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Streszczenie Summary

Cel: identyfikacja i analiza światowych tendencji 
w badaniach nad normą ISO 14001.
Metody: metody bibliometryczne, dane z bazy Scopus 
obejmujące artykuły naukowe i konferencyjne z lat 
1995–2016. 
Struktura: dynamika w czasie, główne obszary nauki, 
ośrodki naukowe, badacze, czasopisma, kraje i obszary 
tematyczne.
Wnioski: rosnąca tendencja w czasie; koncentracja 
w ramach nauk inżynierskich, o środowisku i zarządzaniu; 
wiodące ośrodki: University of the Basque Country 
i University of Girona; badacze: S. Karapetrovic, 
I. Heras-Saizarbitoria, M. Casadesus i O. Boiral; 
czasopismo: „Journal of Cleaner Production”; kraje: USA, 
Hiszpania i Wielka Brytania; obszary tematyczne: wpływ 
normy na wyniki firmy, certyfikacja i integracja systemów 
zarządzania oraz motywy stosowania normy. 

Objective: identification and analysis of global tendencies 
in research on ISO 14001 standard.
Methods: bibliometric methods, data from Scopus covering 
scientific and conference articles from 1995 to 2016.
Structure: dynamics in time, main scientific fields, 
research centers, researchers, journals, countries and 
thematic areas.
Conclusions: growing tendencies in time; concentration 
within engineering, environmental and management 
sciences; leading centers: University of the Basque Country 
and University of Girona; researchers: S. Karapetrovic, 
I. Heras-Saizarbitoria, M. Casadesus and O. Boiral; Journal: 
“Journal of Cleaner Production”; countries: USA, Spain 
and UK; thematic areas: impact of norm on company 
performance, certification and integration of management 
systems, motives for applying the norm.

Słowa kluczowe Keywords
ISO 14001, tendencje w badaniach, analiza 
bibliometryczna

ISO 14001, research tendencies, bibliometric analysis

Tendencje w badaniach nad normą 
ISO 14001
Tendencies in research on ISO 14001 standard

DOI: 10.15199/48.2018.4.1
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Niniejsze analizy dotyczące zarządzania środowi-
skowego, a dokładnie normy ISO 14001 – Systemy 
zarządzania środowiskowego wymagania i wytyczne 
stosowania, są kontynuacją badań nad standardami 
z zakresu zarządzania (przeprowadzono już bada-
nia dotyczące ISO 9001 [30] – w prezentowanych 
analizach zastosowana została analogiczna procedu-
ra badawcza i zestaw pytań badawczych). Popular-
ność systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 
14001 spowodowała, że norma ta stała się tematem 
analiz naukowych chętnie poruszanym przez bada-
czy z całego świata. Celem artykułu jest zidentyfi-
kowanie obszarów, wokół jakich skoncentrowane są 
badania światowe nad normą ISO 14001 i ukazanie 
głównych tendencji, jakie się w nich rysują. Okazu-
je się, że wpisując (dnia 19 lipca 2017 roku) w bi-
bliograficznych bazach danych istotnych w naukach 

o zarządzaniu,  czyli w Web of Science i Scopus, fra-
zę „ISO 14001” w najszerszych polach wyszukiwa-
nia, uzyskano odpowiednio wyniki 1068 (Web of 
Science) i 1730 (Scopus) dokumentów. Celem dal-
szej eksploracji stanu badań nad normą ISO 14001 
sformułowano zestaw pytań badawczych (analogicz-
nych jak ten przy analizach ISO 9001 [30]):

 PB1. W jaki sposób na przestrzeni lat kształto-
wała się dynamika badań nad normą ISO 14001?

 PB2. Wokół jakich obszarów nauki koncentrują 
się badania nad normą ISO 14001?

 PB3. Które ośrodki naukowo-badawcze są naj-
istotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 
14001?

 PB4. Którzy autorzy są najistotniejsi, jeżeli cho-
dzi o badania nad normą ISO 14001?

 PB5. Które czasopisma są najistotniejsze, jeżeli 
chodzi o publikowanie wyników badań nad normą 
ISO 14001?
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 PB6. Które kraje są najistotniejsze, jeżeli chodzi 
o badania nad normą ISO 14001?

 PB7. Czego dotyczą badania nad normą ISO 
14001 odznaczające się największą uwagą środo-
wisk naukowych?

Zastosowana procedura analizy

Poszukując odpowiedzi na powyższy zestaw py-
tań badawczych (PB), przeprowadzono bibliome-
tryczne analizy deskryptywne (więcej na ten temat: 
[30]). Z uwagi na to, że w wyszukiwaniu wstępnym 
w bazie Scopus uzyskano wynik większy o 662 re-
kordy niż w Web of Science (co procentowo daje 
38,27% więcej, biorąc za 100% wynik z bazy Sco-
pus), właśnie tę bazę potraktowano jako źródło da-
nych do dalszych analiz. Tego wstępnego wyszuki-
wania dokonano w najszerszych polach dostępnych 
w obu bazach, czyli „Topic” w przypadku Web of 
Science i „Article Title, Abstract, Keywords” w bazie 
Scopus. Na tym etapie wyszukiwania uwzględniono 
wszystkie typy dokumentów zagregowanych w bazie 
Scopus oraz pełny zakres dat. Następnie przystąpio-
no do oczyszczania pierwotnego zbioru danych. Po 
pierwsze wyeliminowano rekordy odnoszące się do 
nienaukowych typów dokumentów: recenzja, krótki 
komunikat z badań, notatka, artykuł prasowy, recen-
zja konferencji, streszczenie raportu, errata, artykuł 
biznesowy, artykuł edytorski. Ze zbioru danych wy-
łączono także rekordy odnoszące się do dokumen-
tów, które są niedoreprezentowane w bazie (książka, 
rozdział w książce). Pozostawiono tylko dokumen-
ty reprezentatywne (dominujące pod względem ilo-
ściowym) dla bazy Scopus i mające charakter ściśle 
naukowy: artykuł, artykuł konferencyjny. Ten krok 
czyszczenia zbioru pierwotnego za-
owocował zmniejszeniem jego li-
czebności z 1730 do 1405. Po dru-
gie określono zakres dat, w którym 
zbiór danych pozostaje względnie 
stabilny, nie zmienia się gwałtow-
nie w czasie. Proces agregowania 
dokumentów do światowych baz 
danych jest rozciągnięty w czasie, 
wobec tego zazwyczaj ostatnie rocz-
niki są długo uzupełniane, co po-
woduje dużą zmienność ich liczeb-
ności. W związku z tym wyłączo-
no ze zbioru rocznik 2017. Rocznik 
2016 obarczony jest już mniejszą 
niestabilnością, z pewnym prawdo-
podobieństwem jeszcze będzie on 
uzupełniany, lecz biorąc pod uwa-
gę to, że analizy prowadzone są 
w połowie 2017 roku i że liczeb-
ność rocznika 2016 już w tej chwili 
przewyższa rok 2015, postanowio-
no go uwzględnić w analizach ja-
ko obarczony stosunkowo niewiel-
kim ryzykiem niestabilności. Tym 
sposobem pozostawiono zakres dat 

1995–2016, zredukowano liczebność zbioru ana-
litycznego z 1405 do 1363 artykułów naukowych 
(w tym 305 konferencyjnych), stanowiących osta-
teczny zbiór do dalszych analiz. Można go traktować 
jako reprezentatywny zbiór danych dotyczący ba-
dań naukowych nad normą ISO 14001, nie udało 
się zidentyfikować innego, większego pod względem 
liczebności zbioru danych. 

Analizy właściwe

Analizując zbiór danych w zakresie poszuki-
wania odpowiedzi na PB1, czyli w jaki sposób na 
przestrzeni lat kształtowała się dynamika badań na-
ukowych nad normą ISO 14001, zaobserwowano 
ogólną tendencję wzrostową (por. rys. 1.). W rocz-
niku początkowym (1995) zanotowano 3 artykuły, 
natomiast w roczniku ostatnim (2016) – 80. Warto 
zaznaczyć, że pierwsza norma ISO 14001 została 
opublikowana w 1996 roku (por. tabela 1). Jednak 
nie jest niczym dziwnym, że pierwsze artykuły po-
jawiły się jeszcze przed tą datą. Otóż prace norma-
lizacyjne są bardzo rozciągnięte w czasie. Ostatecz-
ny dokument mający status międzynarodowej nor-
my poprzedzony jest długotrwałymi konsultacjami 
społecznymi, wieloma poprawkami i dokumenta-
mi o statusie roboczym (różne wersje tzw. working 
draft i ostatecznie final draft). W przypadku innych 
norm (np. ISO 26000 dotyczącej społecznej odpo-
wiedzialności) sytuacja była podobna, publikowa-
no wyniki badań jeszcze przed wejściem w życie 
standardu [4, 5, 6]. Badacze interesujący się norma-
lizacją w zarządzaniu już na etapie prac w Między-
narodowej Organizacji Normalizacyjnej zaczynają 
eksplorować nowe, pojawiające się pole badawcze. 

Tabela 1. Nowelizacje normy ISO 14001

Rok 
wydania Zakres nowelizacji

1996 Pierwsza norma ISO 14001:1996

2004 Niewielkie zmiany, wyeliminowanie nieścisłości z poprzedniej wersji z 1996. 

2015
Znaczne zmiany, m.in. w zakresie modelu systemu zarządzania środowiskowego, 
zmiana struktury normy, podkreślenie roli przywództwa, otoczenia 
organizacyjnego, roli interesariuszy.

Źródło: [12, 32] 
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Rys. 1. Dynamika badań nad normą ISO 14001 w latach 1995–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus 

Marcin Żemigała 
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W analizowanym przedziale dat uwidoczniły 
się także trzy okresy, kiedy notowano przejściowe 
spadki. Pierwszy okres spadkowy przypada na lata 
2002–2005, kiedy to zaczęto notować bezwzględ-
ne przyrosty ujemne liczby artykułów rok do ro-
ku. Od 2002 roku wynosiły one odpowiednio (-19), 
(-12), (+7) i (-12). W ujęciu względnym, gdzie za 
100% przyjęto liczbę artykułów z roku poprzednie-
go (przyrost względny w roku X = (przyrost bez-
względny w roku X)/(liczba artykułów w roku X-1)), 
dało to natomiast wartości (-24,36%), (-20,34%), 
(+14,89%) i (-22,22%). W żadnych innych latach 
nie zanotowano tak poważnych spadków zarówno 
w ujęciu względnym, jak i bezwzględnym. Nakła-
dając na oś czasu prace nowelizacyjne Międzynaro-
dowej Organizacji Normalizacyjnej nad normą ISO 
14001, okazuje się, że w 2004 roku opublikowana 
została zrewidowana wersja standardu (pierwsza 
nowelizacja). W latach przylegających (2002, 2003 
oraz 2005) zanotowano spadki liczby artykułów 
prawdopodobnie z powodów: długiego prowadze-
nia prac nad nową wersją normy, spadku motywa-
cji do badań w oparciu o standard, który w niedale-
kiej przyszłości stanie się nieaktualny (materiał ba-
dawczy mogą stanowić jedynie dokumenty z prac 
w ramach grup roboczych ISO), niechęci przedsię-
biorstw do wdrażania normy (niechętnie wdraża się 
standard, który niedługo zostanie zastąpiony no-
wym). W roku opublikowania normy zaobserwowa-
no wzrost, pojawił się nowy dokument, już oficjal-
ny, jest materiał do analiz, jest standard do wdraża-
nia w praktyce zarządzania, pojawiają się pierwsze 
organizacje, które go zaczynają stosować. W 2005 r. 
znów widać spadek, który został wywołany trudno-
ściami w dostosowaniu infrastruktury zarządzania 
do wymagań nowej normy, entuzjazm z 2004 zaczął 
nieco słabnąć. W następnych latach sytuacja uległa 
stabilizacji i widać powrót do wzrostowej tendencji 
badań nad normą ISO 14001. Podobne wytłumacze-
nie może być zasadne w przypadku spadku liczby 
artykułów w okresie 2014–2016. W roku 2015 miała 
miejsce publikacja kolejnej wersji normy ISO 14001 
(druga nowelizacja). Chociaż spadki nie były już tak 
duże jak poprzednio, w ujęciu bezwzględnym (-10) 
i (-15) artykułów, natomiast w ujęciu względnym 
(-10,87%) i (-18,29%). 

Zaobserwowany spadek w latach 2008–2011 
można natomiast przypuszczalnie wytłumaczyć 
kryzysem finansowym na rynkach światowych, któ-
ry – co prawda – rozpoczął się w połowie 2007 roku, 
to silnie ujawnił się dopiero w roku 2008 (sierpień/
wrzesień) [16], kiedy w analizowanym zbiorze za-
częto obserwować spadki. Były one niewielkie, kil-
ka artykułów (a w ujęciu względnym kilka procent), 
dopiero w 2011 miała miejsce wartość dwucyfrowa 
spadku: bezwzględnie (-12), a względnie (-16,67%). 
Następnie odnotowano już duży skokowy wzrost 
o 21 artykułów. 

