związanych z opłatami środowiskowymi poprzez 
opracowywanie i wdrażanie tzw. projektów CP. Ko-
rzyścią z realizacji projektów CP jest ograniczenie 
wielkości opłat za gospodarcze korzystanie ze śro-
dowiska, a także zaprzestanie płacenia kar za nie-
dotrzymywanie warunków środowiskowych, jeżeli 
takie kary były nakładane. W CP dąży się do tego, 
aby zarówno produkcja, jak i produkt były czystsze, 
zgodnie z zasadą zrównoważonej produkcji i kon-
sumpcji. Dlatego bardzo dużego znaczenia nabiera 
badanie „cyklu życia” – od projektu do wycofania 
produktu z eksploatacji. Stosowanie CP pozwala 
obniżyć efekty środowiskowe, pozwala zaoszczę-
dzić koszty nieefektywnego wykorzystania mate-
riałów, energii oraz motywuje organizację poprzez 
tworzenie szans w przedsiębiorstwie. Analiza za-
gadnienia Czystszej Produkcji pozwala stwierdzić, 
że zaangażowanie przywództwa jest warunkiem 
sukcesu projektów z zakresu zapobiegania skaże-
niom. Skuteczność CP jest także związana z tym, 
że powinna być wdrożona do systemu zarządzania 
organizacją. Stosowanie CP jako narzędzia w zakre-
sie zarządzania środowiskiem gwarantuje, że cel 
w zakresie systemu zarządzania środowiskiem staje 
się najważniejszym efektem środowiskowym. ISO 
14000 nie uwzględnia wykorzystanych narzędzi, 
natomiast CP zapewnia je. 

Dr Joanna Rosak-Szyrocka (rosak_szyrocka@op.pl) – Politechnika 
Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Produkcji 
i Bezpieczeństwa 

Tabela 3. Wyniki zrównoważonego rozwoju w CEMEX

Jednostkowa konsumpcja energii

Cement (kWh/tonę) Beton (kWh/m3) Kruszywa (kWh/
tonę)

2010 2014 2010 2014 2010 2014

124,5 113,9 3,4 3,1 5,8 1,9

10,6 0,3 3,9

Substytucja paliw alternatywnych w cementowniach CEMEX 
Polska

2008 2014

34% 77%

 43%

Zużycie ciepła z paliw alternatywnych (GJ)

2008 2014

6,6*109 = 719,4 5,4*106 = 572,4

147

Całkowite emisje CO2 (tys. ton)

Chełm Rudniki

2008 2014 2008 2014

1093 997,9 445 247

 95,1 198

Emisja związków NOx (mg/Nm3)

Chełm Rudniki

2010 2014 2010 2014

468 530 510 589

62 79

Emisja związków SOx (mg/Nm3)

Chełm Rudniki

2010 2014 2010 2014

20 19 130 194

1   64

Emisja pyłu (mg/Nm3)

Chełm Rudniki

2010 2014 2010 2014

6 10 13 16

4  3

Jednostkowe zużycie wody

Cement (kWh/tonę) Beton (kWh/m3) Kruszywa (kWh/
tonę)

2010 2014 2010 2014 2010 2014

216 165 185 165 137 101

51 20  36

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Cementownia Rudniki przed i po wdrożeniu CP

Przed wdrożeniem CP 
2010

Po wdrożeniu CP 
2011 Różnica

Emisja związków NOX (w odniesieniu do wartości dopuszczalnych 
z pozwolenia zintegrowanego)
(mg/Nm3) NOX (800Limit NOX)

510 349 161

Emisja związków SO2 (w odniesieniu do wartości dopuszczalnych 
z pozwolenia zintegrowanego)

130 93 37

Emisja pyłu (w odniesieniu do wartości dopuszczalnych z pozwolenia 
zintegrowanego)

13 5 6

Źródło: opracowanie własne
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Streszczenie Summary

Artykuł opisuje podejście procesowe funkcjonujące 
w jednej z największych polskich stoczni jachtowych 
Ostróda Yacht. Stocznia ta stanowi ilustrację – zakończonej 
z sukcesem – implementacji narzędzi Lean Production 
i stanowi przykład dla innych przedsiębiorstw w Polsce. 
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowatorskiego 
podejścia do zarządzania jakością w stoczni jachtowej, 
które przyniosło korzyści zarówno z poziomu zarządzania 
organizacją, jak i poprawy jakości wyrobu. W artykule 
opisane zostało praktyczne zastosowanie wybranych 
narzędzi Lean Production: PDCA i karty pomysłów. 
Na podstawie funkcjonującego w Stoczni systemu 
zarządzania jakością, przeprowadzonych w Stoczni wizyt 
oraz dokonanego przeglądu literatury przedmiotu została 
przeprowadzona analiza wykorzystywanych narzędzi i ich 
praktycznego zastosowania w zakładzie. Artykuł ten otwiera 
cykl publikacji przedstawiających różne aspekty zarządzania 
procesowego, mogących stanowić źródło pomysłów do 
rozwoju zarządzania procesowego w przemyśle stoczniowym 
– jak do tej pory niedostatecznie zbadanego i opisanego 
w literaturze krajowej.

This article describes the process management approach 
in one of the biggest Yacht Yard in Poland – Ostróda 
Yacht. This yacht producer is an example of successfully 
implemented Lean Production tools and can be an 
example for other companies in Poland. The purpose of 
this publication is to present an innovative approach 
to quality management in a yacht yard, that has 
benefited to organizational management and product 
quality improvement. The article describes the practical 
implementation of selected Lean Production tools: 
PDCA and Concept Cards. The analysis of the tools 
used and their practical application in the plant was 
conducted on the basis of the quality management 
system in the Yacht Yard, visits in the plant and the 
review of literature. This article begins a series of 
publications presenting various aspects of process 
management, which may be a source of ideas for the 
development of process management in the Yacht Yard 
industry – as yet insufficiently explored and described in 
national literature.

Słowa kluczowe Keywords
Lean Production, zarządzanie procesami, PDCA, 
zarządzanie produkcją w stoczni jachtowej, zarządzanie 
jakością, ciągłe doskonalenie

Lean Production, process management, PDCA, production 
management in Yacht Yard, quality management, 
continual improvement
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Wprowadzenie – nowatorskie podejście do zarządzania 
jakością

Współcześnie, dynamicznie rozwijające się 
przedsiębiorstwa rezygnują z czysto systemowego 
ujęcia w zarządzaniu firmą na rzecz podejścia pro-
cesowego, co znalazło swój wyraz w najnowszym 
wydaniu normy ISO 9001:2015, kładącej większy 
nacisk na kompleksowe opisanie procesów organi-
zacji [12]. Ma to na celu wygenerowanie większej 
spójności w obsłudze, monitorowaniu i udoskona-
laniu procesów. 

Przedmiotem analizy artykułu uczyniono polski 
przemysł stoczniowy w obszarze produkcji jach-
tów. Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowe-
go i Sportów Wodnych – Philip Scott uważa, że jeśli 
chodzi o produkcję jachtów i żaglówek do 10 me-
trów, Polska jest numerem dwa na świecie po USA. 
Ponadto, chociaż wartość eksportu polskich jachtów 
stanowi jedynie 0,15 proc. wartości całego eksportu 
Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemy-
słów dóbr luksusowych [8].

Jednym z polskich producentów jachtów o za-
sięgu światowym jest Ostróda Yacht. Stocznia 
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Ostróda Yacht zaczęła wprowadzać podejście pro-
cesowe w 2000 r. poprzez wdrożenie systemu ISO 
9001:2000, następnie w 2011 r. zostały zaimple-
mentowane inne narzędzia zarządzania jakością: 
CAP, 5S i elementy Lean Production. W 2015 r. na 
system składały się już: ISO 9001:2015, ISO 14001, 
CAP, 5S, elementy Lean Production oraz Kaizen. 

Niniejszy artykuł opisuje zakończoną sukcesem 
implementację narzędzi Lean Production w Stoczni 
Ostróda Yacht, potwierdzając tym samym fakt ko-
nieczności dostosowania narzędzi pracy do mental-
ności i kultury danego regionu i kraju. 

System zarządzania procesami Lean Production 
znany jest na świecie od początku lat 90. Mimo 
upływu wielu lat jego pełne wdrożenie i dostoso-
wanie do polskich uwarunkowań społeczno-kul-
turowych stanowi nadal nie lada wyzwanie [11]. 
Im bardziej system pracy określonej organizacji 
zbliżony jest do filozofii produkcji panującej w kra-
ju prekursorów systemu, tym bardziej realna jest 
 jego skuteczność. Zgodnie z powyższym wdrożenie 
systemu Lean Production w warunkach polskich 
jest możliwe jedynie wtedy, gdy dostosujemy meto-
dy i narzędzia japońskich pomysłodawców do pol-
skich realiów.

Artykuł otwiera cykl publikacji przedstawiających 
różne aspekty zarządzania procesowego. W firmie 
Ostróda Yacht zdefiniowane są następujące procesy: 
proces realizacji budżetu, proces zarządzania infor-
macją, proces zarządzania zasobami technicznymi, 
proces zarządzania środowiskiem, proces zarządza-
nia ludźmi, procesy zawierania umów, procesy pro-
jektowania i wdrażania nowego wyrobu, proces roz-
woju technologicznego, proces przygotowania pro-
dukcji, proces zakupów i magazynowania, proces 
produkcyjny, proces spedycyjny, proces serwisu, pro-
ces badania zadowolenia klienta i reklamacji. 

W obecnym artykule skoncentrowano się głów-
nie na opisie nowatorskich narzędzi systemu zarzą-
dzania jakością w odniesieniu do procesu przygoto-
wywania i realizacji produkcji. 

Historia stoczni Ostróda Yacht

Początki działalności ostródzkiej stoczni sięga-
ją XIX wieku, kiedy rozpoczęto realizację projek-
tu hydrotechnicznego na niespotykaną do tej pory 
skalę w Polsce (eliminowanie 100-metrowej różni-
cy poziomów wody przy pomocy systemów śluz 
i pochylni).

W 1952 r. rozpoczęto produkcję pod nazwą 
Ostródzkie Zakłady Szkutniczo-Drzewne. W tym 
okresie wyprodukowano najsławniejszy jacht stocz-
ni – OMEGA. Był to pierwszy jacht szkoleniowo-tu-
rystyczny, legenda polskiego żeglarstwa. Jednostka 
ta produkowana była nieprzerwanie do 2000 roku.

W latach 1976-86 zakład funkcjonował pod na-
zwą Ostródzkie Zakłady Okrętowe. Na początku 
lat osiemdziesiątych zakład dostosowano do nowo-
czesnej na owe czasy technologii laminowania po-
liestrowo-szklanego. Doskonalenie tej technologii 

umożliwiło wykonywanie wysokiej jakości łodzi 
poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych i konstrukcyjnych. 

W związku z powyższym już wówczas zastana-
wiano się nad doskonaleniem procesów wytwór-
czych i zarządzania organizacją. W 1992 roku roz-
poczęto współpracę z francuską firmą Jeanneau, co 
stworzyło podwaliny dla masowej produkcji jach-
tów motorowych i żaglowych.

Rok 1994 był przełomowy dla ostródzkiego przed-
siębiorstwa, gdyż poprzez wyodrębnienie z kapita-
łu Stoczni Północnej majątku zakładu, pojawiły 
się nowe możliwości rozwoju pod nazwą Ostróda 
Yacht. W 2002 roku właściciel światowych marek, 
Grupa Beneteau, staje się wyłącznym właścicielem 
zakładu. Stało się to drogą wykupu przez spółkę 
Chantiers Jeanneau 100% udziałów. Zmiana właści-
ciela spowodowała zakończenie produkcji jachtów 
i łodzi pod marką Ostróda Yacht. Zakład skoncen-
trował się na produkcji jachtów i łodzi dla marek 
Jeanneau i Beneteau.

Obrana strategia nowego właściciela obejmuje 
permanentną optymalizację procesów zarządczych 
i produkcyjnych firmy. Jej celem jest dostarcza-
nie produktów najwyższej jakości, zwiększających 
satysfakcję i lojalność użytkowników, kierując się 
przy tym zasadami polityki zrównoważonego roz-
woju, dbającej o środowisko naturalne, warunki 
i bezpieczeństwo pracy oraz ustawiczne kształcenie 
kadry pracowniczej. 

W artykule opisano zatem wybrane narzędzia 
systemu zarządzania jakością Stoczni Ostróda 
Yacht, które sprawiły, że nie pozostał on jedynie na 
poziomie intencji i nierealnych mrzonek, a rzeczy-
wiście został wdrożony i z sukcesem funkcjonuje 
przez ostatnie lata. 

Dostosowanie Lean Production do polskich realiów 
– analiza systemu zarządzania jakością produkcji CAP

Zmiany, które nastąpiły po roku 2002 w Stoczni 
Ostróda Yacht, dały podstawy do stworzenia uni-
katowego systemu zarządzania jakością produkcji 
o nazwie CAP – Comfort Amelioration Continue Per-
formance, opartego na metodzie zarządzania pro-
dukcją – Lean Production [5].

Celem koncepcji Lean Production (szczupłej pro-
dukcji) jest tworzenie większej wartości dla klien-
ta z mniejszej ilości posiadanych zasobów [3]. Jest 
to koncepcja zarządzania oparta przede wszystkim 
na elastyczności, wysokiej jakości, eliminacji mar-
notrawstwa oraz ciągłym doskonaleniu. Główne za-
łożenia niniejszej metody w kwestii identyfikacji 
i usuwania marnotrawstwa obejmują: eliminację 
niepotrzebnych działań w procesie, nadprodukcję, 
przestoje produkcyjne, nadmierne zapasy, defekty 
(braki produkcyjne), zbędny ruch pracownika, ope-
racje okołoprocesowe, transport wewnętrzny oraz 
coraz częściej opisywany w literaturze przedmiotu 
rodzaj marnotrawstwa – jakim jest brak wykorzysta-
nia potencjału pracowniczego [2].

Anna Dembicka, Katarzyna Anna Mołas, Paweł Szalewski
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System zarządzania CAP polega na użyciu pro-
stych narzędzi umożliwiających ciągłe doskonale-
nie w obrębie samodzielnej strefy pracy. CAP jest 
systemem wyróżniającym Ostródę Yacht na skalę 
światową, a jego wartość została osiągnięta głów-
nie poprzez spójne dopasowanie systemu do re-
aliów organizacyjnych stoczni. Baza systemu zo-
stała utworzona na poziomie Grupy  Beneteau, 
w rozumieniu zasad Lean Production. Następnie 
dostosowano narzędzia systemu do funkcjonują-
cych uwarunkowań przedsiębiorstwa, czego kon-
sekwencją było osiągnięcie najlepszych wyni-
ków w Grupie. System CAP posiada zastosowanie 
w działaniach produkcyjnych, jak również posia-
da narzędzia do zastosowania w innych komór-
kach organizacyjnych przedsiębiorstwa: Zarządza-
nie Zasobami Ludzkimi, Sprzedaż, Księgowość, 
Zaopatrzenie, Dział IT. 