Poszukując odpowiedzi na PB2, czyli wokół jakich 
obszarów nauki koncentrują się badania nad nor-
mą ISO 14001, okazało się, że artykuły zanotowane 

w zbiorze analitycznym przypisane zostały do 22 ob-
szarów. Trzy z nich można uznać za kluczowe: in-
żynieria; nauki o środowisku oraz biznes, zarządza-
nie i rachunkowość (tabela 2). Norma 14001 jest tak 
opracowana, że ma charakter uniwersalny, może być 
implementowana we wszystkich rodzajach organiza-
cji, jednak najczęściej jest wdrażana w przedsiębior-
stwach przemysłowych, gdzie występuje stosunkowo 
najwięcej problemów związanych z negatywnym ich 
oddziaływaniem na środowisko naturalne w związku 
z wykorzystywanymi technologiami i odbywający-
mi się procesami technologicznymi, produkcyjnymi. 
Stąd na dwóch pierwszych miejscach właśnie inży-
nieria i nauki o środowisku. Dodatkowo zakorzenie-
nie badań naukowych w inżynierii można wzmocnić 
tym, że w 2015 roku Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna zanotowała 267 971 certyfikowanych 
systemów zarządzania środowiskowego według nor-
my ISO 14001, z czego 190 379 (71,04%) w sektorach 
typowo przemysłowych [31]. Nie dziwi też fakt, że 
badania nad ISO 14001 często dotyczą zarządzania, 
gdyż całość standardu jest poświęcona systemowi 

Tabela 2. Badania nad normą ISO 14001 w perspektywie obsza-
rów nauki

Lp. Obszar nauki Liczba 
artykułów

Udział 
procentowy

 1 Inżynieria 526 38,59%

 2 Nauki o środowisku 474 34,78%

 3 Biznes, zarządzanie i rachunkowość 433 31,77%

 4 Nauki społeczne 204 14,97%

 5 Energia 193 14,16%

 6 Inżynieria chemiczna 117 8,58%

 7 Materiałoznawstwo 115 8,44%

 8 Decyzje 86 6,31%

 9 Ekonomia, ekonometria i finanse 81 5,94%

10 Nauki komputerowe 68 4,99%

11 Nauki o ziemi i planetach 57 4,18%

12 Agronomia i nauki biologiczne 55 4,04%

13 Medycyna 30 2,20%

14 Chemia 21 1,54%

15 Matematyka 20 1,47%

16 Fizyka i astronomia 17 1,25%

17 Nauki humanistyczne i sztuki 16 1,17%

18 Biochemia, genetyka i biologia 
molekularna 11 0,81%

19 Nauki interdyscyplinarne 8 0,59%

20 Farmakologia, toksykologia 
i farmacja 7 0,51%

21 Psychologia 2 0,15%

22 Weterynaria 2 0,15%

Wyjaśnienie: taksonomia obszarów nauki wbudowana w bazę Scopus, 
jeden artykuł może być zaklasyfikowany do kilku obszarów. W kolumnie 
„udział procentowy” 100% = 1363.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus
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zarządzania środowiskowego i metodom, jakimi za-
leca się jego zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie 
i późniejsze ciągłe usprawnianie we wszelkiego typu 
organizacjach. W każdym z tych trzech głównych ob-
szarów zanotowano ponad 30% artykułów z analizo-
wanego zbioru. Pozostałe obszary nauki nie przekro-
czyły 15%. Powodów takiego stanu rzeczy może być 
kilka. Pozostałe obszary są często mniej pojemne niż 
trzy obszary wiodące. Na przykład materiałoznaw-
stwo czy energia są węższe niż inżynieria. Dodatko-
wo artykuły zakwalifikowane do obszarów węższych, 
ale po części inżynierskich (np. nauki komputerowe, 
inżynieria chemiczna), są zaliczane także do kategorii 
inżynieria i zwiększają jej liczebność. Wreszcie 
zauważyć można takie obszary nauki, które trudno 
bezpośrednio powiązać z systemami zarządzania 
środowiskowego według normy ISO 14001 i z samą 
normą (np. fizyka, matematyka czy humanistyka). 

Analizując zbiór danych pod kątem PB3, czyli 
które ośrodki naukowo-badawcze są najistotniejsze, 
jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001, naj-
bardziej warte uwagi wydają się ośrodki, które afilio-
wały największą liczbę artykułów i jednocześnie ar-
tykułów najbardziej docenionych przez środowiska 
naukowe i badawcze. Jeżeli chodzi o ośrodki z naj-
większą liczbą artykułów, to przodują dwa uniwer-
sytety hiszpańskie: University of the Basque Country 
(22 artykuły) i University of Girona (21 artykułów). 
Poza tym zidentyfikowano jeszcze 9 innych uniwer-
sytetów, które afiliowały co najmniej 10 artykułów. 
Można te ośrodki (łącznie 11) uznać za liderów pod 
względem ilościowym. Jest to niewielka grupa jed-
nostek naukowych, które osiągnęły relatywnie duże 
wyniki, jeżeli chodzi o liczbę afiliowanych artyku-
łów z zakresu badań nad normą ISO 14001. 

Jeżeli natomiast chodzi o ośrodki, które afiliowa-
ły badania najbardziej cenione przez środowiska 
naukowe i badawcze, to zidentyfikowano 30 uni-
wersytetów, które afiliowały co najmniej jeden arty-
kuł cytowany co najmniej 100 razy (takich artyku-
łów w zbiorze danych zanotowano 31, a maksymal-
ny indeks cytowań wyniósł 471, był tylko jeden taki 
artykuł). Okazuje się, że 9 z 11 liderów ilościowych 
znalazło się w tej grupie. Wypadły z niej natomiast 
dwa ośrodki brazylijskie: University of Sao Paulo 
i Sao Paulo State University. Afiliowały one odpo-
wiednio po 14 i 13 artykułów, jednak maksymalne 
cytowania pojedynczego artykułu wyniosły 24 i 42, 
a sumaryczna liczba cytowań wszystkich artykułów 
88 i 102. Ośrodki te osiągnęły znaczny wynik,  jeżeli 
chodzi o liczbę artykułów, jednak badania w nich 
prezentowane nie zostały zauważone przez innych 
badaczy w takim stopniu, aby uczelnie te uznać 
także za liderów w perspektywie jakościowej. 

Poświęcając więcej uwagi 9 ośrodkom (por. ta-
bela 3), którym udało połączyć się osiągnięcia ilo-
ściowe z jakościowymi, można stwierdzić, że biorąc 
pod uwagę sumaryczny indeks cytowań, na pierw-
szym miejscu jest University of California, który afi-
liował łącznie 12 artykułów (3 z cytowaniami po-
wyżej 100) z sumarycznym indeksem cytowań na 

poziomie 1050, żaden inny ośrodek nie zbliżył się 
do tego poziomu. Następne uniwersytety w kolejno-
ści osiągnęły sumaryczne indeksy cytowań na po-
ziomie 600–700. 

Tabela 3. Wiodące ośrodki naukowe

Lp. Nazwa ośrodka Liczba 
artykułów

Cytowania 
artykułu 

(co najmniej 
100)

Sumaryczna 
liczba 

cytowań 
artykułów

1
Hong Kong 
Polytechnic 
University

17 150 669

2 Shanghai Jiao Tong 
University 10 121 380

3 University of 
Alberta 17 108 637

4 University of 
Barcelona 11 108 362

5 University of 
California 12 344 i 248 

i 171 1054

6 University of Girona 21 108 657

7 University of Laval 13 192 i 112 633

8 University of 
Science, Malaysia 12 156 307

9 University of the 
Basque Country 22 108 602

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus 

Przy okazji analizy zbioru danych pod kątem 
ośrodków naukowych, postanowiono przyjrzeć się 
sytuacji tych działających w Polsce. Otóż w zbio-
rze danych zanotowano ich 12, w tym 2 instytuty 
naukowe i 4 politechniki. Łącznie polskie ośrod-
ki afiliowały 21 artykułów cytowanych sumarycz-
nie 102 razy (maksymalny indeks cytowań: 18). 
Zdecydowanie przoduje Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, który afiliował 9 artykułów sumarycz-
nie cytowanych 64 razy (maksymalny indeks cy-
towań: 15). Nie są to oczywiście wyniki wiodące, 
jednak biorąc pod uwagę, że wiele ośrodków afilio-
wało pojedyncze artykuły, wiele artykułów nie było 
cytowanych wcale, to należy docenić polski wkład 
w rozwój badań nad normą ISO 14001. 

Eksplorując zbiór danych w kierunku poszuki-
wania odpowiedzi na PB4, czyli którzy autorzy 
są najistotniejsi, jeżeli chodzi o badania nad nor-
mą ISO 14001, znów wzięto pod uwagę kryterium 
ilościowe (liczba artykułów napisanych przez da-
nego badacza – co najmniej 10) i jakościowe (po-
jedynczy artykuł cytowany co najmniej 100 razy). 
Ze względu na kryterium ilościowe zidentyfiko-
wano niewielką grupę 4 badaczy. Najwięcej, bo po 
21 artykułów, opublikowali Stanislav Karapetro-
vic z kanadyjskiego University of Alberta i Iñaki 
Heras-Saizarbitoria z hiszpańskiego University of 
the Basque Country. Następne miejsca zajęli Mar-
tí Casadesus (19 artykułów) z hiszpańskiego Uni-
versity of Girona i Olivier Boiral (11 artykułów) 
z kanadyjskiego University of Laval. Przy bardziej 
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szczegółowej analizie tej grupy okazało się, że au-
torzy ci silnie ze sobą współpracowali, pisali i pu-
blikowali wspólnie artykuły. Najbardziej owoc-
na była współpraca Casadesusa i Karapetrovica 
(12 wspólnych artykułów) (por. tabela 4). Warto też 
podkreślić, że ci czterej autorzy pochodzą z ośrod-
ków uznanych za wiodące pod względem zarówno 
ilościowym, jak i jakościowym. 

Tabela 4. Macierz współpracy autorów co najmniej 10 artykułów

  Karapetrovic Heras-
Saizarbitoria Boiral Casadesus

Karapetrovic 21  8  12

Heras-
Saizarbitoria  8 21  6  9

Boiral   6 11  

Casadesus 12  9  19

Wyjaśnienie: dane liczbowe w macierzy odpowiadają liczbie artykułów. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus

Analizując zbiór danych z perspektywy jakościo-
wej (artykuł cytowany co najmniej 100 razy), zidenty-
fikowano większą grupę liczącą 61 autorów. Znaleźli 
się w niej także autorzy z grupy liderów ilościowych. 
W ich indywidualnym przypadku, a także w przypad-
ku instytucjonalnym (reprezentowany ośrodek akade-
micki), ilość przeszła w jakość. 47 (77,05%) autorów 
z tej grupy opublikowało tylko nieliczne artykuły (naj-
wyżej 3). Zauważono, że niektórzy autorzy, choć pisali 
niewiele artykułów, to były one cytowane wysoko, np. 
P. Bansal (3 artykuły cytowane 187, 129 i 127 razy),  
K. H. Robèrt (2  artykuły cytowane 344 i 195 razy) oraz 
D. Rondinelli (2 artykuły cytowane 203 i 199 razy). 
Chociaż liczba kilku artykułów nie jest duża, to poje-
dyncze indeksy cytowań pozwalają stwierdzić, że ba-
dania przeprowadzone i przeanalizowane przez tych 
autorów stały się istotne dla społeczności badawczej 
na świecie zajmującej się normą ISO 14001. W pozo-
stałych przypadkach autorom nie udało się powtórzyć 
jednostkowego sukcesu wysokiego indeksu cytowań 
artykułu (por. tabela 5). 