Misja systemu CAP opiera się na następujących 
wartościach: C – Komfort, A – Ciągłe doskonalenie 
(rozwój), P – Skuteczność. Wartością systemu CAP 
jest więc zwiększanie skuteczności organizacji pra-
cy poprzez systematyczne doskonalenie procesu 
produkcyjnego. Zapewnia to trwały sukces przed-
siębiorstwa, stając się źródłem rozwoju firmy na 
rynku jachtowym i podnoszenia komfortu pracy 
osób zatrudnionych (rysunek 1).

4. Komfort 

1.Rozwój 

3. Trwałość na rynku 

2. Skuteczność 

Rysunek 1. Elementy składowe systemu CAP 

Źródło: Materiały systemowe wykorzystywane w dziale produkcji w firmie 
Ostróda Yacht 2017

Norma ISO 9001:2015 podkreśla konieczność 
konsekwentnego zaangażowania całej załogi przed-
siębiorstwa z najwyższym kierownictwem na czele 
w utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu 
jakości [9]. Kapitał ludzki stanowi bowiem główny 
czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 
a zaangażowanie pracowników pozwala na wyko-
rzystanie posiadanej przez nich wiedzy i kwalifika-
cji dla dobra całej organizacji. Według raportu firmy 
doradczo-szkoleniowej Fierce Inc. zaangażowani 
pracownicy współtworzą silniejsze organizacje, le-
piej wykonują swoją pracę i dłużej pozostają w jed-
nej firmie [10].

Należy wspomnieć, iż system CAP znacznie 
zwiększa zaangażowanie pracowników Stoczni 
Ostróda Yacht w budowanie sukcesu finansowego 

i wizerunkowego firmy poprzez poprawę procesów, 
w których biorą oni udział. Wszystkim zainteresowa-
nym stronom, począwszy od pracowników najniż-
szych szczebli po zarządzających firmą, zależy więc 
na skuteczności działań generujących stabilność 
i komfort zatrudnienia, sprzyjających równocześnie 
rozwojowi całego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, 
pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych za-
angażowani są w proces doskonalenia organizacji ja-
ko całości. 

W Stoczni Ostróda Yacht występują następują-
ce narzędzia i techniki służące do zarządzania ja-
kością, stosowane w systemie CAP. Są nimi: dia-
gram Pareto (diagram przyczynowo-skutkowy, na-
rzędzie wspomagające rozwiązywanie problemów 
poprzez wizualizację ich głównych przyczyn), 
Poka-Yoke (koncepcja unikania błędów, zakłada-
jąca, że można zidentyfikować błąd, zanim ujaw-
ni się on w procesie), Go/No-Go (narzędzie wizu-
alnie określające granice akceptowalności błędu; 
pozwala zadecydować, czy produkt dalej jest pod-
dawany obróbce, czy wymaga poprawy), wskaźni-
ki jakości wewnętrznej (obejmujące kontrolę funk-
cjonalną i ostateczną wyprodukowanych jachtów) 
i wskaźniki jakości zewnętrznej (dotyczące rekla-
macji zgłaszanych przez dealerów i klientów osta-
tecznych), PDCA, 5S (narzędzie, którego celem 
jest utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy; 
w systemie 5S wyodrębniamy: Selekcję/Sortowa-
nie, Systematykę, Sprzątanie, Standaryzację i Sa-
modyscyplinę), karty pomysłów (karty zgłaszania, 
analizowania i oznaczania wdrożenia pomysłów 
udoskonalających proces), projekty A3, Takt  Time 
(czas taktu – czyli stosunek efektywnego czasu 
pracy do zgłaszanego zapotrzebowania na produkt 
w trakcie jednej zmiany roboczej), 5 Why, audyt 
procesu produkcyjnego, burza mózgów.

Część z wymienionych narzędzi oraz technik 
zarządzania jakością została zaimplementowa-
na w Ostródzie Yacht bez większych przeszkód 
(np. 5S), natomiast większość spośród nich musia-
ła zostać dostosowana do specyficznych warunków 
stoczniowych. 

Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi CAP

W artykule zostaną opisane dwa wybrane narzę-
dzia, jakimi są: PDCA i karty pomysłów. Zanim to 
jednak nastąpi, konieczne jest zdefiniowanie po-
jęcia strefa komunikacji oraz wyjaśnienie zasad 
przepływu informacji w analizowanym przez nas 
przedsiębiorstwie. 

Zakład Ostróda Yacht podzielony jest na strefy, 
działy oraz określone stanowiska pracy. Sprzyja to 
efektywnej komunikacji, jak również ułatwia szyb-
kie podejmowanie decyzji na szczeblu operacyjnym 
stoczni. W wyznaczonych na terenie zakładu stre-
fach komunikacji odbywa się codzienna wymiana 
informacji między członkami zespołów pracowni-
czych. Skuteczne działanie stref komunikacji moż-
liwe jest dzięki pięciu obszarom funkcjonowania 
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systemu CAP, umożliwiają-
cym sprawne działanie syste-
mu i generującym wymierne 
korzyści dla przedsiębiorstwa. 
Są nimi:

1) wizualizacja prawidłowe-
go wykonania pracy, pozwalają-
ca na czytelną kontrolę systemu,

2) zwiększanie zaangażowa-
nia pracowników poprzez kar-
ty pomysłów, które pozwalają 
na wyrażenie wszelkich pomy-
słów dotyczących usprawnień 
procesu produkcyjnego (każdy 
pracownik jest pomysłotwór-
cą, a gniazdo systemu znajduje 
się w dziale produkcji i nie jest 
tworzone odgórnie),

3) standardowe, trzypozio-
mowe zebrania (pięciominuto-
we zabrania otwarcia prowa-
dzone przez mistrza hali na 
początku zmiany; około dzie-
sięciominutowe zebrania po-
ziomu drugiego odbywające się 
pomiędzy szefami stref hali a szefem hali, na których 
to szef strefy przedstawia raport z rozpoczęcia dnia, 
wyniki dnia poprzedniego i opinie na temat kart po-
mysłów; zebrania poziomu trzeciego, na których 
spotykają się wszyscy szefowie hal w celu przedsta-
wienia dyrektorowi produkcji tygodniowego raportu 
prac działu oraz omówienia kalendarza zamówień 
na dany sezon),

4) trzypoziomowe audyty ustawiczne i specjalne,
5) ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa oraz 

wybór priorytetów dotyczących usprawnień dane-
go sektora, działu.

PDCA – model zarządzania organizacją wg cy-
klu E. Deminga składa się z czterech elementów: 
Planuj (Plan) – Wykonaj (Do) – Sprawdź (Check) 
– Działaj/Koryguj/Doskonal (Act). Zgodnie z defi-
nicją normy ISO 9001:2015: Planuj odnosi się do 
celów systemu i procesów oraz zasobów, które do-
starczają wyników zgodnych z wymaganiami klien-
ta i innych organizacji oraz identyfikują ryzyka 
i szanse. Wykonaj pozwala wdrożyć to, co zostało 
zaplanowane. Sprawdź obejmuje monitorowanie 
i mierzenie procesów, badanie wyników kontroli, 
a przede wszystkim przegląd wyników w odniesie-
niu do sporządzonego planu. Działaj oznacza pod-
jęcie działań doskonalących, zmieniających obecną 
formę funkcjonowania.

Model PDCA jest w praktyczny sposób wy-
korzystany w dziale produkcji Stoczni Ostróda 
Yacht. W halach produkcyjnych, w wyznaczo-
nych strefach komunikacji, ustawione są stanowi-
ska z tablicą służącą do planowania celów i reje-
strowania przez pracowników wyników działań 
produkcyjnych – w ramach przydzielonych im za-
dań. Tablica obejmuje czteroetapowy cykl PDCA 
zobrazowany w formie tabel i wykresów. Na dole 

tablicy opisane jest tak zwane TOP 3, wyszczegól-
niające trzy najważniejsze zadania na danym stano-
wisku pracy. Opis cyklu Deminga rozpoczyna etap 
planowania działania, pozwalający osiągnąć zamie-
rzony cel; następnie dokonano charakterystyki eta-
pów wykonania planu i sprawdzenia osiągniętych 
wyników, kończąc na fazie poprawy nowego sposo-
bu działania i jego ewentualnego zestandaryzowa-
nia (rysunek 2).

PLANOWANIE: Pierwszą informacją umieszcza-
ną na tablicy PDCA jest narzędzie TOP 3. TOP 3 
używane jest w celu ustalenia comiesięcznych prio-
rytetów Stoczni. TOP 3 przedstawia to, nad czym 
obecnie zakład pracuje i czemu poświęca najwięcej 
uwagi (rysunek 3).

Rysunek 2. Przykładowy model PDCA wykorzystywany w dziale produkcji w Stoczni Ostróda 
Yacht 

Źródło: Materiały systemowe wykorzystywane w dziale produkcji w firmie Ostróda Yacht 2017

Rysunek 3. Przykładowa karta TOP 3 wykorzystywana w dziale pro-
dukcji w Stoczni Ostróda Yacht 

Źródło: Materiały systemowe wykorzystywane w dziale produkcji w firmie 
Ostróda Yacht 2017
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Przekłada się to na bieżące cele produkcji doty-
czące poprawy jakości w danym obszarze. W anali-
zowanym artykule, przykład TOP 3 dotyczy elimi-
nacji pęcherzy powietrza powstających podczas la-
minowania jachtu [7].

DZIAŁANIE: Kolejny etap cyklu, poruszając się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przedstawia 
tak zwany Action Plan, czyli kartę opisującą do-
kładne wytyczne związane z poprawą wskazanego 
w TOP 3 działania (rysunek 4).

Pracownicy Stoczni wraz z koordynatorem ustalają 
wówczas, jakie podejmą działania operacyjne w ce-
lu zmodyfikowania stosowanych metod pracy i tym 
samym udoskonalenia danego etapu procesu. Ni-
niejszym zostaje przydzielona odpowiedzialność za 
wprowadzenie obligatoryjnych zmian, minimalizu-
jących ryzyko wystąpienia nie-
pożądanego błędu, równocze-
śnie umożliwiających osiągnię-
cie zamierzonego celu jakościo-
wego. W przywołanym w pu-
blikacji przykładzie Action Plan 
odnosi się do nieprzekraczalnej 
liczby pęcherzy na danym ele-
mencie [1].

SPRAWDŹ: Trzeci etap cy-
klu przedstawia tak zwaną 
Kartę Monitorowania Działań. 
Karta Monitorowania Działań, 
oprócz identyfikacji poczynio-
nych założeń, rejestruje rów-
nież przebieg wdrożenia zapla-
nowanych działań (rysunek 5).

Rejestr ten prezentuje ze-
stawienie najczęstszych uchy-
bień produkcyjnych – wskazu-
je liczbę pęcherzy w stosunku 
do ich akceptowalnej liczby, jak 
również czas naprawy uchy-
bienia. Błędy są rejestrowane 

na Karcie ręcznie przez pracowników, z uwzględ-
nieniem podziału na serie jachtów oznaczonych 
różnymi kolorami. Jednocześnie w stosunku do celu 
jakości odnotowywany jest również czas naprawy 
wskazanego defektu. Pracownicy obserwują zatem 
na bieżąco, czy w przypadku danego numeru seryj-
nego łodzi zamierzony cel nie został przekroczony 
(czyli, że nie odnotowano nieakceptowalnej liczby 
błędów) oraz czy nie należy podjąć działań pozwa-
lających na sprawne wyeliminowanie zaistniałych 
uchybień. Jest to równocześnie sygnał informujący 
o tym, iż przekroczenie poziomu błędu w danym ob-
szarze jest dalece prawdopodobne w odniesieniu do 
potencjalnego ryzyka produkcyjnego [4].

Rozpatrywany przykład obejmuje dwa założenia do-
tyczące poziomu występowania błędów – oś rzędnych 
przedstawia maksymalną liczbę błędów, natomiast oś 
odciętych obrazuje maksymalny, dopuszczalny czas 

Rysunek 4. Przykładowa karta Action Plan wykorzystywana w dziale 
produkcji w Stoczni Ostróda Yacht 

Źródło: Materiały systemowe wykorzystywane w dziale produkcji w firmie 
Ostróda Yacht 2017

Rysunek 5. Przykładowa Karta Monitorowania Działań wykorzysty-
wana w dziale produkcji w Stoczni Ostróda Yacht 

Źródło: Materiały systemowe wykorzystywane w dziale produkcji w firmie 
Ostróda Yacht 2017
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Rysunek 6. Przykładowa Karta Pareto – Czas naprawy wyrobów, wykorzystywana w dziale pro-
dukcji w Stoczni Ostróda Yacht 

Źródło: Materiały systemowe wykorzystywane w dziale produkcji w firmie Ostróda Yacht 2017
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naprawy błędu. Zaprezentowane w artykule zdjęcie 
zawiera również dane historyczne – ukazuje, ile razy 
określona wartość została przekroczona w odniesie-
niu do konkretnej serii łodzi (rysunek 6).

DZIAŁAJ/POPRAWIAJ: Ostatnia tabela domyka-
jąca cykl PDCA przedstawia narzędzie Pareto – Czas 
naprawy wyrobów. Prezentuje ona pomiar czasu na-
prawy wszystkich błędów popełnianych w dziale 
produkcji w odniesieniu do danej jednostki (jach-
tu) – czyli zbiór wszystkich błędów wskazanych 
w TOP 3 w pierwszym etapie cyklu [6]. 

W przedstawionym w tekście przypadku czas 
naprawy wyrobu dotyczy eliminacji pęcherzy po-
wietrza powstających podczas laminowania jachtu. 
Gwoli wyjaśnienia jedna kreska w tabeli oznacza 15 
minut przeznaczonych na eliminację poszczególnych 
uchybień (rysunek 6). Na tej podstawie szef hali sza-
cuje, ile czasu utracono na dane poprawki.