Poszukując odpowiedzi na PB5, czyli które cza-
sopisma lub materiały konferencyjne są najistotniej-
sze, jeżeli chodzi o publikowanie wyników badań 
nad ISO 14001, także zastosowano analogiczne kry-
terium ilościowe (co najmniej 10 artykułów z danego 
tytułu) i jakościowe (artykuł cytowany co najmniej 
100 razy), co pozwoliło uzyskać zestaw 32 tytułów. 
W odpowiedzi na PB 5 poszukiwane są tytuły cza-
sopism lub materiałów konferencyjnych skoncen-
trowane tematycznie na normie ISO 14001. W kla-
syfikacji tych 32 tytułów pojawiły się takie, gdzie 
ukazały się nieliczne artykuły z analizowanego za-
kresu merytorycznego. Dla przykładu, w „Journal of 
Operations Management” ukazały się 3 artykuły, po-
dobnie jak w „Policy Sciences” czy „Expert Systems 
with Applications”, a w „Academy of Management 
Executive” i “Organization Science” – po jednym. 
W takich przypadkach trudno mówić, że czasopismo 

jest skoncentrowane wokół badań nad normą ISO 
14001, są to przykłady czasopism bardzo cenionych, 
ale dotyczących głównie zarządzania czy nauk poli-
tycznych. Z drugiej strony zanotowano także takie 
tytuły, gdzie ukazało się co najmniej 10 artykułów, 
ale sumaryczny indeks ich cytowań był na niskim 
poziomie. Na przykład: „International Conference 
on Health, Safety and Environment in Oil and Gas 
Exploration and Production” (11 artykułów, cytowa-
nia: 1), “Quality – Access to Success” (13 artykułów, 
cytowania: 9) czy “Gestao e Producao” (13 artyku-
łów, cytowania: 39). Wobec tego okazało się, że istot-
nych tytułów ściśle skoncentrowanych na tematach 
związanych z normą ISO 14001 jest 9. Są to czaso-
pisma, gdzie ukazało się w analizowanym okresie co 
najmniej 10 artykułów sumarycznie cytowanych co 
najmniej 100 razy. Wiodącym czasopismem, najbar-
dziej cenionym, z największą liczbą artykułów jest 
„Journal of Cleaner Production”. Wynik 96 artykułów 
cytowanych łącznie 4250 razy okazał się nie do do-
ścignięcia przez jakiekolwiek inne czasopismo z ana-
lizowanego zbioru (por. Rys. 2). 

Poddając analizie zbiór danych pod kątem pyta-
nia PB6, czyli które kraje są najistotniejsze, jeżeli 
chodzi o badania nad normą ISO 14001, największa 
liczba artykułów powstała w USA (260). Żaden inny 
kraj nie przekroczył liczby 100 artykułów. Na drugim 
i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio Hisz-
pania i Wielka Brytania, a pierwszą piątkę zamykają 
Brazylia i Kanada. Brazylii nie udało się powtórzyć 
sukcesu, jeżeli chodzi o sumaryczny indeks cytowań 
artykułów, spadła na 13 pozycję, a jej miejsce zaję-
ła Szwecja. Pozostałe kraje przekuły sukces znacz-
nej liczby artykułów na ich wysoki indeks cytowań. 
Niekwestionowanym liderem pozostają Stany Zjed-
noczone. Warto nadmienić, że w pierwszej dwudzie-
stce znalazła się Polska, która z liczbą 21 artykułów 
zajęła pozycję 16. Jednak pod kątem ich cytowań 

Tabela 5. Istotni badacze obszaru ISO 14001

Lp. Autor Liczba 
artykułów

Sumaryczna 
liczba 

cytowań

Maksymalnie 
cytowany 

artykuł

1 Karapetrovic, S. 21 833 145 i 108

2 Heras, I. 21 602 108

3 Casadesus, M. 19 585 108

4 Boiral, O. 11 480 192

5 Prakash, A.  8 498 163 i 108

6 Bernardo, M.  8 345 108

7 Delmas, M.A.  7 714 248 i 171

8 Zailani, S.  7 301 156

9 Sarkis, J.  6 393 166 i 117

10 Zeng, S.X.  6 234 121

Wyjaśnienie: z uwagi na znaczną liczbę autorów pojedynczych artykułów 
cytowanych co najmniej 100 razy (61) tabelę ograniczono tylko do tych, 
którzy opublikowali co najmniej 5 artykułów. Lp. 1 – 4: liderzy klasyfikacji 
ilościowej (co najmniej 10 artykułów).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus
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spadła w klasyfikacji na dalsze – 22 miejsce (por. 
tabela 6). 

Analizując dane pod względem PB7, czyli czego 
dotyczą badania nad normą ISO 14001 odznaczające 
się największą uwagą środowisk naukowych, wzięto 

pod uwagę liczbę cytowań arty-
kułów. Okazało się, że 43% (593 
artykuły) nie spotkało się z żad-
nym oddźwiękiem ze strony śro-
dowiska, w ich przypadku zano-
towano brak cytowań. Kolejne 
grupy pod tym względem to arty-
kuły cytowane incydentalnie (1–9 
razy), których było nieco ponad 
30% (420 artykułów), i cytowane 
rzadko (10–49 razy), których było 
nieco ponad 18% (256 artyku-
łów). W zasadzie te trzy grupy 
łącznie można uznać za takie tek-
sty, które pozostają niedostrzeżo-
ne albo ocenione jako mało istot-
ne czy też mało inspirujące lub 
odznaczające się mniejszą przy-
datnością, jeżeli chodzi o badania 

nad omawianym tematem prowadzone przez in-
nych badaczy. Kolejne dwie grupy to artykuły z wy-
sokim (50–99 cytowań) i bardzo wysokim (co naj-
mniej 100 cytowań) indeksem cytowań. Pierwsza 
grupa to 4,62% (63 artykuły), a druga – 2,27%, to 
właśnie te 31 artykułów należy dokładniej przeanali-
zować. Okazało się także, że wśród nich znajduje się 
5 artykułów najbardziej docenionych przez innych 
badaczy – indeks cytowań na poziomie powyżej 200. 
S. Melnyk, R. Sroufe i R. Calantone analizują 1510 
amerykańskich przedsiębiorstw, które wdrożyły sys-
tem zarządzania środowiskowego według ISO 14001 
pod kątem jego wpływu na redukcję odpadów i za-
nieczyszczeń oraz ogólnych ich wyników (m.in. re-
dukcja kosztów, wyższa jakość, skrócenie czasów 
operacji). Autorzy donoszą, że proces certyfikacji for-
malnego systemu zarządzania środowiskowego wg 
ISO 14001 przyniósł wzrost korzyści w porównaniu 
do tych firm, które certyfikacji nie przeszły [15]. 
K. H. Robert wraz z zespołem podjął się analizy sze-
rokiego portfela narzędzi zrównoważonego rozwoju 
– nie tylko ISO 14001, ale także EMAS, LCA, MIPS, 
TMF i innych. Okazało się, że jeżeli podejdzie się do 
nich z perspektywy systemowej, to stają się narzę-
dziami komplementarnymi w ujęciu strategii zrów-
noważonego rozwoju i przestaje się je postrzegać jako 
niekiedy sprzeczne lub konkurencyjne wobec siebie 
nawzajem [23]. Sam K. H. Robert już wcześniej ana-
lizował relacje między tego typu narzędziami i syste-
mami zarządzania środowiskowego (w tym ISO 
14001) w odniesieniu do ogólnych ram planowania 
z zakresu zrównoważonego rozwoju [24]. M. Delams 
analizuje instytucjonalny kontekst zastosowania ISO 
14001 w Europie i USA. Podkreśla pozytywną rolę 
organów regulacyjnych, większe związki biznesu 
z administracją oraz większą liczbę systemów zarzą-
dzania jakością wg ISO 9001. To między innymi 
te powody wymienia jako wyjaśnienie różnic w za-
stosowaniu ISO 14001 w USA i Europie. Dodatkowo 
stwierdza, że w USA jest mniej wdrożeń także dlate-
go, że firmy są niechętne do ujawniania informacji 
na zewnątrz, upubliczniania ich. Podkreśla także, że 
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Rys. 2. Najistotniejsze czasopisma dotyczące normy ISO 14001

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus

Tabela 6. Kraje z  największą liczbą artykułów i  sumarycznym 
indeksem cytowań

Lp. Kraj Liczba artykułów Sumaryczny 
indeks cytowań

1 USA 260 5103

2 Hiszpania 86 1868

3 Wielka Brytania 78 1352

4 Brazylia 74 604

5 Kanada 72 2457

6 Włochy 56 788

7 Niemcy 49 799

8 Malezja 48 528

9 Szwecja 44 1420

10 Australia 43 752

11 Indie 42 136

12 Japonia 40 823

13 Chiny 36 645

14 Francja 27 682

15 Hong Kong 27 913

16 Polska 21 102

17 Rumania 20 6

18 Holandia 16 523

19 Portugalia 16 151

20 Turcja 16 206

21 Słowenia 14 77

22 Tajwan 13 332

23 Nowa Zelandia 12 229

24 Dania 10 327

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus
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EMAS jest w Europie pomostem ułatwiającym wdro-
żenie ISO 14001 [8]. Analizy są oparte na danych 
z końca ubiegłego wieku, choć ogólna przewaga li-
czebna SZŚ wg ISO 14001 w Europie w stosunku do 
USA nadal jest aktualna. Wątpliwe wydają się jednak 
argumenty związane z pozytywną rolą EMAS, dane 
dotyczące tego systemu pokazuję, że jest w nim zare-
jestrowanych bardzo mało organizacji w porówna-
niu do ISO 14001. Nie do końca można się też zgo-
dzić z zachętami instytucjonalnymi (np. w Polsce). 
Choć spojrzenie Amerykanina na kwestie europej-
skie jest interesujące i, jak widać po cytowaniach, in-
spirujące innych badaczy. R. Hillary, poddając anali-
zie 33 różne raporty, badania brytyjskie i te sporzą-
dzone przez UE, wyszczególnia szereg korzyści i ba-
rier wdrażania systemów zarządzania środowisko-
wego (wg EMAS i ISO 14001) w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Wśród korzyści wewnętrznych 
podaje między innymi: organizacyjne (np. możli-
wość połączenia SZŚ wg ISO 14001 z systemem za-
rządzania jakością wg ISO 9001, poprawa warunków 
pracy i bezpieczeństwa), finansowe (np. oszczędno-
ści kosztów materiałów, energii i odpadów) i związa-
ne z ludźmi (np. wyższa motywacja pracowników, 
świadomość kwalifikacji). Korzyści zewnętrzne są 
podzielone na trzy kategorie: komercyjne (np. pozy-
skanie nowych klientów, podniesienie korzyści kon-
kurencyjnej), środowiskowe (np. lepsze wyniki śro-
dowiskowe, obniżone zanieczyszczenie i zwiększe-
nie recyklingu) i komunikacyjne (np. lepsze relacje 
z klientami i regulatorami). Jako skutki ujemne wdra-
żania SZŚ zidentyfikowano zasoby (np. wyższe kosz-
ty personelu, opłaty związane z certyfikacją i po-
święcony czas) i tzw. zaskoczenia (np. nadmierna 
biurokracja, przerost dokumentacji czy problemy 
z zaspokojeniem potrzeb różnych interesariuszy). 
Bariery zewnętrzne zaś zostały podzielone na cztery 
grupy: certyfikacja (np. koszty, brak doświadczonego 
personelu, dublowanie wysiłków), ekonomia (np. 
zmiany klimatu ekonomicznego), instytucjonalna 
słabość (np. brak dostępnego wsparcia finansowego, 
ram prawnych), wsparcie (brak dostępności odpo-
wiednich konsultantów). Jako bariery wewnętrzne 
zidentyfikowano zasoby (np. braki w personelu za-
rządzającym, brak szkoleń), zrozumienie (np. brak 
świadomości korzyści, wiedzy o formalnych syste-
mach zarządzania), wdrażanie (np. przerywanie pro-
cesu, trudności z aspektami i wpływami środowisko-
wymi), kultura organizacyjna (niedostateczne wspar-
cie personelu zarządzającego, jego niestabilność, 
brak wewnętrznych działań marketingowych) [13]. 
Artykuł D. Rondinelliego i G. Vastaga to klasyczne 
case study, gdzie poddana analizie została jedna 
z amerykańskich fabryk aluminium, która już w la-
tach 80. podejmowała próby działań prośrodowisko-
wych, a kiedy pojawiły się normy ISO w tym zakre-
sie, wdrożyła SZŚ wg ISO 14001. Do głównych 
 korzyści z tych działań zaliczyć można: poprawę 
wcześniejszych aktywności w zakresie zarządzania 
środowiskowego, poprawę procedur, wzrost efek-
tywności i świadomości pracowniczej [25]. P. Bansal 