Drugim najbardziej nowatorskim – obok PDCA 
– narzędziem służącym do zarządzania jakością, 
stosowanym w systemie CAP, są karty pomysłów. 
Karta pomysłu to narzędzie, które umożliwiło 
Stoczni Ostróda Yacht realne wdrażanie działań 
zapobiegawczych i korygujących. Pozwoliło ono 
na przestrzeni ostatnich lat wyeliminować wiele 
błędów w obszarach produkcyjnych, zarządczych 
i wspomagających. 

Karta pomysłu jest kartą dwustronną. Pierw-
szą stronę karty wypełnia osoba, która zauważyła 
problem (wnioskujący). Za drugą stronę karty od-
powiada natomiast osoba zajmująca się ostatecz-
nym rozwiązaniem wskazanego problemu. Tabli-
ce przeznaczone dla kart pomysłów znajdują się 
w każdej strefie hal produkcyjnych oraz w budynku 
administracyjnym. 

Karta pomysłu obejmuje zatem następujące 
elementy: 

Pierwsza strona karty
1) wniosek – imię i nazwisko wnioskującego, da-

ta wypełnienia wniosku i kategoria problemu (czyli 
czego konkretnie on dotyczy – bezpieczeństwa, er-
gonomii, środowiska, 5S, procesu, jakości, produk-
cji, osprzętu czy wyrobu), 

2) opis problemu, 
3) sugestie/propozycje rozwiązania problemu; 
Druga strona karty 
1) odpowiedź – imię i nazwisko osoby, dla któ-

rej przeznaczona jest karta, data wypełnienia 
wniosku,

2) rozwiązanie istniejącego problemu (propozy-
cja jego rozwiązania), 

3) zatwierdzenie rozwiązania problemu (przy 
czym zatwierdzenie potwierdzone jest podpisem 
osoby, dla której przeznaczona jest karta i datą jej 
wdrożenia), 

4) archiwizacja (na codziennym zebraniu otwie-
rającym szef hali dokonuje sprawdzenia kart pomy-
słów z danego dnia i jeśli karta została rozwiąza-
na w wyznaczonym terminie, oznacza on jej status 
kolorem zielonym oraz umieszcza ją w pojemniku 
o nazwie „Zakończone”. W przypadku jeśli karta 

pomysłu nie została zrealizowana w wyznaczonym 
terminie, szef hali oznacza jej status kolorem czer-
wonym i ponownie umieszcza w pojemniku „Do re-
alizacji”. Dopóki karta pomysłu nie zostanie rozwią-
zana, pozostaje na tablicy Karty pomysłów). 

Zgodnie z powyższym cykl rozwiązania karty 
pomysłów podzielić więc można na następujące 
etapy: etap pierwszy – obejmujący opis problemu 
i propozycję jego rozwiązania; etap drugi – zawiera-
jący odpowiedź potwierdzającą lub negującą wdro-
żenie danej propozycji; etap trzeci – obejmujący 
rozwiązanie określonego problemu; etap czwarty 
– dotyczący zatwierdzenia wdrożenia propozycji 
rozwiązującej problem. 

Warto nadmienić, iż karty pomysłów mogą: a) zo-
stać zrealizowane przez osobę zajmującą się osta-
tecznym rozwiązaniem wskazanego problemu, 
b) zostać przez nią odrzucone lub c) nie zostać zre-
alizowane z powodu braku środków na realizację 
wszystkich kart (za mały budżet, brak czasu na ich 
realizację); wówczas karta pomysłu przechodzi do 
statusu Kart oczekujących (rysunek 7). Niestety sy-
tuacja, gdy realizacja kart pomysłów jest zbyt często 
odraczana lub niezasadnie negowana, jest silnie de-
motywująca dla pracowników Stoczni.

Teraz kilka słów o mechanizmie obsługi Tablicy 
kart pomysłów w Stoczni Ostróda Yacht. Po wypeł-
nieniu kart pomysłów pracownicy umieszczają kar-
ty w pojemniku: Dzisiejsze karty pomysłów (rysu-
nek 7). Codziennie szef hali zbiera wszystkie wy-
pełnione karty pomysłów, nadaje im odpowiednie 
numery i przydziela je do odpowiednich kategorii: 

1) produkcja, 
2) BHP, 
3) jakość, 
4) technologia i konstrukcja, 
5) logistyka. 
Dodatkowo powyższe kategorie podzielone są na 

dwa pojemniki: Do realizacji i Oczekujące. Jeśli karta 

Rysunek 7. Przykładowa Tablica kart pomysłów w Stoczni Ostróda 
Yacht 

Źródło: Materiały systemowe wykorzystywane w dziale produkcji w firmie 
Ostróda Yacht 2017 
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pomysłów dotyczy jednego z zagadnień TOP 3, szef 
hali automatycznie umieszcza ją na Tablicy w miej-
scu „Do realizacji”, natomiast jeżeli temat karty nie 
dotyczy zagadnienia TOP 3, umieszcza kartę w po-
jemniku „Do realizacji” lub w pojemniku „Oczeku-
jące”- przypisanym do odpowiedniej dla niej kate-
gorii, np. Jakość. Po przeanalizowaniu, na szczeblu 
kierowniczym, wszystkich kart pomysłów następu-
je uszczegółowienie TOP 3, czyli najważniejszych 
zadań na danym stanowisku pracy.

Planowana data rozwiązania karty pomysłu 
to dzień, w którym można poinformować autora 
karty (wnioskodawcę) o rozwiązaniu wskazanego 
przez niego problemu. Jeśli wdrożenie danego po-
mysłu zajmie więcej niż jeden miesiąc, wówczas 
należy utworzyć dla danej karty projekt A3. Sło-
wem wyjaśnienia – w Stoczni Ostróda Yacht A3 
jest narzędziem służącym do wizualizacji i kontro-
li projektu ciągłego postępu, którego czas realiza-
cji obejmuje okres od jednego do trzech miesięcy. 

Obok merytorycznego podziału kart pomysłów 
na kategorie odnoszące się do: Produkcji, BHP, Jako-
ści, Technologii i Konstrukcji oraz Logistyki, karty 
pomysłów sklasyfikować możemy także pod kątem 
ich oznaczeń kolorystycznych. I tak różowa karta 
pomysłu przeznaczona jest dla audytu, niebieska 
dla pracowników Stoczni, biała adresowana jest do 
nadzoru produkcyjnego i technicznego, natomiast 
zielona przeznaczona jest dla audytu zarządzające-
go (Gemba walk). 

Jak wspomniano wcześniej, karty pomysłu przy-
dzielane są każdego dnia miesiąca do pięciu wy-
mienionych powyżej kategorii. Następnie po do-
konaniu analizy zrealizowanych kart pomysłów 
przedstawiane są wyniki Stoczni i wyliczane odpo-
wiadające im wskaźniki. Na wyniki Stoczni składa-
ją się cztery główne elementy: 

1) liczba kart pomysłów w bieżącym miesiącu 
(liczba kart wygenerowanych i zrealizowanych), 

2) liczba kart pomysłów w bieżącym sezonie 
(w przemyśle jachtowym sezon trwa najczęściej od 
września do lipca), 

3) liczba kart pomysłów w miesiącu na osobę, 
4) liczba kart pomysłów wygenerowanych na 

jednego pracownika.
Niezaprzeczalnie podstawowym ogniwem narzę-

dzia, jakim jest karta pomysłu, jest konieczność 
wskazania przez pracownika opcji naprawy (sposobu 
rozwiązania) określonego problemu. Zatem pracow-
nik nie tylko zgłasza określony problem, ale również 
proponuje konkretne rozwiązanie ujawnionej nie-
prawidłowości. Każda osoba w Stoczni – poczyna-
jąc od pracownika produkcyjnego do prezesa firmy 
– może na co dzień sygnalizować propozycje zmian, 
jeśli tylko zauważy jakiekolwiek niedociągnięcia. 

Na początku uruchomienia systemu kart pomy-
słów pracownicy Stoczni wykazywali większe za-
interesowanie doskonaleniem obszaru pracowni-
czego – obserwowano wówczas duży wskaźnik 
generowania kart niebieskich. Obecnie występuje 
wyraźna tendencja spadkowa w kwestii zgłaszania 

niebieskich kart pomysłów oraz równoczesny 
wzrost generowania kart białych i zielonych.

Podsumowanie

W cyklu produkcyjnym Stoczni Ostróda Yacht 
wykorzystywanych jest dużo nowoczesnych, syste-
mowych narzędzi, które znacząco poprawiły zarzą-
dzanie produkcją, udoskonaliły wyroby i pozwoliły 
na zwiększenie produktywności Stoczni przy równo-
czesnym zachowaniu powierzchni produkcyjnych. 
Tym niemniej cały czas istnieje możliwość rozwoju 
opisanego w publikacji systemu. Obszary, które mo-
gą zostać udoskonalane to bardziej precyzyjna ob-
serwacja danych uzyskanych między innymi z Kart 
Pomiarów Czasu Naprawy oraz Kart Monitorowania 
Działań. Wszystkie te działania prowadzą tak na-
prawdę do optymalizacji procesów w ten sposób, by 
ograniczyć kontrolę, jakość zintegrować z produkcją 
[13]. Kolejne publikacje związane z zarządzaniem 
procesowym w Ostródzie Yacht dotyczyć będą te-
matów powiązanych z pozostałymi obszarami mo-
gącymi wspomóc rozwój jakości w Stoczni, takich 
jak: proces projektowania i wdrażania nowego wyro-
bu, proces przygotowania produkcji, proces rozwoju 
technologicznego, proces zarządzania ludźmi. 

Dr Anna Dembicka (anndembi@pg.edu.pl), mgr Katarzyna 
Anna Mołas (katmolas@pg.edu.pl), mgr inż. Paweł Szalewski 
(pszalews@pg.edu.pl) – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 
Katedra Systemów Jakości i Materiałoznawstwa, Politechnika 
Gdańska
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Streszczenie Summary

W artykule przedstawiono zagadnienia odpowiedzialnego 
wyboru podwykonawców usług w przedsiębiorstwie 
hutniczym. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie 
procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie 
odpowiedzialnego biznesu. Publikacja składa się 
z następujących części: klasyfikacja zakresu prac zlecanych, 
stosowane procedury wyboru podwykonawców, kryteria oceny 
podwykonawców. Na podstawie przeglądu dokumentacji 
operacyjnej zestawiono zbiór wymagań wobec wykonawców 
prac realizowanych na terenie przedsiębiorstw hutniczych. 
W publikacji wyeksponowano kryteria pozacenowe 
mieszczące się w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
biznesu. Przytoczone kryteria można uznać za dobre 
praktyki biznesowe. Zawarte w pracy informacje mogą być 
użyte jako case study, ponieważ przedstawiono kategorie 
podwykonawców na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
oraz zakres zlecanych prac do wykonania. Całość treści 
zawartych w publikacji wpisuje się w tematykę wyboru 
podwykonawców w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 
Metodyka zastosowana w niniejszej pracy to analiza 
wtórnych informacji o zasadach wyboru podwykonawców 
w przedsiębiorstwach hutniczych w kraju.

The article presents procedures of responsible choice 
of subcontractors in a metallurgical company. 
The purpose of this publication is to present the 
procedure for selection of subcontractors in the aspect 
of responsible business. The paper consists of: the 
classification of the subcontractor’s scope of work, used 
procedures and criteria for the selection and estimation of 
subcontractors. On the basis of company documents the 
author compiled a set of requirements for subcontractors 
working in the steel company. In the article the criteria 
of social responsible business were highlighted. Presented 
procedures and criteria can be used as good business 
practices. The information contained in the paper can 
be used as a case study because the categories of 
subcontractors in the manufacturing enterprise and 
the scope of work outsourced to be performed are 
presented. The content of the publication is a part of 
the subject of subcontractors selection in manufacturing 
enterprises. The methodology used in this work is the 
analysis of information about the principles of selecting 
subcontractors in steel enterprises in Poland.

Słowa kluczowe Keywords
podwykonawstwo prac, odpowiedzialność, przedsiębiorstwo 
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Jakość w praktyce

Wprowadzenie

Odpowiedzialność producenta podczas wyboru 
podwykonawców usług wiąże się z ponoszeniem 
określonych konsekwencji dokonanego wyboru. 
Konsekwencje te mogą być wynikiem wykonanych 
prac albo wstrzymania się od ich wykonania. Odpo-
wiedzialność związana ze świadczeniem usług prze-
jawia się w formie odpowiedzialności służbowej, 
prawnej i moralnej. Odpowiedzialność służbowa jest 
rezultatem podporządkowania służbowego w trakcie 
wykonywania usług przez spółki należące do danej 
grupy kapitałowej. Odpowiedzialność prawna obo-
wiązuje wszystkie podmioty świadczące usługi na 

rzecz huty. W przypadku odpowiedzialności praw-
nej opis konsekwencji za skutki działań zawarty jest 
w umowie, zamówieniu, kontrakcie i obowiązują-
cych przepisach, np.: w kodeksie pracy, w prawie 
budowlanym, normach technologicznych, normach 
produktowych [4,9]. Natomiast odpowiedzialność 
moralna wynika z kwestii etycznych działalności 
[4,20]. Producenci stosują szczelne procedury zleca-
nia prac, chroniące ich przed negatywnymi konse-
kwencjami działań wykonawców/podwykonawców, 
zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zapew-
nienia bezpieczeństwa prac.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie 
procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie 
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odpowiedzialnego biznesu. Stosowane praktyki 
wyłaniania podwykonawców prac w przedsiębior-
stwach hutniczych stały się podstawą do opraco-
wania niniejszego artykułu. Za studium przypadku 
posłużyły przedsiębiorstwa należące do grupy ka-
pitałowej ArcelorMittal działającej w Polsce. Grupę 
tworzy 14 spółek bezpośrednich i 9 spółek zależ-
nych oraz 1 spółka joint venture [18]. Przedsiębior-
stwa hutnicze zlecają szeroki zakres prac firmom 
zewnętrznym. Są to zarówno usługi ogólnoprzemy-
słowe, jak i prace związane z utrzymaniem tech-
nicznym budynków, maszyn i urządzeń. W 2009 
roku na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa za-
trudnionych było 57 firm podwykonawczych, któ-
re skierowały do zakładu – na dłuższe lub krótsze 
okresy – 259 osób. W 2010 roku było 70 firm ze-
wnętrznych i 535 osób wykonujących zlecone pra-
ce. W 2011 roku 75 firm i ok. 550 pracowników wy-
konywało pracę na terenie huty [5]. 

1. Współpraca producentów z podwykonawcami

 Wykonawca/podwykonawca oznacza każdą fir-
mę, która zawiera lub zawarła kontrakt z zamawia-
jącym. Wykonawców/podwykonawców realizują-
cych kontrakt nazywa się kontrahentami. Wyko-
nawcy/podwykonawcy są specjalistami w zakresie 
usług powierzonych im przez zamawiającego/ku-
pującego. Zatrudnianie podwykonawców odciąża 
przedsiębiorstwo, pozwala mu skupić się na reali-
zacji zadań podstawowych i sprawnym zarządza-
niu całością niezbędnych spraw. Wyróżnia się dwie 
formy zatrudnia wykonawców/podwykonawców. 
Pierwsza dotyczy sytuacji, kiedy producent zleca 
pracę głównemu wykonawcy, który z kolei podzleca 
poszczególne etapy/zakresy prac podwykonawcom. 
Sytuacja taka ma miejsce w przypadku kontraktów 
budowlanych (wielkich projektów inwestycyjnych) 
w hutach. Druga sytuacja występuje wtedy, gdy nie 
występuje podzlecanie – wykonawca/kontrahent 
wykonuje całe zlecenie. W praktyce biznesowej 
częściej występuje model pierwszy, czyli podzlece-
nie prac, stąd w publikacji używa się nazewnictwa 
„podwykonawstwo” i „podwykonawca” [11]. 

W literaturze na temat zakupów zaopatrzenio-
wych opisano szeroki zakres reguł, które muszą 
być spełnione w trakcie nawiązywania współpra-
cy z podwykonawcami. Za istotne uznaje się [9, 11, 
20]: utworzenie w strukturach organizacyjnych za-
mawiającego specjalnej sekcji do spraw zamówień/
zakupu usług; opracowanie systemu komunikowa-
nia się zamawiającego z potencjalnymi zlecenio-
dawcami; rozdzielenie uprawnień i obowiązków 
między zamawiającego a wykonawców; powołanie 
służb koordynujących i nadzorujących prace zleco-
ne. W procesie wyłaniania wykonawców prac sto-
sowane są różne kryteria oceny (matrix methods 
of subcontractors selection) [19]. W trakcie selekcji 
wykonawców prac zleconych przez producentów 
stosowane są kryteria ekonomiczne (cenowe) i po-
zaekonomiczne (pozacenowe) [2, 3]. Współczesne 

przedsiębiorstwa wprowadzają coraz szerzy zakres 
kryteriów pozacenowych niż cenowych. Przedsię-
biorstwa w poszczególnych branżach (sektorach) 
przemysłu selekcjonują podwykonawców według 
wewnętrznych kryteriów, np. sektor usług projek-
towych, poza kryterium kosztowym, poszukuje wy-
konawców umiejących budować relacje interperso-
nalne i pracować w zespole [12], sektor budowlany 

Rys. 1. Podwykonawstwo robót w przedsiębiorstwie hutniczym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [21]
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ocenia koszt robót, jakość prac [16], terminowość, 
a przede wszystkim zgodność wykonanych robót 
z obowiązującym prawem [17]. 

2. Usługi i podwykonawcy w przedsiębiorstwie 
hutniczym

Przez usługi rozumie się roboty (prace) wykony-
wane przez firmy zewnętrzne na terenie przedsię-
biorstwa hutniczego na podstawie zamówienia lub 
umowy. Roboty wykonywane na terenie huty dzieli 
się na dwie kategorie: 

1) utrzymanie stanu technicznego obiektów, in-
stalacji i urządzeń, 

2) usługi ogólnoprzemysłowe. 
Na rys. 1 przedstawiono strukturę zamawianych 

robót przez przedsiębiorstwo hutnicze.
Uwzględniając czas i zakres świadczonych usług, 

podzielono wykonawców robót na cztery kategorie: 
wykonawcy A, B, C i pozostali. Do kategorii wyko-
nawców A zaliczane są firmy, które wykonują pra-
ce budowlane i inwestycyjne wymagające pozwole-
nia na budowę. Są to z reguły duże projekty inwe-
stycyjne z kategorii „inwestycje pod klucz”, zapla-
nowane na kilka lat. Zaplanowane prace zaliczane 
są do inwestycji kluczowych (bazowych), istotnych 
dla rozwoju przedsiębiorstwa. Do kategorii drugiej 
należą wykonawcy prac trwających ponad 30 dni 
lub w ramach umów rocznych. Podwykonawcy wy-
konują zakres prac ustalony przez zmawiającego. 
Trzecią kategorię tworzą firmy, które przebywają 
na terenie huty krócej niż 30 dni. Zakres prac to: 
naprawy instalacji i sprzętu, drobne remonty, prze-
glądy i serwisowanie urządzeń. Ten zakres prac 
wykonywany jest we współpracy z pracownikami 
huty. Ostanią grupą są firmy wykonujące prace po-
za obszarem produkcyjnym w ciągu jednego dnia, 
np. serwis sprzętu komputerowego. Do tej kategorii 
wykonawców zaliczani są również dostawcy ma-
teriałów i odbiorcy wyrobów gotowych oraz osoby 
 fizyczne i prawne czasowo przebywające na terenie 
huty, w tym: przedstawiciele zewnętrznych instytu-
cji kontroli i nadzoru [8]. Na rys. 2. przedstawiono 
schemat kategoryzacji wykonawców obowiązujący 
na terenie przedsiębiorstwa hutniczego.

3. Preferowani podwykonawcy w przedsiębiorstwie 
hutniczym

Każda grupa podwykonawców zobowiązana jest 
do spełnienia określonych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Poza 
wymaganiami zawartymi w umowie lub zamówie-
niu wykonawcy zobowiązani są przestrzegać pro-
cedur i instrukcji wewnętrznych zleceniodawcy. 
Stopień uszczegółowienia obowiązków odpowiada 
zakresowi wykonywanych prac i związanych z ni-
mi zagrożeniami. Uwzględniając stopień zagrożeń 
wypadkowością, wyróżnia się prace o wysokim, 
średnim i niskim ryzyku. Do prac o wysokim ryzy  -
ku  zaliczane są między innymi prace z użyciem 

suwnic, dźwigów, prace wykonywane w strefach 
szczególnie niebezpiecznych, np. radioaktywnych, 
gazowych, a także prace z użyciem substancji nie-
bezpiecznych, w tym: łatwopalnych, żrących, tok-
sycznych oraz prace w pobliżu roztopionego meta-
lu. Do prac o średnim ryzku należą prace remonto-
we, przeglądy instalacji, transport materiałów (po-
za materiałami niebezpiecznymi). Do prac o niskim 
ryzku można zaliczyć: serwis IT, ochronę mienia, 
usługi gastronomiczne, utrzymanie czystości. Po-
prawa bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach 
hutniczych jest szczególnie ważna, ponieważ licz-
ba wypadków powodowanych przez podwykonaw-
ców jest wysoka. Dla porównania: w przedsiębior-
stwie ArcelorMittal Poland odnotowano w 2013 ro-
ku 22 wypadki ogółem, w tym 1 wypadek śmier-
telny, a u podwykonawców 19 wypadków, w tym 
1 wypadek śmiertelny [18]. W 2014 roku, w tym 
samym przedsiębiorstwie, wypadków przy pracy 

Rys. 2. Kategoryzacja podwykonawców prac na terenie huty 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [21] 

Rys. 3. Wypadkowość u podwykonawców w ArcelorMittal Poland 

Źródło: Opracowano na podstawie [13,18]

Bożena Gajdzik
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ogółem było 24 (śmiertelnych zero), a wypadków 
u podwykonawców było 28, w tym 1 wypadek cięż-
ki [13].

Uwzględniając oddziaływanie prac na środo-
wisko, wyróżnia się prace mające bardzo znaczą-
cy lub znaczący wpływ na środowisko oraz pra-
ce niemające wpływu na środowisko. Do kategorii 
pierwszej zalicza się wykonawców używających 
substancji niebezpiecznych (aspekt: zanieczyszcze-
nia wód, gleby, emisji do atmosfery), smarów, ole-
jów, paliw (aspekt: rozlania/wycieku oleju, smaru, 
paliw), emitujących hałas i pyły, wytwarzających 
odpady i ścieki (zwłaszcza niebezpieczne), korzy-
stających w znacznym zakresie z zasobów energii, 
wody, gazu. Do kategorii drugiej zaklasyfikować 
można prace z zakresu transportu, spedycji, logi-
styki, obsługi magazynów. Do ostatniej – pozosta-
łe usługi ogólnoprzemysłowe, np.: ochrona mienia, 

sprzątanie budynków, ochrona zdrowia pracowni-
ków. Na rys. 4. przedstawiono podział podwyko-
nawców według kategorii zagrożeń wypadkowością 
i oddziaływania na środowisko.

W kwestii jakości podwykonawcy weryfikowani 
są pod względem: terminowości prac (dostaw), ja-
kości technicznej urządzeń i środków transportu, 
zgodności podstawionych środków transportu z za-
mówieniem (dotyczy usług transportowych), awa-
ryjności środków transportu (dotyczy usług trans-
portowych), legalizacji i wzorcowania wyposażenia 
pomiarowego (dotyczy podwykonawców badań ja-
kości), posiadanych certyfikatów (zgodność syste-
mów zarządzania jakością), kosztów prac (w tym 
przyjmowanych marż, stosowanych upustów), ko-
munikacji z producentem (chęć dostosowywania 
się do potrzeb zleceniodawcy), zachowań negocja-
cyjnych i biznesowych (forma komunikacji, dostęp-
ność informacji, wiarygodność dostawy) [2]. Zakres 
wymagań ogólnych obejmuje między innymi kwe-
stie certyfikowanych systemów zarządzania i sto-
sowanych procedur zapobiegawczych (tabela 1.). 
W tabeli 2. ujęto szczegółowe wymagania wobec 
wykonawców prac na terenie huty.

4. Procedura wyboru podwykonawców 
w przedsiębiorstwie hutniczym

Wybór podwykonawców prac na terenie przedsię-
biorstwa hutniczego oznacza wyłonienie firm, któ-
rych działania będą zgodne z wewnętrzną polityką 
zleceniodawcy. Podwykonawcy zapoznają się z poli-
tyką wewnętrzną i zagrożeniami występującymi na 
terenie huty, zobowiązani są również do przestrze-
gania przepisów wewnętrznych zleceniodawcy. Za-
poznanie się z obowiązującymi przepisami ma miej-
sce przed wykonaniem prac (dokumenty są udostęp-
niane na stronie internetowej zamawiającego). Każ-
dy pracownik wykonawcy podpisuje oświadczenie 

Rys. 4. Podział prac zleconych według zagrożeń wypadkowością 
i oddziaływania na środowisko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie procedur przedsiębiorstwa

Tabela 1. Ogólne wymogi producenta wobec podwykonawców 

Kategorie 
podwykonawców Przykłady firm

Zakres wymagań

Bezpieczeństwo pracy Ochrona środowiska Jakość

Kategoria A firmy budowlane, instalacyjne, 
montażowe, realizujące duże 
projekty inwestycyjne

certyfikowany system 
zarządzania bezpieczeństwem 
pracy według PN-N 18001, 
OHSAS 18001

certyfikowany system 
zarządzania środowiskiem 
według ISO 14001

certyfikowany system 
zarządzania jakością według 
ISO 9001

Kategoria B dostawcy złomu, firmy 
budowy maszyn, montażu 
konstrukcji, montażu 
instalacji (elektrycznych, 
wodnych, gazowych itp.), 
firmy serwisowe – naprawa 
urządzeń produkcyjnych, ekipy 
remontowe, rozbiórki

wdrożony system zarządzania 
bezpieczeństwem pracy 
według PN-N 18001,
OHSAS 18001
(system nie musi być 
certyfikowany)

wdrożony system 
zarządzania środowiskiem 
według ISO 14001
(system nie musi być 
certyfikowany)

wdrożony system 
zarządzania jakością według 
ISO 9001
(system nie musi być 
certyfikowany)

Kategoria C firmy usługowe, np. z branży 
IT, dostawcy posiłków 
regeneracyjnych, odbiorcy 
wyrobów gotowych

wdrożone podstawowe 
procedury dotyczące 
bezpieczeństwa (m.in. ocena 
ryzyka, reagowanie na awarie 
i wypadki przy pracy)

wdrożone procedury 
wynikające 
z obowiązujących 
przepisów ochrony 
środowiska

wdrożone procedury kontroli 
jakości

Źródło: Opracowano na podstawie [8]
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o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi 
z przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa hutni-
czego. Przykłady obowiązujących dokumentów: za-
sady ruchu drogowego osób i pojazdów, procedura 
wprowadzania sprzętu na teren zakładu i korzysta-
nia z maszyn, urządzeń i narzędzi zleceniodawcy, 
zasady prowadzenia prac na terenie huty, kontrola 
i nadzór nad pracami, zasady ochrony środowiska, 
zagadnienia pożarowe, procedury zgłaszania wypad-
ków, zasady udzielania pierwszej pomocy [8].

Wykonawcy zobowiązani są do postępowania 
zgodnego z prawem (klauzula zgodności z pra-
wem), niezatrudniania dzieci (klauzula zakazu 
pracy dzieci), zapobiegania korupcji (klauzula an-
tykorupcyjna) i nieuczciwości gospodarczej (klau-
zula sankcji gospodarczych). Klauzula zgodności 
z prawem związana jest z prawną odpowiedzialno-
ścią biznesową wykonawcy. Klauzula zakazu pra-
cy dzieci dotyczy respektowania praw człowieka. 
Klauzula antykorupcyjna jest formą zabezpieczenia 
realizacji zadań w oparciu o najwyższe standardy 
etyczne (zapobiegania korupcji oraz przyjmowania 
i przekazywania prezentów i zaproszeń na imprezy 
rozrywkowe). Natomiast klauzula sankcji gospodar-
czych jest formą poświadczenia, że nie nałożono na 
wykonawcę żadnych sankcji [7]. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawcy/pod-
wykonawcy dostarczają zleceniodawcy wymagane 

dokumenty, w tym: świadectwa/certyfikaty o posia-
danych kwalifikacjach do właściwej realizacji za-
dania (okresowe szkolenia bhp, instruktaż stanowi-
skowy, znajomość kart charakterystyki używanych 
substancji, aktualne badania lekarskie, uprawnie-
nia energetyczne, UDT, budowlane, spawalnicze, 
operatorów sprzętu itp.), wykaz używanego sprzę-
tu, zaświadczenia o stanie technicznym sprzętu, 
harmonogram prac, wykaz osób przypisanych do 
poszczególnych prac [15]. Pracownicy kontrahen-
tów są uczestnikami obowiązkowych szkoleń z za-
kresu bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska 
i jakości. Za nieprzestrzeganie wymagań w przed-
miotowym zakresie pracownik firmy zewnętrznej 
jest usuwany z terenu przedsiębiorstwa. Specjalne 
służby zamawiającego sprawdzają, czy wykonawcy 
spełniają stawiane im wymagania, sprawując nad 
nimi bezpośredni nadzór. W przypadku braku nie-
zbędnych dokumentów lub niespełnienia innych 
wymagań, wykonawcy nie mogą rozpocząć pracy 
do czasu ich uzupełnienia.