i T. Hunter badają motywy wdrażania pierwszej wer-
sji ISO 14001 (maksymalnie do 2 lat od opublikowa-
nia) i dowodzą, że firmy, które zrobiły to w tym 
wczesnym okresie najczęściej umacniały swoją do-
tychczasową strategię, nie były to działania skiero-
wane na jej reorientację [1]. Analizowano także mo-
tywy japońskich firm wdrażających ISO 14001. Oka-
zały się nimi – obok korzyści finansowych możli-
wych do osiągnięcia – także postawy, wartości 
i przekonania menedżerów dotyczące środowiska 
naturalnego [18]. Podobnie kwestiami motywów za-
stosowania ISO 14001, ale tym razem w chińskim 
hotelarstwie, zajęli się E. S. W. Chan i S. C. K. Wong. 
Okazały się nimi nadzór korporacyjny i chęć sprosta-
nia wymaganiom legislacyjnym [7]. D. Morrow 
i D. Rondinelli zajęli się motywami wdrażania i cer-
tyfikacji SZŚ wg ISO 14001 (a także EMAS) w przed-
siębiorstwach amerykańskich i europejskich (głów-
nie niemieckich). Duże wielonarodowe przedsiębior-
stwa amerykańskie zazwyczaj stosowały ISO 14001 
w celu integracji systemów zarządzania (środowisko-
wego, BHP, jakością), sprostania wymaganiom sta-
wianym przez spółki matki w zakresie poprawy 
 wyników środowiskowych i poszukiwania możliwo-
ści cięcia kosztów. Jednym z powodów – głównie 
w przemyśle chemicznym, elektronicznym i samo-
chodowych – była chęć rozszerzenia SZŚ na inne 
ogniwa łańcucha dostaw. Okazało się, że motywacje 
w USA i Niemczech były podobne, różnice dotyczy-
ły raczej wielkości firm. MSP np. bardziej chodziło 
o spełnienie odpowiednich wymogów prawnych 
i krajową konkurencję. Dodatkowymi korzyściami 
z wdrożenia ISO 14001 były między innymi uspraw-
nienia w recyklingu odpadów, redukcji emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, redukcji strumieni odpadów 
i ponownego wykorzystania materiałów oraz oszczęd-
ności wody i energii i ograniczenie zagrożeń dla bez-
pieczeństwa i środowiska naturalnego [17]. O. Boiral 
natomiast pokazuje (na przykładzie dziewięciu kana-
dyjskich firm), że wdrożenie ISO może być związane 
nie tylko z większą efektywnością, ale także z zacho-
waniami ceremonialnymi, powierzchownymi, które 
mają zademonstrować – np. przed władzami czy oto-
czeniem społecznym – spełnianie wymogów stan-
dardu [3]. U. Stegrer w artykule z 2000 roku wskazy-
wał na niepełną dojrzałość ISO 14001, np. ze wzglę-
du na pomijanie wymiaru społecznego. Do pozytyw-
nych cech normy (analizowany był także system 
EMAS) zaliczał między innymi lepsze usprawnienie 
przepływu informacji i integrację kwestii ekono-
micznych i ekologicznych [27]. Zaś P. Bansal podkre-
śliła opór menedżerów we wdrażaniu ISO 14001 (ba-
dania na respondentach amerykańskich) głównie ze 
względu na niezadowalający stosunek nakładów do 
korzyści oraz dublowanie niektórych elementów ISO 
14001 i wewnętrznych systemów firm. Poza tym 
opór powoduje też niepełne zrozumienie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie wymiaru 
społecznego [2]. A. Prakash i M. Potoski dowodzą, że 
wysoki poziom handlu może się przyczynić do roz-
powszechnienia ISO 14001 poprzez relacje między 
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eksportującymi krajami rozwijającymi się i importują-
cymi krajami rozwiniętymi [20]. Badali także, w jaki 
sposób Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (FDI) 
mogą wpłynąć na rozpowszechnienie się ISO 14001 
[21]. Z kolei W-H. Tsai i W-C. Chou koncentrują się 
w swoich analizach na czterech wybranych syste-
mach zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, SA 8000), które potencjalnie mogą budować 
przewagi konkurencyjne w zakresie strategii zrówno-
ważonego rozwoju. Badania te dotyczą sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy prezentują 
hybrydowy model ułatwiający wybór właściwego sys-
temu zarządzania dla przedsiębiorstwa [28]. T. H. Jor-
gensen, A. Remmen i M. D. Mellado analizują kwestię 
integracji systemów zarządzania (ten sam zestaw 
norm), rozważają, czy ISO powinna pracować nad 
normą do zintegrowanego systemu zarządzania (Inte-
grated Management System – IMS), podając także 
przykłady, że w Danii i Hiszpanii już zanotowano pró-
by stworzenia tego typu rozwiązań na skalę krajową 
[14]. Badania R. Salomone prowadzone na organiza-
cjach włoskich pokazały, że największy wpływ na po-
strzeganie korzyści i barier we wdrażaniu poszczegól-
nych systemów, a także ich integracji, ma wielkość fir-
my, poza tym wymieniane są jeszcze region geogra-
ficzny działalności i sektor [26]. Integracja trzech sys-
temów (bez normy SA 8000) była przedmiotem analiz 
S. X. Zenga, J. J. Shi i G. X. Lou, którzy proponują wła-
sny model synergetyczny obejmujący strategię, struk-
turę, kulturę i dokumentację [29]. Jeżeli chodzi o stra-
tegię, M. Delmas podkreśla, że zaangażowanie ze-
wnętrznych interesariuszy w proces projektowania 
SZŚ ISO 14001 może stać się przewagą strategiczną 
trudną do skopiowania przez konkurencję [9]. Pozo-
stając w kontekście strategicznym, R. J. Orsato, bazu-
jąc na dorobku M. Portera, proponuje 4 typy ekolo-
gicznych strategii konkurencyjnych [19]: strategia 
ekoefektywności (niższe koszty, koncentracja na pro-
cesach organizacyjnych), strategia lidera (wyróżnienie 
się na rynku, koncentracja na procesach organizacyj-
nych), strategia ekomarki (różnicowanie oferty pro-
duktów i usług) i strategia przywództwa kosztowego 
(redukcja kosztów i cen ekologicznych produktów 
i usług). W tych analizach ISO 14001 jest tylko tłem, 
jednym z wielu sposobów realizacji wybranych strate-
gii zaproponowanych przez autora. Badania K. Ren-
ningsa i zespołu też tylko pośrednio dotykały tematy-
ki ISO 14001, były bowiem w całości poświęcone sys-
temowi EMAS [22]. Podobnie jak analizy T. K. Eltay-
eba, S. Zailani i T. Ramayaha, które dotyczą zielonego 
łańcucha dostaw, badanego wśród firm z wdrożonym 
i certyfikowanym SZŚ wg ISO 14001 [10]. Łańcuch 
dostaw badali też P. Gonzalez, J. Sarkis i B. Adenso-
-Diaz, ale te analizy dotyczyły już konkretnie zastoso-
wania ISO 14001 wśród firm – dostawców (hiszpań-
ski przemysł samochodowy). Okazało się, że ISO 
14001 (przedmiotem analiz był także EMAS) odpo-
wiada wymogom narzucanym tym firmom przez ich 
dostawców, czyli wcześniejsze ogniwa łańcucha do-
staw, dodatkowo wymagania środowiskowe dostaw-
ców są tym większe, im większy jest ich klient [11]. 

Podsumowanie

Przed podsumowaniem powyższych analiz warto 
wskazać ich główne ograniczenia:

Były prowadzone na zbiorze danych pobranych 
z bazy Scopus dnia 19 lipca 2017 roku.

 Podstawą uzyskania danych było wpisanie fra-
zy „ISO 14001” w najszerszym polu wyszukiwania 
w bazie Scopus.

Analizy obejmowały dane z okresu od 1995 do 
2016 roku.

Dotyczyły tylko artykułów naukowych i kon-
ferencyjnych, pozostałe typy dokumentów zostały 
wyłączone.

W związku z tym analizy, które byłyby prowa-
dzone na podstawie danych pobranych z innego 
źródła, w innym horyzoncie czasowym, i danych 
dotyczących innych dokumentów niż artykuły na-
ukowe i konferencyjne, a także z zastosowaniem 
odmiennej procedury analitycznej oraz zestawu 
pytań badawczych, mogą przynieść inne rezultaty. 
Należy jednak podkreślić, że analizowany zbiór da-
nych był największym, jaki udało się zidentyfiko-
wać, jest kompletnym zbiorem danych (ma walory 
reprezentatywności), przez eliminację niektórych 
elementów był też zbiorem stabilnym w czasie.

Z przeprowadzonych powyżej analiz można wy-
ciągnąć kilka wniosków, jeżeli chodzi o tendencje 
w badaniach naukowych nad normą ISO 14001:

1.Ogólna tendencja liczby artykułów na temat 
normy ISO 14001 wykazuje tendencję wzrostową. 
Niewielkie zachwiania mogą być tłumaczone kolej-
nymi nowelizacjami dokumentu lub zdarzeniami 
zewnętrznymi (np. kryzysy).

2.Większość badań nad normą ISO 14001 można 
zaklasyfikować do nauk inżynierskich, nauk o śro-
dowisku oraz biznesu, zarządzania i rachunkowości. 

3.Najwięcej badań było afiliowanych przez dwa 
uniwersytety hiszpańskie (University of the Basque 
Country i University of Girona), były to także ba-
dania relatywnie wysoko cytowane. Liderem wśród 
ośrodków, jeżeli chodzi o sumaryczny indeks cyto-
wań, jest University of California. Zauważono też 
wkład ośrodków polskich, łącznie afiliowały one 
21 artykułów. 

4.Do autorów największej liczby artykułów i jed-
nocześnie z sumarycznym wysokim indeksem cyto-
wań zaliczyć można badaczy reprezentujących wio-
dące ośrodki akademickie: S. Karapetrovica, I. Heras-
-Saizarbitoria’ę, M. Casadesusa i O. Boirala. Warto 
podkreślić, że istnieje sieć współpracy między nimi 
(wspólne publikowanie wyników badań).

5.Czasopismem najbardziej skoncentrowanym 
wokół tematyki normy ISO 14001 jest „Journal of 
Cleaner Production”, pozostałe tytuły pozostają da-
leko w tyle, jeżeli chodzi o liczbę artykułów i su-
maryczny indeks ich cytowań. To zdecydowanie 
najważniejsze czasopismo, jeżeli chodzi o wyniki 
badań nad normą ISO 14001.

6.Badania dotyczące normy ISO 14001 najczęściej 
są prowadzone w USA, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, 
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są to też badania najczęściej cytowane. Polska zajęła 
16 pozycję, jeżeli chodzi o liczbę artykułów, i spadła 
na miejsce 22 pod względem ich cytowań. 

7.Artykuły najczęściej cytowane koncentrują się 
wokół kilku obszarów tematycznych: wpływ normy 
ISO 14001 na wyniki firmy, także środowiskowe (np. 
odpady, zanieczyszczenia), certyfikacja SZŚ wg ISO 
14001 oraz jego integracja z innymi systemami za-
rządzania (np. ISO 9001, OHSAS 18001, SA 8000), 
relacja do innych narzędzi zarządzania środowisko-
wego (np. EMAS, LCA), motywy wdrażania normy, 
zachęty, korzyści i bariery w tym procesie, kontekst 
strategiczny ISO 14001. Badania dotyczyły funkcjo-
nowania ISO 14001 w organizacjach z różnych kra-
jów: USA, Wielka Brytania, Chiny, Japonia, Niemcy, 
Kanada, Włochy, Hiszpania, a także Europa jako ca-
łość. Prowadzone były różnymi metodami (zarów-
no badania ilościowe, jak i jakościowe (np. studia 
przypadków)), dotyczyły zarówno dużych korporacji 
międzynarodowych, jak i małych i średnich przed-
siębiorstw z różnych sektorów rynku: przemysł me-
talowy, chemiczny, elektroniczny, samochodowy.

Niniejsza analiza może być wykorzystana przy 
projektowaniu następnych badań dotyczących nor-
my ISO 14001. Zidentyfikowano główne obszary 
koncentracji, jakie istnieją na świecie w tym zakre-
sie, i warto je uwzględnić przy podejmowaniu ko-
lejnych tematów badawczych. 

Dr hab. Marcin Żemigała (m.zemigala@poczta.onet.pl) – Wydział 
Zarządzania, Uniwersytet Warszawski 
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Streszczenie Summary

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. 
W części teoretycznej przedstawiono i poddano analizie 
prezentowane w literaturze przedmiotu poglądy dotyczące 
zmian zachodzących w roli rynkowej współczesnych 
nabywców, których aktywność wzrasta, obejmując 
zachowania prosumpcyjne. Stwierdzono, że w literaturze nie 
są analizowane zależności między aktywnością prosumpcyjną 
a postawami życiowymi nabywców odzwierciedlającymi ich 
potencjał prosumpcyjny. Zidentyfikowanie tych zależności 
było podstawowym celem artykułu. Sformułowano także 
4 hipotezy badawcze odnoszące się do związków między 
prosumpcyjną aktywnością internetową a otwartą postawą 
na nawiązywanie kontaktów z innymi osobami przez 
Internet. W części empirycznej podjęto próbę realizacji 
wspomnianego celu oraz sprawdzenia hipotez badawczych. 
Dane pierwotne zebrane za pomocą metody badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród 1200 dorosłych 
polskich nabywców finalnych na terenie całej Polski 
poddano analizie, stosując metodę analizy średnich ocen 
i analizy korelacji Spearmana. Wyniki analizy wskazują, że 
ankietowani przejawiali zróżnicowane formy aktywności 
prosumpcyjnej, dysponując widocznym potencjałem 
w tym zakresie. Silne zależności występowały głównie 
między formami internetowej aktywności internabywczej 
a postawami odnoszącymi się do środowiska wirtualnego. 
W przypadku badanych nie ma podstaw do odrzucenia tylko 
jednej hipotezy mówiącej, iż istnieje si lny związek między 
prosumpcyjną aktywnością internabywczą podejmowaną 
w Internecie a postawą otwartą na nawiązywanie kontaktów 
z innymi osobami przez Internet.

The article has the theoretical-empirical character. 
The theoretical part analyses approaches presented in 
the literature on changes of market role of contemporary 
purchasers. Their activity is growing including prosumeric 
behaviours. The lack of analysing dependencies between 
prosumeric activity and life attitudes of purchasers 
reflecting their prosumeric potential is underlined. 
Identifying these dependencies is the main aim of this 
article. Four research hypotheses are formulated too. Each 
of them connects relations between prosumeric activity in 
Internet and open attitude towards establishing contacts 
with other people via Internet. In the empirical part an 
attempt has been made to realize the above mentioned 
aim and check research hypotheses. The primary data 
gathered by using the questionnaire survey conducted 
among 1200 adult Polish purchasers is analysed by the 
following methods: analysis of average ratings and 
analysis of Spearman correlation. The results of this 
analysis show that respondents undertake different 
forms of prosumeric activity, having visible potential 
in this scope. The strong dependencies exist mainly 
between forms of Internet interpurchasing activity and 
attitudes referring to the virtual environment. In the 
case of respondents there is no reason to reject only 
one hypothesis. This hypothesis says that there is strong 
relation between prosumeric activity interpurchasing 
undertaken in Internet and open attitude towards contacts 
with the other persons in Internet. 
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Współczesny człowiek odgrywa jednocześnie 
wiele ról, które wzajemnie się przenikają i uzupeł-
niają. Każda z nich wymaga podejmowania określo-
nej aktywności, której skutki są mniej lub bardziej 

odczuwalne dla danej osoby oraz dla innych pod-
miotów. Rolą nabierającą coraz większego znacze-
nia jest rola uczestnika rynku. Część autorów zali-
cza ją do ról społecznych, uważając wręcz, że staje 
się ona rolą kluczową w porównaniu z innymi rola-
mi [10]. Można ją odgrywać w tradycyjny (jako tzw. 
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bierny nabywca) lub nowoczesny sposób (jako tzw. 
aktywny nabywca). W literaturze przedmiotu poję-
cie aktywny nabywca przez część badaczy jest utoż-
samiane z prosumentem, inni natomiast autorzy 
stosują je w odniesieniu do nabywcy dokonującego 
zakupów w bardziej świadomy sposób niż nabyw-
ca tradycyjny [9], przy czym nadal główną domeną 
jego aktywności jest jednak nabywanie produktów, 
a więc zachowania zakupowe. W niniejszym arty-
kule przyjęto pierwsze z wymienionych podejść, 
zgodnie z którym nabywca aktywny jest synoni-
mem prosumenta. 

Aktywny nabywca jest uczestnikiem rynku wy-
raźnie zaangażowanym w jego funkcjonowanie, 
podejmującym różnorodne działania wraz z in-
nymi podmiotami (nabywcami w ramach tzw. 
prosumpcji internabywczej lub/i oferentami), dą-
żącym do aktywnego kształtowania otaczające-
go go świata zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, 
uwzględniającym niejednokrotnie potrzeby in-
nych osób lub całych zbiorowości. Prowadzi to do 
wieloaspektowej poprawy poziomu jakości, w tym 
jakości produktów (dzięki ich współtworzeniu 
z oferentami), jakości wzajemnych relacji z ofe-
rentami i z innymi nabywcami, czy też jakości ży-
cia całej społeczności, w jakiej funkcjonują aktyw-
ni nabywcy. Jak słusznie zauważają D. Roberts, 
M. Hughes oraz K. Kertbo [15], powodem włącze-
nia się w proces prosumpcyjnego współdziałania 
może być wręcz wyłącznie czysto altruistyczne dą-
żenie do ulepszania świata, w tym także do popra-
wy jakości rządzących nim reguł. 

Zakres aktywności prosumenta jest zatem zde-
cydowanie większy od zakresu aktywności prze-
jawianej przez tradycyjnego nabywcę, która ogra-
nicza się praktycznie tylko do zachowań zakupo-
wych obejmujących przygotowanie do dokonania 
zakupu, jego realizację i ewentualnie jego pona-
wianie jako skutek odczuć związanych z nabyciem 
określonego wyrobu lub usługi. Warto dodać, że 
wzrost aktywności nabywców znajdujący odzwier-
ciedlenie w zmianie roli rynkowej, jaką obecnie 
coraz częściej oni odgrywają, pociąga za sobą ko-
nieczność zmiany roli rynkowej odgrywanej przez 
oferentów. Przestają być oni jedynie dostawcami 
oferty, musząc jednocześnie koordynować dzia-
łania podejmowane przez aktywnych nabywców, 
na co uwagę zwracają m. in. C. Baldwin i E. von 
Hippel [1]. Trzeba jednak podkreślić, że rola ofe-
rentów znacznie wykracza nawet poza działania 
związane z koordynowaniem, obejmując ponadto 
inspirowanie aktywności nabywców, wzbudzanie 
ich chęci do dzielenia się wiedzą, doświadczenia-
mi itp. 

Aktywny nabywca podejmuje – oprócz zacho-
wań zakupowych – także zachowania komuni-
kacyjne i kreatywne, tworzące łącznie sferę ak-
tywności prosumpcyjnej, spełniając rolę partnera 
w stosunku do oferentów jako współtwórca ma-
terialnych (w tym produktów i ich cech jakościo-
wych) oraz niematerialnych komponentów oferty 

marketingowej i towarzyszących jej elementów ta-
kich, jak wizerunek (w tym postrzegana jakość ofer-
ty) czy reputacja. Dochodzi tym samym do przeni-
kania się sfery kreowania i użytkowania określo-
nych wartości, czyli obszarów aktywności przy-
pisywanych tradycyjnie odpowiednio oferentom 
i odbiorcom. Być może dlatego część autorów pro-
sumentów określa mianem pracujących nabywców 
(working consumers) [5, 20]. Wydaje się to jednak 
niezbyt trafnym sformułowaniem, gdyż prosument 
poprzez swoje działania rynkowe nie staje się pra-
cownikiem oferenta, z drugiej zaś strony w więk-
szości przypadków jest pracownikiem jakieś insty-
tucji. Fakt, iż obecnie każdy może w mniejszym lub 
większym stopniu uczestniczyć w tworzeniu cze-
goś, czego wcześniej był jedynie odbiorcą, wpisuje 
się w zjawisko tzw. demokratyzacji rynku lub de-
mokratyzacji marketingu, o którym pisali chociaż-
by A. F. Firat i N. Dholakia [8].

Oczywiście aktywność prosumpcyjna podejmo-
wana jest w określonym kontekście psychologicz-
nym, który tworzą m.in. postawy życiowe danej 
osoby. Mogą mieć one charakter pozytywny lub 
negatywny [12], przy czym wydaje się, że aktyw-
ności prosumpcyjnej sprzyja raczej wykazywanie 
postaw pierwszego typu. Charakteryzują się one 
bowiem koncentra cją na przyszłości i na własnych 
planach, dodatnią oceną własnej osoby i in nych 
osób, wiarą w możliwość przezwyciężania trud-
ności, nadzieją i optymi zmem, czyli otwartością, 
która w psychologii określana jest mianem kompe-
tencji poznawczej [18]. Chodzi przede wszystkim 
o aktywność prosumpcyjną przynoszącą korzystne 
skutki samym zaangażowanym w nią nabywcom 
oraz oferentom, jak i innym podmiotom należą-
cym do danej społeczności. Z reguły prosumpcję 
rozważa się właśnie w takim ujęciu, chociaż część 
autorów dostrzega także jej ujemne następstwa 
związane chociażby z generowaniem pozornych 
korzyści [6] itp.

Cechy postaw negatywnych są natomiast prze-
ciwstawne. Ich podstawą jest koncentrowanie się 
na przeszłości lub teraźniejszości, ujemna ocena 
siebie i innych osób, niewiara w możliwość prze-
zwyciężenia trudności, smutek i pesymizm. Zało-
żenie o przejawianiu zaangażowania prosumpcyj-
nego przez osoby wykazujące pozytywne postawy 
opiera się na spójności cech charakteryzujących ta-
kie postawy z cechami, jakie powinien posiadać ak-
tywny nabywca, czyli prosument. Wpisują się one 
w społeczne i kulturowe uwarunkowania kształ-
tujące nowoczesną kulturę nabywców [4], której 
podstawą jest aktywność wyrażająca się w proce-
sach kreowania, kooperowania i komunikowania 
się. Ponadto, biorąc pod uwagę słownikową defini-
cję introwertyka jako osoby „skupiającej się na wła-
snych przeżyciach, mało zainteresowanej światem 
zewnętrznym” [21], trudno wyobrazić sobie nawią-
zywanie przez nią współdziałania prosumpcyjne-
go, które z założenia wymaga dużych kompetencji 
interpersonalnych.
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Należy zauważyć, że w literaturze przedmiotu 
nie badano raczej dotychczas związków między 
formami aktywności prosumpcyjnej a postawami 
życiowymi nabywców. Badacze skupiali się przede 
wszystkim na analizowaniu zależności między za-
chowaniami, w tym prosumpcyjnymi, a cecha-
mi nabywców, zwłaszcza demograficznymi. Przy-
kładowo, A. Dhir, S. Pallesen, T. Tornsheim oraz 
C. S. Andreassen [7] badali wpływ wieku i płci 
użytkowników social media na zakres ich aktyw-
ności, skupiając się tym samym tylko na zachowa-
niach w środowisku wirtualnym. M. Maciaszczyk 
badała z kolei zakres aktywności prosumpcyjnej 
osób niepełnosprawnych [13]. W literaturze przed-
miotu wyraźnie widoczne jest także analizowanie 
wybranych obszarów aktywności prosumpcyjnej 
(chociażby J. Chandler i S. Chen badali ją w odnie-
sieniu do usług [2]), przede wszystkim jednak po-
dejmowanej w Internecie, co wynika z niesłusznego 
zawężania tego zjawiska do pozazakupowego zaan-
gażowania nabywców w środowisku wirtualnym. 
Zaangażowanie to jest wiązane z tzw. ekonomią In-
ternetu (Internet economy), a prosumenci są utoż-
samiani z wirtualnymi lub cyfrowymi pracownika-
mi (digital labour) [3], często jedynie z użytkowni-
kami mediów społecznościowych, co widać m.in. 
w rozważaniach L. Ha i G. W. Yun [11]. Ewentualnie 
badano wybrane aspekty skłonności do aktywno-
ści prosumpcyjnej, bez analizowania ich w odnie-
sieniu do faktycznych zachowań prosumpcyjnych. 
Zagadnienia te analizowane były przez E. Ziembę 
i M. Eisenbardt [19]. Warto dodać, że w badaniach 
tych uwzględniono tylko znaczenie płci, a aktyw-
ność nabywców związaną z dzieleniem się wiedzą 
z oferentami odnoszono wyłącznie do Internetu. 
Można zatem stwierdzić, iż istnieje luka poznawcza 
i badawcza w tym zakresie. 

Dlatego w artykule podjęto próbę osiągnięcia ce-
lu, jakim jest określenie zależności między przeja-
wami aktywności prosumpcyjnej oraz wybranymi 
postawami odzwierciedlającymi wartości ważne 
dla nabywców jako potencjalnych lub faktycznych 
prosumentów. 

W procesie jego realizacji sprawdzeniu poddano 
4 następujące hipotezy badawcze: 

H1 – Istnieje silny związek między prosumpcyjną 
aktywnością internabywczą podejmowaną w Inter-
necie a postawą otwartą na nawiązywanie kontak-
tów z innymi osobami przez Internet. 

H2 – Istnieje silny związek między prosumpcyjną 
aktywnością internabywczą podejmowaną poza In-
ternetem a postawą otwartą na nawiązywanie kon-
taktów z innymi osobami przez Internet.

H3 – Istnieje silny związek między aktywnością 
prosumpcyjną podejmowaną z oferentami w Inter-
necie a postawą otwartą na nawiązywanie kontak-
tów z innymi osobami przez Internet. 

H4 – Istnieje silny związek między aktywnością 
prosumpcyjną podejmowaną z oferentami poza In-
ternetem a postawą otwartą na nawiązywanie kon-
taktów z innymi osobami przez Internet. 