Przed rozpoczęciem robót, przedstawiciel kon-
trahenta musi wyznaczyć i skierować do siedziby/
miejsca wykonywania robót pracownika będącego 
osobą upoważnioną do reprezentowania kontra-
henta we wszystkich sprawach oraz do nadzorowa-
nia przejęcia odpowiedzialności, również w sensie 
materialnym, za wszystkie roboty wykonywane na 

Tabela 2. Szczegółowe wymagania dla podwykonawców prac na terenie huty

W zakresie ogólnych zasad 
prowadzenia prac

− wyznaczenie koordynatora ds. bhp po stronie wykonawcy,
− posiadanie kopii aktualnych badań lekarskich pracowników wykonujących prace na terenie huty,
− przestrzeganie przepisów i zasad bhp;

W zakresie uprawnień 
i kwalifikacji

− wykaz osób, wraz z uprawnieniami i kwalifikacjami, skierowanych do realizacji prac na terenie huty, 
−  posiadanie kopii uprawnień zawodowych, zaświadczeń ukończenia szkoleń specjalistycznych (np. do wykonywania 

prac na wysokości) oraz aktualnych świadectw ze szkoleń bhp,
−  dostarczenie kopii decyzji administracyjnej zezwalającej na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usługi;

W zakresie zagrożeń (w tym 
środowiskowych)

−  przedstawienie na piśmie karty dodatkowej oceny ryzyka (sporządzanej przed wykonaniem czynności) i przekazanie 
jej przedstawicielowi huty zlecającemu wykonanie danej czynności;

W zakresie odzieży 
i środków ochronnych

−  stosowanie oznakowanej odzieży roboczej (nazwa i/lub logo firmy) oraz stosowanie własnych środków ochrony 
indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

W zakresie urządzeń, 
maszyn, specjalistycznych 
narzędzi

−  sporządzenie wykazu bezpiecznych, dopuszczonych do użytkowania (jeżeli prawo wymaga) urządzeń, maszyn oraz 
specjalistycznych narzędzi,

−  przygotowanie do wglądu stosownej dokumentacji potwierdzającej aktualne badania techniczne, np. UDT, 
stosowanych urządzeń, tam gdzie jest to wymagane; 

W zakresie substancji 
chemicznych

−  posiadanie kart charakterystyki stosowanych substancji chemicznych oraz zabezpieczeń dla człowieka i środowiska 
w przypadkach awaryjnych, zgodnie z zapisami w kartach (sorbenty, gaśnice itp.); 

W zakresie dokumentacji −  dostarczenie stosownych instrukcji bhp, które będą wykorzystywane przy pracy na terenie huty (instrukcje muszą 
być dostępne na terenie huty w czasie realizacji prac);

W zakresie bezpieczeństwa 
środowiskowego

− zabezpieczenie terenu przed wyciekami olejów i smarów, a także innymi negatywnymi aspektami środowiskowymi,
− przywrócenie porządku na terenie prowadzenia prac po ich zakończeniu,
− zabezpieczenie przed zniszczeniem terenów zielonych wokół miejsca prowadzenia prac oraz dojazdów do nich,
− w przypadku wystąpienia awarii z winy wykonawcy usuwa on skutki awarii lub pokrywa koszty usunięcia awarii; 

W zakresie jakości usług − zgodność kosztów usług ze zleceniem producenta,
− terminowość wykonania prac (usług),
− gwarancja sprawności sprzętu, urządzeń, środków transportu,
− legalizacja i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego (kontrolnego),
− nadzorowanie jakości przebiegu prac,
−  współpraca ze służbami producenta i organizacjami zewnętrznymi w zakresie kontroli jakości (w przypadku 

nadzorowania prac budowlanych, remontowych współpraca z architektem, inspektorem budowlanym);

Źródło: Opracowano na podstawie [22]

Bożena Gajdzik

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
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JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym

trenie huty [14]. Wyznaczeni między innymi zosta-
ją koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa pracy, 
kierownik/inspektor budowy, inspektor ppoż. Koor-
dynatorzy współpracują z przedstawicielami huty 
i nadzorują przebieg prac. Wykonawcy obowiązani 
są do wyposażenia swoich pracowników w odpo-
wiednie środki ochrony indywidualnej. Pracowni-
cy muszą posiadać obuwie, kask, okulary ochronne, 
ochronniki słuchu oraz kamizelkę odblaskową lub 
inną odzież ochronną wymaganą odrębnymi prze-
pisami. Pracownicy dopuszczeni do prac na terenie 
huty posiadają tymczasowy paszport.

Każdy pracownik wykonawcy i/lub podwykonaw-
cy przed rozpoczęciem prac musi odbyć instruktaż 
bezpieczeństwa pracy przeprowadzany przez służby 
zamawiającego. Szkolenie kończy się sprawdzeniem 
wiedzy (brak szkolenia poświadczonego testem lub 
negatywny wynik testu jest równoznaczny z bra-
kiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie prac na 
terenie przedsiębiorstwa). Przed wejściem na teren 
przedsiębiorstwa osoba wprowadzająca zapoznaje 
pracowników firm zewnętrznych z podstawowymi 
zagrożeniami występującymi na terenie huty. Zama-
wiający organizuje spotkanie, poprzedzające roboty, 
z udziałem wybranego kontrahenta w celu omówie-
nia zagadnień oceny ryzyka związanego z zaplano-
wanymi robotami. Pracownicy firm zewnętrznych 
podpisują druki ogólnego szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa pracy, ochrony środowiska i jakości, 
potwierdzając tym samym odbycie szkoleń, które 
uprawniają ich do rozpoczęcia prac [14]. 

Przystępując do wykonywania prac na terenie 
huty, wykonawcy podlegają dodatkowej ocenie ry-
zyka (karta dodatkowej oceny ryzyka). Procedura 
dodatkowej oceny ryzyka obejmuje: 

1) rozmowę o bezpieczeństwie przed rozpoczę-
ciem pracy (dyskusja na temat zagrożeń, planowa-
nie przebiegu prac), 

2) identyfikację zagrożeń w miejscu pracy, 
3) oświadczenie pracowników wykonawcy/pod-

wykonawcy o zapoznaniu się z zagrożeniami i sto-
sowaniu ustalonych środków kontroli, 

4) propozycje działań doskonalących, 
5) dostarczenie karty ryzyka nadzorującemu pra-

cownikowi zleceniodawcy [6].
Przed przystąpieniem do prac sporządzany jest 

plan organizacji robót. Integralną częścią planu 
jest harmonogram prac. Kopie dokumentów prze-
kazywane są służbom nadzorującym prace firm 
zewnętrznych.

Pracownicy wykonują prace w wyznaczonych 
punktach (miejscach) – obszarach roboczych. Kon-
trahent musi oznakować miejsce pracy, rozmiesz-
czając znaki ostrzegawcze (na przykład: odpowied-
nie znaki dla prac na wysokości, roboty ziemne 
i wykopy muszą być otoczone wystarczająco wy-
trzymałymi poręczami widocznymi w nocy). Po-
ruszając się po drogach wewnętrznych, wykonaw-
cy muszą przestrzegać reguł ruchu drogowego. 
Kontrahenci muszą uzyskać zezwolenie na wjazd 
do zakładu. Wykonawca i/lub podwykonawca ma 

obowiązek zgłosić do koordynatora prac i biura bez-
pieczeństwa pracy wprowadzany na teren przedsię-
biorstwa sprzęt „poddozorowy”, który po zakończe-
niu prac musi być magazynowany lub ustawiany na 
wyznaczonych parkingach. Do zakładu mogą wje-
chać wyłącznie pojazdy lub maszyny będące w do-
brym stanie i spełniające obowiązujące przepisy. 
Ruch na drogach wewnętrznych odbywa się z pręd-
kością od 20 do 40 km/h (szczegółowe ograniczenia 
ustalone są dla poszczególnych zakładów i są zapi-
sane w księdze bezpieczeństwa dla wykonawców). 
Podczas transportowania materiałów lub towarów 
mogących wzniecać kurz lub powodować unosze-
nie się cząstek zanieczyszczających powietrze lub 
które mogą powodować zanieczyszczenie ciągów 
komunikacyjnych i innych pojazdów, przewoźnik 
musi odpowiednio dobrać pojazdy lub je wyposa-
żyć w pojemniki, zbiorniki, rezerwuary. Kontrahen-
ci są odpowiedzialni za stan pojazdów przewożą-
cych produkty z lub do zakładu i za wyeliminowa-
nie ryzyka skażenia atmosfery lub ogólnie skażenia 
środowiska. Pojazdy i ładunki muszą być oznako-
wane i posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia 
do poruszania się po drogach. Wszystkie materiały 
lub towary rozproszone przypadkowo na drogach 
muszą być jak najszybciej usunięte przez kontra-
henta. Pracownicy, po uzyskaniu stosownego ze-
zwolenia, mogą używać sprzętu i pojazdów zlece-
niodawcy. Pracownicy poruszający się pieszo mu-
szą korzystać z odpowiednich ścieżek i chodników. 
Nie mogą poruszać się poza obszarami wyraźnie 
wskazanymi. Pracownicy korzystają również z lo-
kalnych struktur, np. szatni, stołówek.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska nie 
wolno uwalniać do atmosfery i wody żadnych szko-
dliwych substancji (powodujących korozję, toksycz-
nych lub o przykrym zapachu gazów, cieczy lub 
cząstek stałych), a także zabrania się kierowania do 
rurociągów, kanalizacji, cieków wodnych i do grun-
tów na terenie zakładu trujących produktów (che-
micznych, bakteryjnych, mechanicznych lub radio-
aktywnych). Surowo zabrania się, z uwagi na nie-
bezpieczeństwo wybuchu, umieszczania pustych 
pojemników (butli gazowych, pojemników, pustych 
beczek itd.) w koszach na odpady metalowe lub na 
składowisku złomu. Kontrahent musi na własny 
koszt usunąć własne odpady z zakładu do zatwier-
dzonych punktów recyklingu [14].

Zamawiający monitoruje roboty prowadzone 
przez kontrahentów i dokonuje wraz z nimi for-
malnego przeglądu przestrzegania obowiązujących 
przepisów (w przypadku naruszenia przepisów pra-
ce są czasowo wstrzymywane). Wykonawca jest zo-
bowiązany do poinformowania przedstawiciela wy-
działu, na terenie którego wykonuje pracę, o wy-
padkach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, 
mających miejsce podczas realizacji prac na terenie 
huty. Zakład zamawiający przeprowadza ostateczną 
kontrolę i kompleksową ocenę wykonanych robót. 
Protokół odbioru prac jest udokumentowaną formą 
wykonania zlecenia. 
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5. Ocena podwykonawców prac w przedsiębiorstwie 
hutniczym

Wykonawcy prac w przedsiębiorstwie hutniczym 
są oceniani w trakcie swojej pracy. Oceny odby-
wają się na różnych poziomach organizacji. Pion 
handlowy (dział zamówień) sprawdza zgodność 
dokumentów z zamówieniem i weryfikuje wiary-
godność wykonawców. Oceniana jest renoma i po-
zycja wykonawcy na ryn-
ku (kontrahenci dostarcza-
ją do działu zamówień li-
sty polecające). Dział za-
mówień analizuje również 
dotychczasowe doświad-
czenie w zakresie współ-
pracy z danym wykonaw-
cą. Pion operacyjny, który 
nadzoruje pracę wykonaw-
ców, ocenia poszczególne 
etapy prac i ich zgodność 
z dostarczonym harmono-
gramem (przebieg prac). 
W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek odchyleń od 
harmonogramu, w trybie 
natychmiastowym, wdraża-
ne są działania zaradcze. 
Pracownicy wykonawców 
podlegają ocenie służb spe-
cjalistycznych w zakresie 
przestrzegania poszczegól-
nych przepisów wewnętrz-
nych. Informacje z komó-
rek nadzorujących i służb 
specjalistycznych (np. licz-
ba zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, liczba wy-
padków u wykonawców) 
przekazywane są do pionu 
handlowego, który dokonu-
je ostatecznej klasyfikacji 
wykonawców. Wyniki oce-
ny są podstawą do określe-
nia, czy dany kontrahent 
może figurować na liście 
zakwalifikowanych firm, 
czy uwzględniony zostanie 
w przyszłych pracach lub 
odrzucony (rezygnacja ze 
współpracy z danym wyko-
nawcą). Wykonawcy podle-
gają kategoryzacji (hierar-
chizacji) na: wykonawców 
podstawowych (kluczo-
wych), dodatkowych (rezer-
wowych) i niezakwalifiko-
wanych. Można zorganizo-
wać wykonawców w okre-
śloną strukturę rzędową, 
np. wykonawcy pierwszego 

rzędu, drugiego czy trzeciego. Zorganizowanie mo-
że być wynikiem zakresu i rodzaju realizowanych 
prac, wielkości realizowanych projektów, czy zna-
czenia prac dla zamawiającego [10, 11]. 

Ocena podwykonawców realizowana jest w trak-
cie wykonywania pracy (zakończenie poszczegól-
nych etapów zlecenia), po wykonaniu prac lub 
okresowo (dotyczy usług transportowych, dosta-
wy surowców). Ocena okresowa realizowana jest 

START 

Czy podwykonawca 
posiada certyfikowany system 

jakości? 

TAK NIE 

Przygotowanie ankiety oceny podwykonawcy* 

 

 
     Wypełnienie ankiety przez podwykonawcę 

 

 
      Rejestracja ankiety – nadanie numeru 

 
Ocena ankiety przy pomocy dokumentu 
            „kryteria oceny podwykonawcy” 

 

Wpisanie podwykonawcy na listę 
podwykonawców 

Czy podwykonawca 
uzyskał więcej niż 150 pkt?  

NIE TAK 

Czy podwykonawca 
uzyskał więcej niż 120 pkt?  