Metodyka badań empirycznych

Dążąc do osiągnięcia sformułowanego celu oraz 
do sprawdzenia hipotez badawczych, przepro-
wadzono badania pierwotne. Badania właściwe 
przeprowadzono na terenie całej Polski w trzecim 
kwartale 2015 roku wśród 1200 osób reprezentują-
cych polskich pełnoletnich nabywców finalnych. 
Dane pierwotne zebrano przy wykorzystaniu me-
tody badania ankietowego. Do analizy statystycz-
nej zakwalifikowano 1012 poprawnie wypełnio-
nych kwestionariuszy ankiety. Zastosowano nie-
losowy dobór próby badawczej1 w postaci doboru 
kwotowego. Badania miały charakter bezpośredni, 
wymagający osobistego kontaktu ankietera z re-
spondentami. Umożliwiło to uzyskanie wysokiej 
wartości wskaźnika zwrotów kompletnie wypeł-
nionych kwestion ariuszy. Zebrane dane pierwot-
ne zostały wykorzystane w dalszych etapach pro-
cesu badawczego polegających na przeprowadze-
niu analizy średnich ocen oraz analizy korelacji 
Spearmana. W badanej populacji było 61% kobiet. 
W wieku 18-30 lat było 24,5% osób, w wieku 31-43 
odpowiednio 26,1%, 44-56 – 24,8%, zaś powyżej 
56 lat miało 24,6% badanych. 

W przypadku korelacji Spearmana w analizie 
statystycznej przyjmuje się z reguły następującą 
skalę [16]:

1) rXY = 0 zmienne nie są skorelowane,
2) 0 < rXY < 0,1 korelacja nikła,
3) 0,1 = < rXY < 0,3 korelacja słaba,
4) 0,3 = < rXY < 0,5 korelacja przeciętna,
5) 0,5 = < rXY < 0,7 korelacja wysoka,
6) 0,7 = < rXY < 0,9 korelacja bardzo wysoka,
7) 0,9 = < rXY < 1 korelacja prawie pełna.
Analizy statystycznej zebranych danych pierwot-

nych dokonano za pomocą pakietu Statistica 8.0.

Wyniki badań empirycznych

Odzwierciedleniem zaangażowania aktywnych 
nabywców w działania rynkowe jest zakres i spe-
cyfika podejmowanych przez nich zachowań po-
zazakupowych. Analizie poddano 15 zachowań 
prosumpcyjnych wyłonionych na podstawie wy-
ników analizy poznawczo-krytycznej literatury 
przedmiotu oraz na podstawie wyników badań pi-
lotażowych. W przypadku każdego z tych zacho-
wań respondenci mieli określić, czy je podejmu-
ją, posługując się pięciostopniową skalą Likerta, 
w której 1 oznaczało zdecydowanie nie, 2 – raczej 
nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej tak i 5 – zde-
cydowanie tak. 

Jak wynika z tabeli 1, ankietowani przejawia-
li aktywność zarówno w obszarze zachowań in-
ternabywczych (formy oznaczone symbolami od 
‘a’ do ‘e’), jak i zachowań podejmowanych wraz 

1 Zdaniem M. Szredera [17] nie zawsze dążenie do zastosowania 
losowego doboru jest konieczne, co więcej, coraz częściej dobór 
nielosowy można traktować wręcz jako szansę dla badacza. 

Agnieszka Baruk

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
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z oferentami (formy oznaczone symbolami od ‘f ’ do 
‘m’)2. Wyraźnie widać jednak, że wartości ocen 
średnich w przypadku zachowań pierwszego typu 
były znacznie większe od wartości ocen średnich 
zachowań drugiego rodzaju. Najniższa ocena śred-
nia wśród zachowań internabywczych była równa 
2,43, podczas gdy najwyższa ocena średnia w gru-
pie zachowań realizowanych z oferentami wynosiła 
1,94, czyli nie przekroczyła wartości 2,00. Można 
zatem stwierdzić, że badani chętniej podejmowa-
li aktywność związaną z wchodzeniem w relacje 
z innymi nabywcami w porównaniu z aktywnością 

2 Forma ‘n’ (‘samodzielne wytwarzanie produktów’) nie wymaga 
wchodzenia w relacje z innymi podmiotami (ani z nabywcami, ani 
z oferentami). Nie powinna być zatem zaliczana do aktywności 
prosumpcyjnej, a jej uwzględnienie w badaniach wynikało jedynie 
z zaliczania jej do prosumpcji przez niektórych badaczy, np. 
M. Mitręgę [14].

wymagającą nawiązania relacji z oferentami, acz-
kolwiek zachowania z tego obszaru były także uze-
wnętrzniane przez ankietowanych. 

W przypadku aktywności rynkowej ważną rolę 
odgrywają również postawy stanowiące odwzoro-
wanie wartości ważnych dla nabywców. Charakter 
tych postaw (otwarta lub zamknięta), decydujący 
o poziomie zaufania wobec innych podmiotów, oraz 
typ środowiska (internetowe lub pozainternetowe), 
w którym uzewnętrzniana jest aktywność rynkowa, 
przesądzają o sile potencjału prosumpcyjnego da-
nej osoby, czyniąc z niej mniej lub bardziej cennego 
partnera dla oferentów i dla innych nabywców. Dą-
żąc do zidentyfikowania kwestii istotnych dla an-
kietowanych, analizie poddano 15 stwierdzeń od-
zwierciedlających postawy i zachowania. W przy-
padku każdego z nich respondenci mieli określić je-
go występowanie w pięciostopniowej skali Likerta, 

Tabela 1. Formy aktywności prosumpcyjnej badanych 

Analizowane 
formy aktywności Symbol

Wskazania w % Ocena 
średnia5 4 3 2 1

Wyrażam swoje opinie i uwagi na temat produktów, z których korzystam za pomocą 
Internetu (np. na forum internetowym, na stronie sklepu), ale nie kontaktuję się 
bezpośrednio z ich oferentem.

a  9,67 19,74 11,75 27,15 31,59 2,49

Wyrażam swoje opinie i uwagi na temat produktów, z których korzystam bez użycia 
Internetu (znajomym/rodzinie, czy bezpośrednio w sklepie itp.), ale nie kontaktuję się 
bezpośrednio z ich oferentem.

b 21,03 46,40 15,50 10,27  6,61 3,65

Dodaję komentarze do istniejących w Internecie opinii innych konsumentów na temat 
produktów, z których korzystam. c  7,90 18,85 15,20 24,48 33,46 2,43

Zapoznaję się z opiniami innych konsumentów, zamieszczonymi w Internecie, na temat 
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać. d 23,59 34,35 11,85 10,07 19,84 3,32

Zapoznaję się z opiniami innych konsumentów, niezamieszczonymi w Internecie, na temat 
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać (np. od znajomych/rodziny, 
sprzedawcy itp.).

e 26,55 46,59 12,14  6,91  7,50 3,78

Z własnej inicjatywy kontaktuję się z oferentami za pomocą Internetu, wyrażając opinię/
dając wskazówki na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać. f 2,57  8,19 13,33 26,36 49,36 1,92

Z własnej inicjatywy kontaktuję się z oferentami bez użycia Internetu wyrażając opinię/dając 
wskazówki na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać. g  1,28  8,88 12,04 27,54 50,15 1,84

Z własnej inicjatywy kontaktuję się w różny sposób z oferentami za pomocą Internetu, 
zadając pytania na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać. h  2,27  8,39 13,13 27,05 49,06 1,88

Z własnej inicjatywy kontaktuję się w różny sposób z oferentami bez użycia Internetu, 
zadając pytania na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać. i  1,97  7,70 15,00 27,84 47,38 1,89

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dzięki którym 
jestem współtwórcą produktu, np. opakowania, marki itp. j  1,88  8,09 13,03 28,92 47,98 1,87

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niż przez 
Internet, dzięki którym jestem współtwórcą produktu, np. opakowania, marki itp. k  2,17  7,40 13,13 30,11 47,09 1,88

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dzięki którym 
jestem współtwórcą działań promocyjnych, np. hasła/sloganu reklamowego, kampanii 
reklamowej itp.

l  2,67  8,39 12,73 27,25 48,86 1,89

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niż przez 
Internet, dzięki którym jestem współtwórcą działań promocyjnych, np. hasła/sloganu 
reklamowego, kampanii reklamowej itp.

ł  2,07  7,40 12,64 31,19 46,59 1,87

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych przez firmy w różny sposób, dzięki 
którym jestem współtwórcą jakichkolwiek innych działań/elementów firmy, poza 
produktem i promocją.

m  1,97  8,29 16,98 27,34 45,31 1,94

Samodzielnie wytwarzam, ze względów oszczędnościowych czy praktycznych, produkty, 
z których korzystam (nie kontaktując się w ogóle z producentem). n 16,39 29,62 19,55 19,15 15,10 3,13

gdzie: 1 oznaczało zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej tak i 5 – zdecydowanie tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań
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w której 1 oznaczało zdecydowanie nie, 2 – raczej 
nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej tak i 5 – zdecy-
dowanie tak. 

Jak wynika z tabeli 2, żadne z analizowanych 
stwierdzeń nie uzyskało oceny średniej o wartości 
niższej niż 2,00, zaś wartość jednego z nich była 
bliska 4,00. Najwyższe oceny średnie uzyskały ta-
kie postawy i zachowania, jak dążenie do rozwoju 
osobistego i samorealizacji oraz rozwijanie swoich 
umiejętności i kompetencji, czyli chęć doskonalenia 
się zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodo-
wym. Badani byli także otwarci na nowe rozwiąza-
nia techniczne i technologiczne, zwłaszcza w sferze 
komunikowania się, przejawiając tym samym głów-
nie postawy pozytywne. Czyni to z nich cennych 
potencjalnych współkreatorów wartości marketin-
gowych, zwłaszcza w środowisku internetowym. 

 Współdziałanie w ramach prosumpcji należy 
bowiem także do nowych rozwiązań. Jego podjęcie 
wymaga z pewnością znacznej otwartości na nowe 
wyzwania. Prosumpcja ma bowiem cechy zarówno 
nowości o charakterze społecznym (budowanie re-
lacji i kształtowanie ich jakości), indywidualnym 
(rozwój osobisty prowadzący do poprawy jakości 
życia danej osoby), marketingowym (uczestnicze-
nie w tworzeniu elementów oferty marketingowej 
lepszych jakościowo z punktu widzenia oczekiwań 
odbiorców), jak i technicznym (wykorzystywanie 
nowoczesnych urządzeń w przypadku prosumpcji 
internetowej). 

Mimo wyraźnej otwartości respondentów, war-
to zwrócić uwagę, że znaczna część badanych pod-
kreślała brak zaufania wobec przekazów promocyj-
nych przygotowywanych przez oferentów. W tym 

jednak przypadku nieufność w stosunku do nich 
może stanowić bodziec sprzyjający włączaniu się 
w działania marketingowe, a nie hamować aktyw-
ność nabywców, którzy chcąc uzyskiwać bardziej 
wiarygodne przesłania promocyjne, muszą się za-
angażować w ich przygotowywanie. Należy ponad-
to zwrócić uwagę, że najniższą ocenę średnią (2,22) 
uzyskało stwierdzenie związane z gotowością do 
nawiązywania kontaktów z firmami. Wynik ten sta-
nowi potwierdzenie wniosków wyciągniętych na 
podstawie zidentyfikowanego zakresu aktywności 
prosumpcyjnej badanych, którzy aktywność prze-
jawiali głównie w relacjach z innymi nabywcami, 
w mniejszym zaś stopniu z oferentami. 