NIE 

Podwykonawca niekwalifikowany 

TAK 

Wpisanie podwykonawcy na listę 
„podwykonawców rezerwowych” 

Wpisanie podwykonawcy na listę 
„podwykonawców podstawowych” 

STOP 

Rys. 5. Procedura wyboru i oceny podwykonawców w przedsiębiorstwach hutniczych

* Kwestionariusz ankiety dot. poszczególnych kategorii świadczonych usług. Im większy stopień standaryzacji 
i jednorodności świadczonych usług, tym mniejszy zakres zmian w treści ankiety.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstw hutniczych

Bożena Gajdzik
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z reguły raz w roku (lista podwykonawców ak-
tualizowana jest pod koniec roku kalendarzowe-
go). Poza okresową oceną przeprowadza się oce-
nę powtórną (podlegają jej podwykonawcy, którzy 
uzyskali warunkowe rekomendacje do wykonania 
prac na trenie huty i/lub gdy huta nie korzystała 
z usług danego podwykonawcy przez okres dłuż-
szy niż 12 miesięcy). Na rys. 5. przedstawiono 
przykładową procedurę wyboru i oceny podwyko-
nawcy. Punktacja oceny dostawców (podwykonaw-
ców) jest ustalana przez działy kontroli jakości. 
W analizowanym przedsiębiorstwie podwykonaw-
cy podstawowi uzyskują powyżej 150 pkt, rezer-
wowi od 120–150 pkt, a niezakwalifikowani otrzy-
mują od 0 do 120 pkt. Na sumę punktów składają 
się punkty uzyskane w oparciu o wykonaną ankie-
tę oraz punkty uzyskiwane w kategoriach: koszty 
usług, terminowość wykonania prac, a także punk-
ty za uzyskane mierniki kontrolne, np. niezawod-
ność transportu (dotyczy usług transportowych) li-
czona jako iloraz liczby przewozów zgodnych ze 
zleceniem i liczby wszystkich przewozów realizo-
wanych przed danego wykonawcę, czy wskaźnik 
awaryjności środków transportu jako iloraz liczby 
napraw środków transportu do liczby wszystkich 
środków transportu.

Podsumowanie

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne, 
skupiając się na działalności podstawowej (co-
re business), w coraz większym zakresie korzy-
stają z usług zewnętrznych wykonawców. Wybór 
wykonawców i podwykonawców poszczególnych 
prac, a tym samym zakres zlecanych prac, wyni-
ka ze specyfiki danego przedsiębiorstwa. W przy-
padku dużych przedsiębiorstw hutniczych, takich 
jak ArcelorMittal Poland czy ArcelorMittal Warsza-
wa, zakres tych prac jest szerszy niż w przedsię-
biorstwach mniejszych. Wiąże się to z większym 
ryzykiem z tytułu niewłaściwego wykonania ro-
bót. W niniejszej publikacji przedstawiono zatem 
wymogi stawiane podwykonawcom prac na tere-
nie przedsiębiorstwa hutniczego. Praca oparta jest 
na przeglądzie dokumentów operacyjnych wska-
zanych przedsiębiorstw hutniczych. Przedsiębior-
stwa hutnicze w strukturach silnych grup kapita-
łowych w wyborze podwykonawców kierują się 
wewnętrzną polityką grupy, kładąc nacisk na speł-
nienie wymagań odpowiedzialnego biznesu. Prio-
rytetem jest zatem ochrona środowiska oraz bez-
pieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w trakcie 
realizacji prac zleconych. Przytoczona procedura 
wyboru wykonawców i sposób oceny wykonawców 
może stanowić przykład w kategorii dobrych prak-
tyk biznesowych.

Dr n. ekon. inż. Bożena Gajdzik (bozena.gajdzik@polsl.pl) – Poli-
technika Śląska, Katedra Inżynierii Produkcji
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Streszczenie Summary

Jakość materiału poliuretanowego kształtowana jest 
na każdym etapie jego życia: podczas projektowania 
(dobór substratów wyjściowych), syntezy (zachowanie 
ilości stechiometrycznych substratów, ich czystości 
i odpowiednich warunków reakcji), użytkowania (zgodnego 
z właściwościami danego materiału), a nawet na etapie 
recyklingu odpadu poużytkowego, gdy odpowiednio 
przetworzony poliuretan może być ponownie użyty.
W pracy przedstawiono przykłady modyfikacji chemicznych 
i fizycznych poliuretanów w aspekcie otrzymania 
usieciowanych i degradowalnych materiałów dla celów 
medycznych. Wskazano na grupy związków, które 
wprowadzone do struktury poliuretanu lub użyte do 
fizycznej modyfikacji zmieniają jego właściwości (w tym 
biokompatybilność i podatność na degradację). 

The quality of the polyurethane material is created at 
every stage of its life: during design (selection of starting 
substrates), synthesis (preservation of stoichiometric 
quantities of substrates, their purity and using of 
appropriate reaction conditions), utility (according to the 
characteristics of the material) and even at the recycling 
stage of waste, when appropriately processed polyurethane 
can be reused. The paper presents examples of chemical 
and physical modification of polyurethanes in aspect 
of obtaining cross-linked and degradable materials for 
medical purposes. The author pointed out the groups 
of compounds that introduced into the polyurethane 
structure or used for physical modification, change its 
properties (including biocompatibility and degradability).

Słowa kluczowe Keywords
materiał poliuretanowy, modyfikacje, biokompatybilność, 
biodegradowalność

polyurethane material, modifications, biocompatibility, 
biodegradability
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Jakość materiałów i wyrobów

Wprowadzenie

Jakość materiału polimerowego zależy od warun-
ków prowadzenia syntezy – od czystości i stechio-
metrycznej ilości substratów wyjściowych, odpo-
wiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnie-
nia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzą-
cych do całkowitego przereagowania grup funkcyj-
nych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej 
masie cząsteczkowej i właściwościach odpowied-
nich dla założonego zastosowania. 

Mówiąc „poliuretany”, należy pamiętać, że to poli-
mery zawierające w swojej budowie praktycznie nie-
ograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową 
częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające 
się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcu-
chu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe 
są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo re-
aktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów 
(R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligo-
meroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub 

małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty 
sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji 
izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Re-
akcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania 
pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się za-
równo dobierając substraty wyjściowe, jak i operu-
jąc ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zacho-
wanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów 
sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, po-
zwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić 
może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym 
stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów 
poliuretanowych.

W związku z dostępnością szerokiego wachla-
rza substratów, z których otrzymać można poli-
uretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną 
grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery 
i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dys-
persjach. Tak duża różnorodność materiałów poli-
uretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowa-
nie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, 
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przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstyl-
nym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga 
innych właściwości materiałów. 

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w syn-
tezie poliuretanów pozwala na otrzymanie materia-
łów high-tech, przy czym projektowanie materiałów 
do specjalnych zastosowań wymaga współdziałania 
specjalistów z różnych dziedzin, np. degradowalne 
rusztowanie do wzrostu komórek żywych otrzymy-
wane jest we współpracy zespołów chemików, bio-
inżynierów, mikrobiologów, implantologów itd.

Aby materiał poliuretanowy dobrze spełniał 
założone funkcje, warunki użytkowania muszą 
być zgodne z jego właściwościami. Należy zawsze 
uwzględnić wpływ czynników środowiskowych na 
produkt, tak by nie doszło do utraty jego właściwo-
ści użytkowych i przedwczesnej degradacji.

Zważywszy na wielkie ilości produkowanych 
i zużywanych materiałów poliuretanowych, waż-
nym aspektem jest ich wtórne przetwórstwo. W ro-
ku 2015 zapotrzebowanie na tworzywa sztucz-
ne w Europie wynosiło 49 mln ton, z czego 7,5% 
(ok. 3,7 mln ton) stanowiło zapotrzebowanie na po-
liuretany [56]. Odpady poliuretanowe poddawa-
ne są recyklingowi termicznemu, materiałowemu 
i chemicznemu i przy odpowiednio prowadzonym 
procesie przetwórstwa i zbiórki odpadów stanowić 
mogą cenny surowiec – nie tylko energetyczny, ale 
także materiałowy.

W związku z różnorodnością zastosowania poli-
uretanów ważnym pytaniem jest, jak wpłynąć moż-
na na kształtowanie ich właściwości i jakości goto-
wych produktów. Celem pracy jest zatem przedsta-
wienie sposobów modyfikacji materiałów poliureta-
nowych oraz wskazanie potencjalnych błędów mo-
gących prowadzić do pogorszenia jakości wyrobów  
otrzymanych z poliuretanów. W artykule, stanowią-
cym przegląd literaturowy, zaprezentowano metody 
chemiczne (przez dobór odpowiednich substratów) 
oraz fizyczne (modyfikacja powierzchni, mieszanie 
ze związkami naturalnymi, dodanie nanocząstek), 
prowadzące do otrzymania materiału o żądanych 
cechach (np. o wysokiej biokompatybilności i ule-
gającego degradacji w otaczającym środowisku).

1. Dobór substratów wyjściowych

Zwyczajowo nazwę polimerów tworzy się doda-
jąc przedrostek „poli” do powtarzającego się meru 
(np. „polietylen”). Jednakże pod słowem „poliure-
tany” kryje się szeroka grupa związków, w których 
poszczególne substraty wyjściowe połączone są, jak 
wspomniano wcześniej, charakterystycznym, ure-
tanowym ugrupowaniem. Sterując zatem doborem 
substratów wyjściowych, można projektować mate-
riały o żądanych cechach, niezbędnych do określo-
nego zastosowania. Ważne jest tylko, aby związki te 
posiadały grupy funkcyjne (-OH i –NCO), pozwala-
jące na utworzenie wiązania uretanowego.

Dobierając odpowiednio monomery do syntezy 
poliuretanu oraz poddając je reakcji w odpowiednich 

proporcjach, otrzymać można materiał elastycz-
ny, termoplastyczny, twardy, w postaci pianki, kle-
ju, powłoki, różniący się stabilnością w warun-
kach środowiskowych, palnością, biokompatybil-
nością, wpływem na mikroorganizmy i wieloma 
innymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi 
i biologicznymi.

Stosując na przykład polilaktyd do syntezy po-
liuretanów, otrzymać można materiał z pamięcią 
kształtu [50], zaś stosując diizocyjanian aromatycz-
ny – materiał konstrukcyjny. Wprowadzenie tetra-
aniliny do struktury poliuretanów pozwoliło na 
otrzymanie polimerowego materiału przewodzące-
go [3], zaś użycie związków zawierających fosfor 
– materiału niepalnego [13].

Na właściwości gotowych materiałów poliure-
tanowych wpływ ma rodzaj wszystkich związków 
stosowanych w ich syntezie: izocyjanianów, oligo-
meroli, małocząsteczkowych dioli, katalizatorów, 
rozpuszczalników i dodatków (np. napełniaczy). 
Nie tylko rodzaj oligomeroli stosowanych do budo-
wy segmentów giętkich, a także ich masa cząstecz-
kowa wpływa na parametry poliuretanu. Na przy-
kład wzrost długości degradowalnego oligomerolu 
poli([D,L]-laktydu) w segmencie giętkim poliureta-
nu przyspieszył jego degradację [47].

Bardzo ważnym czynnikiem w planowaniu re-
ceptury syntezy jest jakość surowców i pełna ich 
charakterystyka. Wymagany stopień czystości sub-
stratów zależy od potencjalnego zastosowania pro-
duktu końcowego. Większe restrykcje nakładane są 
na materiały do celów farmaceutycznych i medycz-
nych, mniejsze – do budownictwa. W każdym jed-
nak przypadku zanieczyszczenia prowadzić będą 
do niepełnego przereagowania substratów, a przez 
to do pogorszenia jakości produktu końcowego. Aby 
móc dobrać odpowiednie ilości substratów, trzeba 
znać ich masy cząsteczkowe i dokładną ilość grup 
funkcyjnych.

Istotne jest również odwonienie substratów 
przed syntezą. Reakcje między grupami -NCO i -OH 
zachodzą wolniej niż między –NCO i H2O. Zatem 
obecność nawet niewielkich ilości wody w wyjścio-
wych oligomerolach (są to związki o dużej tenden-
cji do pochłaniania wody) lub w innych substra-
tach prowadzi do powstania poliuretanu o małej 
masie cząsteczkowej, z pęcherzami w masie próbki, 
będącymi wynikiem powstania CO2 jako produktu 
ubocznego. Syntezę zatem prowadzić należy w wa-
runkach bezwodnych (pod próżnią lub w atmosfe-
rze gazu obojętnego), po wcześniejszym oczyszcze-
niu i odwodnieniu substratów.

Istotnym czynnikiem w prowadzeniu syntezy po-
liuretanów jest zastosowanie odpowiedniego katali-
zatora. Wiadomo na przykład, że katalizatory me-
taloorganiczne (np. dibutylodilaurynian cyny (IV), 
oktanian cyny (II)) katalizują przede wszystkim re-
akcje między grupami -NCO a -OH w poliuretanach 
(nie pozwalając jednocześnie na tworzenie grup 
izocyjanurowych), natomiast katalizatory aminowe 
(np. diazabicyklooktan) w dużej mierze wpływają 
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na przyspieszenie reakcji między –NCO a H2O [21]. 
Zatem projektując nowy materiał poliuretanowy, 
bierze się pod uwagę również kinetykę procesu 
poli addycji zachodzącej między monomerami. Po-
szukuje się też nowych katalizatorów, które cha-
rakteryzują się największą efektywnością działania 
katalitycznego w określonych warunkach. Stosu-
jąc 1,8-diazabicykloundek-7-en, jako katalizator or-
ganiczny, autorzy uzyskali szereg poliuretanów li-
niowych o bardzo wysokiej hemokompatybilności 
i nietoksyczności [4].

Ze względów ekologicznych korzystniejsze jest 
prowadzenie reakcji syntezy bez stosowania roz-
puszczalników. Często jednak ich użycie jest nie-
zbędne do prawidłowego prowadzenia syntezy. Naj-
częściej stosowanymi rozpuszczalnikami są dime-
tyloformamid i dimetylosulfotlenek. Osobną grupę 
poliuretanów tworzą tzw. „waterborn polyuretha-
nes”, otrzymywane w postaci wodnych zawiesin.

Także dobór substratów stosowanych do modyfi-
kacji chemicznej i fizycznej materiału poliuretano-
wego w istotny sposób wpływa na jego właściwo-
ści. Szczepienie nano-tlenku glinu (nano-Al2O3) na 
powierzchni powłoki poliuretanowej zwiększyło jej 
wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję 
[24], zaś dodanie nano-rurek węglowych do matry-
cy poliuretanu pozwoliło na otrzymanie kompozy-
tu o bardzo dobrych właściwościach elektrycznych 
i mechanicznych [51].

1.1. Wpływ substratów wyjściowych na rodzaj otrzymanego 
materiału poliuretanowego. Poliuretany usieciowane

Jak wspomniano wcześniej, dobór substratów 
wyjściowych determinuje nie tylko postać otrzyma-
nego materiału poliuretanowego, ale także jego wła-
ściwości i potencjalne zastosowanie.

Każda postać materiału poliuretanowego obejmu-
je wiele różnorodnych rodzajów polimeru. Na przy-
kład w obrębie elastomerów uretanowych syntezu-
je się poliuretany liniowe, rozgałęzione lub usie-
ciowane. Polimery liniowe otrzymuje się, stosując 
dwufunkcyjne substraty, używając zaś substratów 
wielofunkcyjnych, związków nienasyconych lub 
produktów di- i trimeryzacji izocyjanianów, uzy-
skać można elastomery usieciowane [6]. Poliureta-
ny usieciowane, w przeciwieństwie do poliureta-
nów liniowych, nie mogą być ponownie przetwo-
rzone. Są one nierozpuszczalne, a w rozpuszczalni-
kach pęcznieją. Ze wzrostem stopnia usieciowania 
rośnie ich sztywność, a maleje elastyczność, odpor-
ność na odkształcenia trwałe i pełzanie. Zasadniczo 
też nie ulegają degradacji. Poliuretany usieciowane 
stosowane są głównie jako powłoki, błony, mate-
riały z pamięcią kształtu, biomateriały nieulegają-
ce biodegradacji oraz materiały o właściwościach 
optycznych. Poliuretany rozgałęzione otrzymywa-
ne mogą być przy użyciu trójfunkcyjnego oligome-
rolu (np. polikaprolaktonotriolu [12]), triizocyja-
nianu (np. triizocyjanianu lizyny [20]) oraz mało-
cząsteczkowego triolu (np. gliceryny [38]). Często 

stosowanym naturalnym substratem jest olej rycy-
nowy. Olej rycynowy posiada w swojej strukturze 
zarówno wiązania nienasycone, jak i grupy hydrok-
sylowe. Pozwala to na bezpośrednie wprowadzenie 
go do struktury poliuretanów, bez wcześniejszych 
modyfikacji. Otrzymane poliuretany charakteryzują 
się wysoką elastycznością i sprężystością [29, 30]. 

1.2. Dobór substratów wyjściowych w aspekcie właściwości 
materiałów poliuretanowych. Poliuretany degradowalne

Poliuretany przez wiele lat cenione były przez 
wzgląd na ich wysoką odporność na działanie czyn-
ników zewnętrznych. Mogły być dzięki temu sto-
sowane w wysoko agresywnych warunkach i pod-
dawane działaniu olejów, rozpuszczalników, wody, 
niskiej i wysokiej temperatury, nasłonecznienia itd.

Jednakże wraz z rozwojem cywilizacji możliwo-
ści stosowania polimerów bardzo się rozszerzyły 
i pojawiła się potrzeba stosowania materiałów, któ-
re ulegają degradacji w krótkim czasie. Związane to 
było z jednej strony z ochroną (mocno obciążone-
go odpadami z tworzyw sztucznych) środowiska, 
z drugiej strony – z rozwojem medycyny i farmacji.

Podstawową metodą wytwarzania poliuretanów 
podatnych na degradację jest wprowadzenie do 
ich struktury substratów z wiązaniami degrado-
walnymi. Dobierając odpowiednio substraty wyj-
ściowe, sterować można kinetyką procesu degra-
dacji poliuretanu. Wiadomo, że poliestrouretany są 
zazwyczaj łatwiej degradowalne niż polieteroureta-
ny. Stosując zatem typowe poliestry (na przykład: 
poli(kwas glikolowy), poli(kwas mlekowy), poli-
dioksan, polikaprolakton i polihydroksymaślan) do 
budowy segmentów giętkich poliuretanów, zwięk-
szyć można ich podatność na degradację [7].

Zastosowanie substratów zwiększających hydro-
filowość materiału w syntezie poliuretanów uła-
twia wnikanie cząsteczek wody w głąb struktury 
polimeru, co powoduje chemiczną hydrolizę wią-
zań w strukturze łańcuchów i tym samym szyb-
szą degradację materiału. Woda może też być no-
śnikiem innych czynników degradacji, takich jak 
enzymy, rodniki utleniające i inne, co dodatkowo 
przyspiesza proces degradacji. Polimery amorficz-
ne łatwiej absorbują wodę i szybciej degradują niż 
polimery krystaliczne. Zatem przez odpowiedni 
dobór wyjściowych substratów (amorficznych bez 
tendencji do krystalizacji) uzyskać można poliure-
tan degradowalny.

Także wprowadzenie do struktury poliuretanów 
substratów naturalnych (olejów, aminokwasów, po-
lihydroksykwasów, węglowodanów itd.) zwiększa 
ich degradowalność [34]. 

Popularną metodą otrzymania degradowalnego 
materiału jest fizyczne mieszanie polimerów z su-
rowcami pochodzenia naturalnego – zarówno orga-
nicznymi, jak i nieorganicznymi, a także z ich syn-
tetycznymi odpowiednikami [5]. Uzyskuje się mię-
dzy innymi kompozyty i mieszaniny poliuretanów 
z białkami i aminokwasami [16], węglowodanami 
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[9], polilaktydem [10], włóknami roślinnymi [17] 
i z krzemionką [39].

1.3. Dobór substratów wyjściowych w aspekcie zastosowania 
materiałów poliuretanowych. Poliuretany w medycynie

Ze względu na wysoką hemokompatybilność po-
liuretanów, wynikającą z hydrofilowo-hydrofobo-
wej równowagi na powierzchni polimeru, od ponad 
połowy wieku stosowane są one do otrzymywania 
implantów mających bezpośredni kontakt z krwią.

Poliuretany znalazły zastosowanie (lub badane są 
w kierunku tych zastosowań) przy otrzymywaniu 
opatrunków na rany [40, 43], wszczepów tkanek 
miękkich [8, 27] i twardych [26], nośników leków 
[14, 22, 32], a także jako fluoroscencyjny czynnik 
znakowania komórek [48], cewniki, prezerwatywy 
itd. [2].

Jakość właściwości istotnych dla zastosowań bio-
medycznych poliuretanów może być również pod-
niesiona przez stosowanie do ich syntezy substra-
tów, pozwalających na zwiększenie biostatyczności 
gotowych materiałów [40]. Dodając do struktury po-
liuretanów naturalne substraty (lub ich syntetyczne 
odpowiedniki), takie jak: polihydroksymaślan [11], 
kwas askorbinowy [28], poli(kwas mlekowy) [35], 
chitozan [54], można zwiększyć biokompatybilność 
materiałów poliuretanowych.

Inną metodą wpływu na właściwości poliure-
tanów jest modyfikacja ich powierzchni. Robi się 
to m.in. w celu zwiększenia hydrofilowości [48] 
oraz adhezji komórek fibroblastów i ich namnaża-
nia [23]. Powierzchnię poliuretanów modyfikuje 
się metodami fizycznymi: polerowaniem ściernym, 
obróbką laserową, działaniem plazmą i promienia-
mi ultrafioletowymi oraz gamma, a także metodami 
chemicznymi (np. przez szczepienie związków, ta-
kich jak: białka, fibronektyna, kolagen, heparyna na 
łańcuchu głównym) [2].

Hydrofilowość powierzchni sprzyja biokompa-
tybilności implantu. Z drugiej jednak strony poli-
mer hydrofobowy w odpowiednich warunkach po-
krywa się po wprowadzeniu do organizmu żywego 
białkami (głównie albuminami), które tworzą w ten 
sposób naturalny łącznik z otaczającymi wszczep 
tkankami i zwiększają jego kompatybilność. Doda-
jąc nieorganicznego, wielościennego oligomerycz-
nego silseskwioksanu z tytanem do struktury po-
liuretanu, uzyskano hydrofobowe materiały o kon-
trolowanej powierzchni i wysokiej biokompatybil-
ności [50].

Ciekawym rozwiązaniem jest szczepienie poli-
uretanu na powierzchni zmodyfikowanego tlenku 
grafenu, które pozwoliło na otrzymanie biokompa-
tybilnych materiałów o potencjalnym zastosowaniu 
w inżynierii tkankowej [37]. Jak wspomniano wcze-
śniej, w celu zwiększenia biokompatybilności i/lub 
biostatyczności materiału poliuretanowego, szczepi 
się na jego powierzchni również organiczne związ-
ki, zwłaszcza pochodzenia naturalnego, np. chito-
zan [54], heparynę [53], kolagen [55].

Jednym ze sposobów formowania poliuretanów 
dla celów medycznych jest ich wyprzęganie w po-
staci włókien metodą elektrospiningu [41]. Otrzy-
muje się w ten sposób trójwymiarowe rusztowa-
nia, pozwalające na prawidłową regenerację znisz-
czonej tkanki. Materiał poliuretanowy, otrzymany 
techniką elektroprzędzenia, okazał się korzystnym 
rozwiązaniem w produkcji membran o porowatości 
(z porami o odpowiedniej wielkości i połączeniu) 
idealnej dla właściwej adhezji i proliferacji komó-
rek żywych. Architektura membran pozwoliła też 
na wymianę substancji odżywczych i produktów 
przemiany materii od/do komórek i na generowanie 
rozległej sieci  fibroblastów [19].

Poliuretany z segmentami giętkimi zawierający-
mi mieszaninę oligomeroli organicznych (polika-
prolaktonodiol) i nieorganicznych (polidimetylosi-
loksan) oraz wyprzęgnięte wraz z sadzą w postaci 
nanowłókien, charakteryzują się właściwościami 
predysponującymi je do zastosowania jako rusz-
towania z pamięcią kształtu do regeneracji ner-
wów [25]. Operując odpowiednio warunkami pro-
wadzenia procesu elektrospiningu, sterować moż-
na zarówno właściwościami fizykochemicznymi 
otrzymanych rusztowań (regularnością, średnicą, 
długością włókien i in.), a także ich cechami po-
zwalającymi na prawidłowy wzrost komórek oraz 
uwalnianie leku z odpowiednią prędkością. Zaob-
serwowano, że krótsze okresy formowania włókien 
podczas otrzymywania ultra cienkich mat poliure-
tanowych spowodowały skrócenie ścieżki dyfuzji, 
co zaowocowało szybszym i błyskawicznym uwal-
nianiem leku (naproksenu) [1]. Stwierdzono, że 
w badanych warunkach proces elektroprzędzenia 
powinien być prowadzony przez co najmniej 20 go-
dzin dla jednej igły, gdyż wówczas szybkość uwal-
niania leku była optymalna. 

Prowadzi się też wiele badań nad wprowadze-
niem nanonapełniaczy do matrycy poliuretanowej 
w celu poprawy właściwości materiałów biome-
dycznych. Jako nanonapełniacze stosuje się zarów-
no materiały nieorganiczne, np. montmorylonit [45] 
i tlenek cynku [46], jak i materiały organiczne, np. 
albuminę [15]. Wprowadzenie nanocząstek tlenku 
żelaza(III) (Fe2O3) do sieci poliuretanu pozwoliło na 
otrzymanie hydrofilowego, przewodzącego i bio-
kompatybilnego materiału o potencjalnym zastoso-
waniu w terapii komórkowej i inżynierii tkankowej 
(zwłaszcza do regeneracji nerwów) [42]. Innymi na-
nododatkami, poprawiającymi biokompatybilność 
materiałów poliuretanowych są hydroksyapatyty 
[18] oraz nanorurki węglowe [31].

Nie można nie wspomnieć o potencjalnym ry-
zyku wynikającym ze stosowania nanocząstek. Po 
wprowadzeniu doustnie myszom nanocząstek poli-
uretanów, otrzymanych z oleju rycynowego, stwier-
dzono u zwierząt stany zapalne w płucach i wątro-
bie oraz znaczne powiększenie wydzielania enzy-
mów wątrobowych [44, 53]. Jednocześnie jednak 
parametry hematologiczne krwi ludzkiej, takie jak: 
liczba komórek krwi, wskaźnik hemolizy i czas 
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krzepnięcia, pozostały niezmienione po ex-vivo in-
kubacji nanocząstek z krwią pełną i osoczem. Wy-
soką biozgodność nanocząstek poliuretanu wzglę-
dem wybranych linii komórek i jednoczesną przy 
tym skuteczność w wewnątrzkomórkowym dostar-
czaniu leku wykazały też inne zespoły badawcze 
[33, 36].

Przedstawione podstawowe kierunki modyfika-
cji chemicznych i fizycznych poliuretanów wska-
zują wyraźnie, że poprawa jakości materiałów jest 
synergicznym efektem doboru substratów wyjścio-
wych (w tym materiałów high-tech, takich jak na-
norurki węglowe i tlenek grafenu) oraz kontrolo-
wanej syntezy i innowacyjnych metod formowania 
polimerów.

Podsumowanie

Projektowanie nowego materiału poliuretanowe-
go wymaga przestrzegania zasad obowiązujących 
podczas każdej syntezy, czyli zachowania czysto-
ści i odpowiednich warunków prowadzenia reakcji. 
Wszelkie odstępstwa prowadzą do otrzymania pro-
duktu gorszej jakości i odmiennych właściwościach 
niż założone.

Modyfikując chemicznie (przez dobór odpowied-
nich substratów) oraz fizycznie (przez modyfikację 
powierzchni, mieszanie ze związkami naturalnymi, 
dodanie nanocząstek) poliuretan, można otrzymać 
materiał o wysokiej biokompatybilności i ulegający 
degradacji w otaczającym go środowisku.

Dr inż. Joanna Brzeska (j.brzeska@wpit.am.gdynia.pl) – Katedra 
Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii, Akademia Morska 
w Gdyni
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W czasopiśmie „Journal of 
Service Theory and Practice” 
został opublikowany artykuł 
analizujący zależności występu-
jące pomiędzy jakością usług 
oraz konkurencyjnością. Jego 
autorzy, tj. Wenbin Sun z USA 
oraz Jing Pang z Chin, zauważy-
li, że pomimo tego, iż do tej pory 
przeprowadzono już wiele ba-
dań wykazujących istnienie sil-
nych relacji pomiędzy jakością 
i konkurencyjnością, to bardzo mało uwagi poświęcono 
specyfice firm działających na rynku globalnym. Aby 
wypełnić tę lukę informacyjną, autorzy artykułu prze-
prowadzili odpowiednie badania, a uzyskane wyniki za-
prezentowali w artykule pt. „Service quality and global 
competitiveness: evidence from global service firms”.

Artykuł rozpoczyna się od sformułowania nastę-
pujących pytań badawczych:

1. Jaka relacja zachodzi pomiędzy jakością usług 
a globalną konkurencyjnością?

2. W jakim stopniu na siłę tej zależności wpływa-
ją wewnętrzne cechy firm, takie jak ich wielkość oraz 
wiek?

3. W jakim stopniu zależność tę kształtują czyn-
niki zewnętrzne, takie jak hojność branży, dynamika 
oraz złożoność?

Następnie sformułowanych zostało sześć hipotez 
badawczych.

Pierwsza z nich ujęta została w następujący spo-
sób: H1. Jakość usług jest pozytywnie związana z glo-
balną konkurencyjnością firm usługowych.

Druga hipoteza dotyczyła wielkości firm i została 
sformułowana następująco: H2. Siła zależności wy-
stępujących pomiędzy jakością usług a globalną kon-
kurencyjnością jest wyższa w przypadku dużych firm 
niż w przypadku małych firm.

Kolejna z hipotez koncentrowała się na zagadnie-
niach związanych z wiekiem przedsiębiorstw. W tym 
przypadku posłużono się następującym stwierdzeniem: 
H3. Siła zależności występujących pomiędzy jakością 
usług a globalną konkurencyjnością jest wyższa w przy-
padku młodszych firm niż w przypadku starszych firm. 
Wyjaśniając takie ujęcie problemu, autorzy artykułu 
stwierdzili, że firmy, które dłużej działają na rynku, 
miały możliwość pozyskania grupy lojalnych klientów, 
stworzenia dobrych relacji z lokalnymi władzami itd., 

Jakość usług oraz konkurencyjność 
na globalnym rynku 
Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. „Service quality and global 
competitiveness: evidence from global service firms”, 
Journal of Service Theory and Practice, 27(6): 1058–1080. 

przez co sama jakość usług nie musi być już tak ważna 
jak w przypadku firm, które dopiero wchodzą na rynek.

Czwarta z hipotez badawczych odnosi się do zja-
wiska określanego mianem hojności branży. Pod tym 
pojęciem rozumie się stopień, w jakim branża sprzyja 
rozwojowi przedsiębiorstw (np. poprzez dynamiczny 
wzrost zapotrzebowania na usługi, niewielką konku-
rencję, dostępność zasobów itd.). W odniesieniu do te-
go zagadnienia sformułowano następujące przypusz-
czenie: H4. Siła zależności występujących pomiędzy 
jakością usług a globalną konkurencyjnością jest wyż-
sza w przypadku mniej hojnej branży niż w przypadku 
bardziej hojnej branży.

Dynamika branży rozumiana jako pojawianie się 
różnego rodzaju turbulencji w otoczeniu firm stała 
się tematem piątej hipotezy. Została ona przedsta-
wiona w następujący sposób: H5. Siła zależności wy-
stępujących pomiędzy jakością usług a globalną kon-
kurencyjnością jest wyższa w przypadku bardziej dy-
namicznego środowiska niż w przypadku środowiska 
mniej dynamicznego.

Ostatnia z hipotez odnosiła się do złożoności śro-
dowiska biznesowego opisywanego stopniem kon-
centracji przedsiębiorstw w danej branży. W tym 
przypadku postawiono następującą hipotezę: H6.  Siła 
zależności występujących pomiędzy jakością usług 
a globalną konkurencyjnością jest wyższa w przypad-
ku bardziej złożonego środowiska niż w przypadku 
mniej złożonego środowiska.

W celu weryfikacji powyższych hipotez przeprowa-
dzone zostały odpowiednie obliczenia. Potrzebne dane 
pozyskane zostały z dwóch różnych źródeł. Pierwszym 
z nich były badania najbardziej podziwianych firm na 
świecie przeprowadzane przez magazyn „Fortune”. Dru-
gim źródłem informacji była baza COMPUTSTAT za-
wierająca dane finansowe, statystyczne oraz rynkowe.

Na podstawie tych danych pozytywnie zweryfiko-
wanych zostało pięć spośród sześciu postawionych 
hipotez badawczych. Jedynym stwierdzeniem, które 
nie uzyskało potwierdzania, była hipoteza trzecia: Si-
ła zależności występujących pomiędzy jakością usług 
a globalną konkurencyjnością jest wyższa w przypadku 
młodszych firm niż w przypadku starszych firm. Auto-
rzy artykułu skomentowali to ustalenie następującymi 
słowami: „jakość usług wydaje się być tak samo ważna 
w przypadku firm długo już funkcjonujących jak i przy-
padku firm wchodzących dopiero na rynek1”. Warto 
zwrócić uwagę na to, że bardzo silnie wsparta została 
hipoteza nr 5. Oznacza to, że wpływ jakości na global-
ną konkurencyjność nie jest bardzo duży w przypadku 
stabilnego środowiska. Jednak gdy środowisko jest dy-
namiczne, pojawiają się różnego rodzaju turbulencje, to 
jakość nabiera krytycznego znaczenia.

1 Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. „Service quality and global competi-
tiveness: evidence from global service firms”, Journal of Service 
Theory and Practice, 27(6): 1070.
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Ocena monografii pt. „Projakościowe zarządzanie w organizacjach 
ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia”

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017 r.

Na rynku wydawniczym pojawiła się intere-
sująca publikacja pt. Projakościowe zarządzanie 
w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kie-
runki doskonalenia autorstwa prof. dr hab. Kry-
styny Lisieckiej, dr Ewy Czyż-Gwiazdy i dr Mi-
ry Lisieckiej-Biełanowicz. Problematyka, którą 
podejmują Autorki, dotyczy ważnego i aktualne-
go tematu zarówno z punktu widzenia nauki, jak 
i praktyki – zarządzania oraz jego doskonalenia 
w oparciu o kryterium jakości w organizacjach 
świadczących usługi zdrowotne. Monografia zo-
stała podzielona na cztery rozdziały – części, 
wzajemnie się uzupełniające, w których zawarto 
nie tylko rozważania teoretyczne dające bogate tło 
dla ukazania problemów badawczych, ale przede 
wszystkim trafne i logiczne wnioski poparte grun-
townymi badaniami. Stanowią one wartość doda-
ną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Problematyka poruszana przez Autorki, co na-
leży wyraźnie podkreślić, nie jest łatwa. Wynika 
to ze specyfiki ochrony zdrowia, która charak-
teryzuje się dużą zmiennością. Ponadto w tym 
systemie różnorodne organizacje ochrony zdro-
wia (podmioty publiczne i niepubliczne) po-
siadają inną strukturę właścicielską, mają nie-
jednolitą strukturę organizacyjną, inne zakresy 
działalności (rodzaj wykonywanych usług zdro-
wotnych finansowanych przez NFZ lub świad-
czonych komercyjnie), odmienne cele i strate-
gie oraz źródła finansowania i, jak udowadniają 
w tej publikacji badacze, inaczej pojmują system
 jakości. 

Szczególnie istotne w systemie ochrony zdro-
wia, z perspektywy jego jednostek organizacyj-
nych, jest zidentyfikowanie interesariuszy, dia-
gnoza obszarów aktywności, a przede wszyst-
kim strategicznych kierunków zmian z włącze-
niem – jako priorytetu – kryterium jakości. Jak 
udowadniają Autorki, efekty doskonalenia sta-
ją się wymierne, gdy zastosuje się odpowiedni 

system pomiaru. Te właśnie rozważania są przed-
miotem dogłębnych badań. Problematyka mie-
rzenia jakości świadczeń w placówkach ochrony 
zdrowia jest stosunkowo częstym obiektem roz-
ważań naukowych badaczy z całego świata, re-
prezentujących różne dyscypliny naukowe: na-
uki o zdrowiu, nauki o finansach i nauki o zarzą-
dzaniu, to jednak problem rozwiązywany przez 
Autorki jest nowy, a więc prowadzący do ziden-
tyfikowania i wypełnienia luki badawczej obej-
mującej nie tylko kwestie minimalizacji zdarzeń 
niepożądanych, ale także pomiar wyników orga-
nizacyjnych. Dogłębne zbadanie postawionego 
w tej monografii problemu badawczego wymaga-
ło analizy działalności podmiotów leczniczych 
– szpitali, pod kątem identyfikacji wykorzysty-
wanych przez te placówki miar do oceny wyni-
ków, a następnie zaproponowanie takiego syste-
mu miar, który pozwoli na wielowymiarową oce-
nę dokonań. Było to możliwe dzięki zastosowa-
niu właściwych metod badawczych, m.in.: case 
study, badania dokumentacji, wywiadów, w tym 
eksperckich, obserwacji uczestniczących oraz 
ankietowania. 

Autorki przyjęły słuszne założenie, że identy-
fikowane miary dokonań w badanych szpitalach 
mogą być inaczej postrzegane przez osobę uczest-
niczącą w badaniu w zależności od zajmowane-
go stanowiska pracy i udziału w realizowanych 
procesach. Takie podejście pozwoliło na diagnozę 
wykorzystywanych miar przez różnych pracowni-
ków, ale przede wszystkim na zbudowanie kom-
pleksowego systemu pomiaru wyników podmiotu 
leczniczego. Trafne jest podkreślenie w tej mono-
grafii i jednocześnie przyjęcie stanowiska Auto-
rek, że pomiar jest dokonywany po to, by służył 
praktycznym celom, a więc by na tej podstawie 
można było określić, komu i w jakim celu te mia-
ry mają służyć. Oczywiście wyniki pomiaru służą 
wielu interesariuszom, do których należy zaliczyć,

                                                                                 opracowała dr Agnieszka Kister



m.in.: Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, Głów-
ny Urząd Statystyczny 
i Ministerstwo Zdrowia, 
zatem istotne jest, aby 
każdy podmiot leczni-
czy ich zidentyfikował. 
 Interesujące jest tu podej-
ście do rozwiązania pro-
blemu badawczego po-
przez zaproponowanie 
zestawu miar dotyczą-
cych czterech perspek-
tyw określonych w Zbi-
lansowanej Karcie Do-
konań, a także odniesie-
nie się do miar względem 
realizacji zasad dosko-
nałości według modelu 
EFQM. Przyjęcie takie-
go stanowiska w niniej-
szej publikacji utwier-
dza czytelnika w przeko-
naniu, że na pozór nie-
istotna czynność, jak gro-
madzenie wielu danych, 
przyczynia się do koń-
cowego efektu działalno-
ści np. szpitala – poprzez 
bieżącą analizę, ocenę ryzyka, określenie przyczyn 
powstałych odchyleń, określenie stopnia realiza-
cji celów i zadań, podjęcie działań korygujących 
i planowanie. Interesujące jest także zaproponowa-
nie czterech grup miar wyników, takich jak: jakość 
i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, efektyw-
ność medyczna, efektywność kosztowo-finansowa 
oraz infrastruktura i administrowanie (model). Jest 
to zupełnie nowe spojrzenie, które zdaje się być 
czytelne i jak najbardziej przydatne dla menedże-
rów służby zdrowia. Ta klasyfikacja według obsza-
rów działalności (np. szpitala) jawi się jako natu-
ralna, odpowiadająca podziałowi działalności na 
realizowaną w obszarze medycznym i niemedycz-
nym. Przyjęty, według takiego rozwiązania mode-
lowego zestaw miar, jest kompletny, bo uwzględnia 
wszystkie aspekty działalności podmiotu leczni-
czego. Łączy główny cel tego podmiotu – świadcze-
nie usług zdrowotnych – z innymi celami, a więc 
tymi realizowanymi na płaszczyźnie finansowej 
(np. poprawa wyników ekonomicznych). 

Zaproponowana w tej monografii wielokryte-
rialna ocena realizowanej działalności podmiotu 
leczniczego z wykorzystaniem zaproponowanego 
systemu miar ma niekwestionowaną wartość na-
ukową, ale spełnia również funkcje praktyczne. 
Posłuży zatem menedżerom do zdiagnozowania 
stanu działalności danej placówki opieki medycz-

nej w obszarze medycz-
nym i niemedycznym 
dzięki wykorzystaniu 
gotowych rozwiązań. 
Pojawiają się jednak py-
tania: czy to rozwiąza-
nie modelowe będzie 
wymagało pewnego uzu-
pełnienia poprzez do-
danie (przez menedże-
rów) do systemu wła-
snych miar? Czy jest to 
gotowe rozwiązanie dla 
wszystkich rodzajów 
jednostek ochrony zdro-
wia (m.in. publicznych 
i niepublicznych)? Na te 
właśnie pytania Autorki 
znalazły odpowiedź, po-
dając jednocześnie traf-
ne rozwiązanie. Jest nim 
wykorzystanie w prakty-
ce podmiotów leczni-
czych metodyki EFQM. 
Zmierzanie w kierunku 
doskonałości i jednocze-
sne poddanie się pro-
cesowi oceny w zakre-
sie systemu zarządzania, 

a także spełnienie kryteriów Modelu Doskonało-
ści EFQM przez organizacje ochrony zdrowia, wy-
muszają stosowanie gotowych rozwiązań ujętych 
w modelu. 

W doskonalącej się organizacji, przy realizacji 
projakościowego zarządzania, nie może zabrak-
nąć odniesienia do norm ISO oraz do standardów 
akredytacyjnych; tak więc ostatnia część mono-
grafii poświęcona jest tej kwestii. Jest to trudna 
problematyka i przez wiele podmiotów – nieste-
ty – niedoceniana. Świadczą o tym ciągłe zmia-
ny na liście szpitali akredytowanych. Wiele pla-
cówek szczyci się akredytacją, ale nie zawsze do 
tej oceny przystępuje ponownie. Mimo że jakość 
pracy i świadczeń zdrowotnych jest deklarowa-
nym priorytetem dla tych podmiotów, w praktyce 
nie zawsze są tego dowody. Pojawia się pytanie: 
dlaczego? Jest to jednak kolejny ważny problem 
badawczy.

Podsumowując, monografia jest wartościowym 
dziełem stanowiącym wkład w naukę. Uzupełni-
ła pewien niedostatek na rynku wydawniczym 
w zakresie teorii i badań empirycznych poświę-
conych problematyce kompleksowego pomiaru 
jakości świadczeń zdrowotnych w aspekcie do-
skonalenia podmiotów leczniczych i z całą pew-
nością będzie cieszyć się uznaniem wśród szero-
kiego grona odbiorców.

Fot. źródło: www.ue.katowice.pl 