Dążąc do zidentyfikowania współzależności mię-
dzy formami aktywności pozazakupowej podejmo-
wanej przez ankietowanych oraz ich postawami 
i zachowaniami odzwierciedlającymi ich potencjał 
prosumpcyjny, przeprowadzono analizę korelacji 
Spearmana (tabela 3). Okazuje się, że występowa-
nie takich zależności widoczne jest przede wszyst-
kim w przypadku zachowań internabywczych. Dla 
jednego z nich, jakim jest ‘wyrażanie opinii na te-
mat produktów za pomocą Internetu bez kontakto-
wania się z ich oferentem’, zidentyfikowano wystę-
powanie silnych zależności z aż 10 stwierdzeniami 
obrazującymi potencjał prosumpcyjny responden-
tów. Natomiast każde z dwóch zachowań oznaczo-
nych symbolami ‘c’ i ‘d’ było silnie skorelowane 
z 8 stwierdzeniami. Warto zauważyć, że wszyst-
kie 3 formy aktywności prosumpcyjnej miały cha-
rakter prosumpcji internetowej. Należy także pod-
kreślić, że żadna forma aktywności prosumpcyjnej 
(ani internabywcza, ani podejmowana w relacjach 

Tabela 2. Stwierdzenia ukazujące postawy życiowe badanych jako obraz ich potencjału prosumpcyjnego 

Oceniane stwierdzenia Symbol 
Wskazania w % Ocena 

średnia5 4 3 2 1

Biegle posługuję się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, gadżetami. A 22,51 33,66 11,75 18,07 13,72 3,32

Intensywnie korzystam z Internetu. B 23,59 28,04 14,41 18,36 15,30 3,25

Intensywnie korzystam z nowoczesnych urządzeń typu tablet, smartfon itp. C 21,13 26,46 13,33 20,43 18,36 3,11

Jestem wyczulony/a na opinie rówieśników. D 6,52 19,55 31,00 28,33 14,41 2,75

Nie ufam przekazom promocyjnym (w tym reklamom). E 11,45 26,95 33,66 19,55  8,09 3,13

Sprawnie posługuję się takimi narzędziami, jak wyszukiwarki, porównywarki internetowe, 
w celu analizy różnych ofert i wyboru najlepszej z nich. F 22,11 28,83 16,19 15,30 17,28 3,22

Chętnie wyrażam swoje opinie i poglądy na forach internetowych. G  6,02 15,40 18,95 30,11 29,42 2,38

Chętnie inwestuję w rozwój własnych umiejętności i kompetencji. H 19,94 40,38 18,95 12,73 7,80 3,51

Praca jest dla mnie ważna, ale nie stoi na pierwszym miejscu, lecz jest środkiem 
do osiągania innych ważnych celów życiowych takich, jak: posiadanie szczęśliwej rodziny, 
rozwój osobisty, samorealizacja.

I 34,55 43,73 12,14  5,43  3,85 3,99

Chętnie ściągam pliki z muzyką, filmy i gry z Internetu. J 10,66 16,49 18,16 23,10 31,49 2,51

Chętnie nawiązuję kontakty z innymi ludźmi za pomocą serwisów społecznościach, 
np. Facebooka. K 12,73 22,31 19,25 16,68 28,92 2,73

Chętnie nawiązuję kontakty z firmami/organizacjami/instytucjami za pomocą Internetu. L  4,74 10,96 20,14 30,01 34,06 2,22

Chcę być na bieżąco z nowinkami technicznymi. Ł 11,35 30,60 20,43 15,20 22,31 2,93

Chętnie robię zakupy przez Internet. M 15,30 26,95 19,35 15,79 22,41 2,96

Oglądam telewizję za pomocą komputera, telefonu, tabletu. N 12,73 16,78 16,39 22,90 31,10 2,57

gdzie: 1 oznaczało zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej tak i 5 – zdecydowanie tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań
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W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych w kontekście ich postaw życiowych

z oferentami) nie była co najmniej silnie skorelowa-
na ze stwierdzeniami odzwierciedlającymi postawy 
i zachowania życiowe, które uzyskały relatywnie 
najwyższe oceny średnie. 

Z kolei, jeśli chodzi o aktywność przejawia-
ną w kontaktach z oferentami, tylko w przypadku 
2 jej form występowała silna zależność z 2 (forma 
‘f ’) lub z 1 (forma ’h’) postawą życiową badanych, 
przy czym obie te formy miały również charakter 
aktywności internetowej. Ponadto stwierdzenia, 
z którymi były skorelowane formy aktywności pro-
sumpcyjnej, odnosiły się raczej do środowiska in-
ternetowego. Może to wskazywać na swoistą roz-
łączność aktywności podejmowanej w świecie real-
nym i w Internecie, przy czym dotyczy to również 
aktywności prosumpcyjnej. Warto także dodać, że 
obie formy aktywności podejmowanej z oferenta-
mi, które były silnie skorelowane ze stwierdzenia-
mi odzwierciedlającymi postawy życiowe bada-
nych, należały do form aktywności spontanicznej. 
Wynika z tego, że między żadną formą prosump-
cyjnej aktywności inspirowanej przez oferentów 

a postawami respondentów nie występowała co naj-
mniej silna zależność. 

Zdecydowanie więcej współzależności wystę-
powało między poszczególnymi stwierdzeniami 
obrazującymi postawy i zachowania życiowe an-
kietowanych. Znaczna część z nich cechowała się 
bardzo dużą siłą. Jedynie 2 stwierdzenia nie były 
co najmniej silnie skorelowane z żadnymi stwier-
dzeniami. Chodzi tutaj o stwierdzenie ‘jestem wy-
czulony/a na opinie rówieśników’ oraz stwierdze-
nie ‘nie ufam przekazom promocyjnym’. Z kolei 
stwierdzenie, które uzyskało najwyższą ocenę śred-
nią (3,99), było silnie skorelowane tylko z 1 stwier-
dzeniem. Warto dodać, że wszystkie 4 wymienione 
stwierdzenia jako jedyne nie były silnie skorelowa-
ne z żadną formą aktywności prosumpcyjnej. 

Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych rozważań moż-
na stwierdzić, że ankietowani przejawiali zróżni-
cowane zachowania prosumpcyjne, dysponując 

Tabela 3. Macierz korelacji Spearmana dla form prosumpcyjnej aktywności badanych oraz postaw życiowych odzwierciedlających 
ich potencjał prosumpcyjny

 Zmienne A B C D E F G H I J K L Ł M N
a 0,578 0,565 0,526 0,354 0,121 0,515 0,630 0,361 0,208 0,513 0,548 0,578 0,467 0,505 0,512

b 0,120 0,121 0,096 0,111 0,054 0,134 0,138 0,203 0,175 0,015 0,102 0,059 0,074 0,092 0,072

c 0,595 0,572 0,531 0,354 0,159 0,537 0,666 0,371 0,221 0,485 0,561 0,627 0,461 0,500 0,475

d 0,607 0,643 0,596 0,328 0,193 0,632 0,523 0,431 0,295 0,443 0,551 0,464 0,502 0,541 0,474

e 0,180 0,207 0,198 0,110 0,079 0,208 0,158 0,242 0,181 0,087 0,217 0,113 0,110 0,151 0,089

f 0,419 0,380 0,367 0,214 0,147 0,378 0,505 0,287 0,137 0,363 0,377 0,534 0,421 0,344 0,328

g 0,253 0,214 0,189 0,111 0,112 0,227 0,382 0,186 0,075 0,208 0,215 0,420 0,275 0,177 0,215

h 0,382 0,349 0,317 0,182 0,160 0,375 0,471 0,240 0,109 0,342 0,333 0,525 0,381 0,300 0,322

i 0,253 0,234 0,184 0,141 0,155 0,246 0,359 0,193 0,082 0,234 0,231 0,426 0,303 0,178 0,222

j 0,394 0,351 0,347 0,231 0,150 0,353 0,436 0,270 0,112 0,354 0,367 0,458 0,368 0,355 0,382

k 0,346 0,300 0,307 0,219 0,132 0,311 0,416 0,283 0,118 0,319 0,323 0,426 0,348 0,290 0,333

l 0,393 0,353 0,350 0,259 0,111 0,354 0,468 0,266 0,102 0,376 0,362 0,472 0,375 0,352 0,364

ł 0,325 0,302 0,306 0,257 0,113 0,295 0,443 0,219 0,114 0,302 0,321 0,434 0,340 0,296 0,324

m 0,366 0,335 0,328 0,258 0,116 0,337 0,439 0,254 0,098 0,308 0,339 0,461 0,354 0,308 0,317

n -0,107 -0,146 -0,126 -0,015 0,178 -0,099 -0,162 0,035 0,085 -0,093 -0,046 -0,100 -0,040 -0,057 -0,154

A 1,000 0,839 0,820 0,363 0,247 0,811 0,597 0,563 0,350 0,698 0,736 0,612 0,694 0,701 0,669

B 0,839 1,000 0,835 0,445 0,262 0,823 0,618 0,503 0,331 0,653 0,711 0,612 0,675 0,694 0,632

C 0,820 0,835 1,000 0,419 0,180 0,779 0,604 0,506 0,334 0,635 0,703 0,592 0,682 0,688 0,648

D 0,363 0,445 0,419 1,000 0,271 0,396 0,433 0,202 0,180 0,337 0,319 0,334 0,367 0,349 0,334

E 0,247 0,262 0,180 0,271 1,000 0,299 0,141 0,269 0,278 0,224 0,219 0,177 0,249 0,212 0,101

F 0,811 0,823 0,779 0,396 0,299 1,000 0,610 0,577 0,423 0,615 0,687 0,590 0,653 0,691 0,618

G 0,597 0,618 0,604 0,433 0,141 0,610 1,000 0,408 0,220 0,530 0,568 0,701 0,519 0,536 0,531

H 0,563 0,503 0,506 0,202 0,269 0,577 0,408 1,000 0,520 0,405 0,481 0,391 0,513 0,477 0,436

I 0,350 0,331 0,334 0,180 0,278 0,423 0,220 0,520 1,000 0,246 0,350 0,217 0,336 0,336 0,246

J 0,698 0,653 0,635 0,337 0,224 0,615 0,530 0,405 0,246 1,000 0,741 0,578 0,639 0,628 0,648

K 0,736 0,711 0,703 0,319 0,219 0,687 0,568 0,481 0,350 0,741 1,000 0,642 0,651 0,709 0,650

L 0,612 0,612 0,592 0,334 0,177 0,590 0,701 0,391 0,217 0,578 0,642 1,000 0,580 0,543 0,539

Ł 0,694 0,675 0,682 0,367 0,249 0,653 0,519 0,513 0,336 0,639 0,651 0,580 1,000 0,679 0,600

M 0,701 0,694 0,688 0,349 0,212 0,691 0,536 0,477 0,336 0,628 0,709 0,543 0,679 1,000 0,627

N 0,669 0,632 0,648 0,334 0,101 0,618 0,531 0,436 0,246 0,648 0,650 0,539 0,600 0,627 1,000

gdzie: wyjaśnienia użytych symboli literowych od ‘a’ do ‘n’ oraz od ‘A’ do ‘N’ podano odpowiednio w tabeli 1 i 2; 

oznaczono korelacje istotne przy p <0,050

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań
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także znacznym potencjałem w tym zakresie. Jego 
odzwierciedleniem są postawy i zachowania ob-
razujące poziom i specyfikę aktywności życiowej. 
Fakt zidentyfikowania licznych silnych zależności 
między nimi a formami aktywności prosumpcyjnej, 
zwłaszcza internabywczej, wskazuje na koniecz-
ność uwzględniania przez oferentów w badaniach 
marketingowych także postaw i zachowań nabyw-
ców, które nie są bezpośrednio związane z ich ak-
tywnością rynkową, ale – jak się okazuje – pozostają 
z nią w silnym związku. Pozwoliłoby to znacznie le-
piej poznać nabywców, ułatwiając wzbudzanie ich 
zaangażowania prosumpcyjnego.

Wyniki przeprowadzonej analizy korelacji 
Spearmana wskazują na istnienie silnych zależno-
ści pomiędzy internetową aktywnością internabyw-
czą a otwartością na nawiązywanie przez Internet 
kontaktów z innymi osobami. Nie zidentyfikowano 
zaś takich zależności w przypadku aktywności pro-
sumpcyjnej podejmowanej poza Internetem. Można 
zatem powiedzieć, że w przypadku ankietowanych 
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy badawczej 
H1, natomiast hipotezę H2 można odrzucić. Jeśli 
chodzi o ewentualne silne współzależności między 
aktywnością podejmowaną z oferentami  a otwartą 
postawą wobec nawiązywania kontaktów przez In-
ternet z innymi osobami, nie zidentyfikowano ich 
występowania ani dla aktywności internetowej, ani 
dla aktywności pozainternetowej, bez względu na 
jej spontaniczny lub inspirowany charakter. Inny-
mi słowy, żadna forma aktywności prosumpcyjnej 
przejawianej w relacjach z oferentami nie była sil-
nie skorelowana ze wspomnianą zmienną. W przy-
padku respondentów hipotezy badawcze H3 i H4 
można odrzucić, podobnie jak hipotezę H2.

Warto jednak dodać, że dwie formy spontanicz-
nej aktywności internetowej podejmowanej z ofe-
rentami były silnie skorelowane z inną zmienną, 
jaką jest otwartość na nawiązywanie kontaktów 
z podmiotami instytucjonalnymi, w tym z oferen-
tami, co z pewnością jest ważne z punktu widze-
nia nawiązywania współdziałania między nimi 
i aktywnymi nabywcami. Należy także podkreślić, 
że zidentyfikowano występowanie silnych lub na-
wet bardzo silnych korelacji między poszczegól-
nymi stwierdzeniami obrazującymi postawy ży-
ciowe ankietowanych, a tym samym ich potencjał 
prosumpcyjny. 

Oczywiście przeprowadzone badania mają pew-
ne ograniczenia. Wynikają one m.in. z faktu zasto-
sowania nielosowego doboru próby czy objęcia ba-
daniami tylko polskich nabywców itd. Nie wzięto 
w nich także pod uwagę możliwości analizowania 
zachowań ankietowanych w stosunku do konkret-
nych produktów. Dlatego w przyszłości zostanie 
poszerzony podmiotowy i przedmiotowy zakres 
badań. 

Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk (agnieszka.baruk@poczta.onet.
pl) – Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produk-
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Streszczenie Summary

Głównym celem artykułu jest omówienie istoty mobbingu/
bullyingu oraz nieuprzejmości w pracy. Celem dodatkowym 
jest zaprezentowanie wybranych skal do ilościowego 
pomiaru występowania tych zachowań w organizacji. 
Do realizacji założonych celów wykorzystano metodę 
krytycznej analizy literatury. Artykuł składa się 
z następujących części: wprowadzenie, wyjaśnienie istoty 
i sposobu pomiaru nieuprzejmości w pracy, omówienie 
istoty i pomiaru mobbingu/bullyingu, zakończenie. 
Podsumowując zaprezentowane wnioski, nieuprzejmość 
oraz mobbing/bullying mogą mieć podobne przejawy. 
Do rozróżnienia tych zjawisk konieczne jest ustalenie, 
czy zachowanie ma charakter długotrwały, powtarzalny 
i systematyczny czy incydentalny. Co więcej, możliwy 
jest pomiar ilościowy tych zjawisk z wykorzystaniem 
zaprezentowanych skal.

The main purpose of the article is to discuss the essence 
of mobbing/bullying and incivility at work. An additional 
goal is to present some scales to measure these behaviors 
in an organization. The method of critical analysis 
of literature was used to achieve the assumed goals. 
The article consists of the following parts: introduction, 
explanation of the nature and measurement of incivility 
at work, discussion of the nature and measurement of 
mobbing/bullying, conclusions. In summary, incivility 
and mobbing/bullying may have similar manifestations. 
To distinguish these phenomena it is necessary to 
determine whether the behavior is of a long-term, 
repeatable, systematic or incidental nature. What is more, 
it is possible to quantify these phenomena using the 
presented scales.

Słowa kluczowe Keywords
mobbing, bullying, nieuprzejmość w pracy, zachowania 
kontrproduktywne

mobbing, bullying, incivility at work, counterproductive 
work behaviors
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Jakość życia

Wprowadzenie

Zgodnie z wynikami badania Europejskiej Fun-
dacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 
z 2016 roku1, pracownicy zadeklarowali, że:

a) w ostatnim miesiącu doświadczyli: przemo-
cy werbalnej (11% badanych), niepożądanego zain-
teresowania o podłożu seksualnym (2%), grożenia 
(4%), poniżania (6%),

b) w ostatnim roku doświadczyli: przemocy 
fizycznej (2%), molestowania seksualnego (1%), 
 bullyingu (5%).

Nie każde z tych zachowań jest przejawem mob-
bingu bądź bullyingu w miejscu pracy, ale może 

1 Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey 
– Overview report, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf (05.09.2017). Bada-
nie zrealizowano wśród 44 tys. pracowników z 35 europejskich 
krajów, w tym 28 państw UE.

być rodzajem nieuprzejmości (ang. workplace in-
civility), która ma o wiele łagodniejszy charakter. 
Każde z tych zachowań ma charakter kontrpro-
duktywny (ang. Counterproductive Work Behavior; 
CWB), co oznacza, że ich „wspólną cechą jest to, 
że mają charakter dobrowolny (w przeciwieństwie 
do działań przypadkowych bądź zleconych) i szko-
dzą lub ich zamiarem jest szkodzenie organizacji 
bądź jej interesariuszom, jak klienci, współpracow-
nicy i kierownictwo” (Spector et al., 2006, s. 447). 
Zachowania te wpisują się w kategorię nadużyć 
wobec innych (ang. abuse against others) spośród 
5 różnych kategorii CWB wskazanych przez Spec-
tora et al. (2006, s. 448-450) i są ukierunkowane na 
osobę (ang. personal-focused, CWB-P) (s. 447).

Każde z tych zachowań rzutuje negatywnie na 
jakość życia pracownika i to nie tylko życia zawo-
dowego, ale i prywatnego, które pozostaje pod du-
żym wpływem środowiska pracy (Glynn & Wrobel, 
2009, s. 309). Stopień tego wpływu jest wyższy 
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w przypadku mobbingu/bullyingu, a więc bardziej 
poważnych form CWB. Stąd też, dla przeciwdzia-
łania tym zachowaniom, ważne jest zrozumienie 
ich istoty oraz dysponowanie instrumentami do ich 
rzetelnego pomiaru. Jest to zarazem wyraz troski 
organizacji o etyczne i społecznie odpowiedzialne 
funkcjonowanie (Godkin, 2015).

Głównym problemem w przypadku nieuprzej-
mości i mobbingu/bullyingu jest to, że podobień-
stwa między tymi zachowaniami sprawiają, iż 
w powszechnym rozumieniu są one często mylo-
ne. W zasadzie każde zachowanie odczuwane przez 
pracownika jako werbalny bądź niewerbalny atak 
na własną osobę (najczęściej ze strony przełożone-
go) jest przez niego subiektywnie kwalifikowane ja-
ko mobbing. Trudność w zrozumieniu tych zjawisk 
wynika przede wszystkim z ich niedoprecyzowa-
nia i to nie tylko na gruncie nauk o zarządzaniu, 
ale i nauk prawnych oraz socjologii. Jest to konse-
kwencją społecznego charakteru mobbingu/bully-
ingu oraz nieuprzejmości w pracy, wskutek czego 
pojęć tych nie można zamknąć w określonych ra-
mach definicyjnych, a co więcej – zawsze będzie im 
towarzyszył mniejszy bądź większy subiektywizm. 
Problemem dodatkowym jest małe upowszechnie-
nie praktycznych skal do ilościowego pomiaru obu 
z omawianych zjawisk. 

W związku z powyższym głównym celem artyku-
łu jest omówienie istoty mobbingu/bullyingu oraz 
nieuprzejmości w pracy, w tym wskazanie różnic 
pomiędzy tymi zjawiskami. Celem dodatkowym 
jest zaprezentowanie wybranych skal do ilościowe-
go pomiaru występowania tych zachowań w orga-
nizacji. Do realizacji założonych celów autor wyko-
rzystał metodę krytycznej analizy wtórnych źródeł 
danych, a przede wszystkim artykułów i wyników 
badań zaczerpniętych z renomowanych czasopism 
anglojęzycznych z obszaru zarządzania, psycholo-
gii i socjologii.

Nieuprzejmość w miejscu pracy

W przypadku badań zachowań kontrproduktyw-
nych najwięcej uwagi poświęca się na przypad-
ki najbardziej poważne (np. molestowanie, agresja 
 fizyczna bądź werbalna), jako że są one wyraziste. 
O wiele mniej zainteresowania przykłada się do za-
chowań niższej wagi, jak choćby nieuprzejmość, 
choć również ona powoduje wiele negatywnych 
skutków dla organizacji i jej interesariuszy (Martin 
& Hine, 2005, s. 477). 

Zachowanie to jest tylko pozornie mniej poważ-
ne i na pewno nie należy lekceważyć jego skutków, 
które odczuwa sama organizacja i jej interesariusze 
(DeIuliis&Flinko, 2016, s. 5, 7). Poza tym nieuprzej-
mość jest jednym z bardziej rozpowszechnionych 
zachowań w organizacji. W związku z tym doko-
nuje w niej spustoszenia, jako że jej występowa-
nie wiąże się z negatywnym wpływem na wydaj-
ność organizacji (np. ogranicza wysiłek, czas spę-
dzany w pracy, chęć pomagania innym, satysfakcję 

i lojalność pracowników, powoduje erozję wartości 
organizacyjnych, straty wizerunkowe organizacji, 
marnotrawienie zasobów, stres i wypalenie zawo-
dowe, powiększa absencję i spóźnienia pracowni-
ków oraz chęć odejścia z pracy). Dodatkowo nie-
uprzejmość przyczynia się do pojawienia się innego 
rodzaju, zdecydowanie bardziej poważnych przeja-
wów zachowań kontrproduktywnych, jak np. kon-
flikty, przemoc psychiczna albo fizyczna bądź agre-
sja (Everton et al., 2007, s. 123; Turek, 2012, s. 42, 
54; Bibi et al., 2013, s. 318; Boddy, 2014, s. 108, 110; 
Deluliis & Flinko, 2016, s. 12). Przykładowo Bibi 
et al. (2013) ustalili na podstawie badań wśród 160 
nauczycieli akademickich, że nieuprzejmość jest 
dodatnio skorelowana z każdym ze wspomnianych 
wymiarów CWB zaproponowanych przez Spectora 
et al. (2006). Z kolei dzięki uprzejmości promowany 
jest uczciwy i otwarty dialog, a pojawiające się kon-
flikty mają charakter bardziej konstruktywny (Delu-
liis & Flinko, 2016, s. 7). 

Nieuprzejmość w pracy nie jest w literaturze de-
finiowana jednoznacznie (por. tabela 1), choć panu-
je zgoda, że jest to zachowanie w obszarze komuni-
kacyjnym, oznaczające brak szacunku dla drugiego 
człowieka (współpracownika, przełożonych etc.) 
oraz pomniejszanie wartości jego egzystencji (por. 
Deluliis & Flinko, 2016, s. 8). 

Do najczęstszych przejawów nieuprzejmości 
należą: obrażanie, poniżanie, protekcjonalne ko-
mentarze, obojętność na opinie pracownika, prze-
rywanie komuś wypowiedzi, ignorowanie go, za-
straszanie, „przewracanie” oczami, niegrzeczność, 
nieufność, okazywanie braku szacunku, pomijanie 
kogoś podczas witania się czy przekazywania in-
formacji (Everton et al., 2005, s. 122; Griffin et al., 
2012, s. 138; Turek, 2012, s. 53; Bibi et al., 2013, 
s. 318).

Tabela 1. Wybrane definicje nieuprzejmości w pracy

Źródło Definicja

(Andersson & 
Pearson, 1999, 
s. 457)

„Zachowanie dewiacyjne o niskiej intensywności 
i niejednoznacznym zamiarze zaszkodzenia 
drugiej osobie poprzez naruszenie 
organizacyjnych zasad wzajemnego szacunku.”

(Griffin et al., 2012, 
s. 138)

„Brak szacunku i niegrzeczność wymierzone we 
współpracownika i cechujące się stosunkowo 
łagodnym charakterem.”

(Turek, 2012, 
s. 53)

„Niszczenie poprawnych relacji interpersonalnych” 
poprzez „odstąpienie od przyjętych powszechnie 
norm organizacyjnych i obyczajowych.”

Źródło: Opracowanie własne

Zachowanie to jest w literaturze często utoż-
samiane z bullyingiem oraz zastraszaniem (ang. 
 harassment), które oznaczają powtarzalne i syste-
matyczne próby skrzywdzenia danej osoby, gdzie 
ofiara ma ograniczone możliwości obrony (bądź 
nie ma ich wcale), natomiast relacje pomiędzy 
nią a sprawcą (sprawcami) są oparte na asymetrii 
(Martin & Hine, 2005, s. 477). Oba konstrukty są 

Dawid Szostek
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odmienne od nieuprzejmości w pracy, która ma ra-
czej incydentalny charakter i do jej wystąpienia nie 
jest konieczna asymetria władzy pomiędzy sprawcą 
a ofiarą (Griffin et al., 2012, s. 139).

W przypadku nieuprzejmości w pracy pomiar ma 
w praktyce charakter głównie ilościowy. Funkcjo-
nuje niewiele specjalistycznych skal, w przypadku 
których respondent jest proszony o podanie czę-
stotliwości doświadczania określonych zachowań 
ze strony innych osób w pracy (tzw. autopomiar). 
W praktyce jednym z częściej wykorzystywanych 
instrumentów pomiarowych jest krótka skala WIS 
(Workplace Incivility Scale) autorstwa Cortina et al. 
(2001) – zob. tabela 2. Skala ta charakteryzuje się 
zadowalającym stopniem rzetelności i trafności teo-
retycznej (zob. s. 70), niemniej jednak nie istnieje 
jej polskojęzyczna wersja ani nie poddano jej wali-
dacji w polskich warunkach kulturowych. 

Tabela 2. Workplace Incivility Scale

Jak często w ciągu ostatnich 5 lat w aktualnej pracy 
doświadczyłaś/eś poniżej opisanych sytuacji ze strony 

przełożonego bądź współpracownika? 
(1 – nigdy, 6 – codziennie)

1.  Poniżał cię bądź był dla ciebie 
protekcjonalny? 1 2 3 4 5 6

2.  Przywiązywał niewielką uwagę do 
twojego zdania bądź okazywał niewielkie 
zainteresowanie twoją opinią?

1 2 3 4 5 6

3.  Robił poniżające bądź obraźliwe uwagi 
na twój temat? 1 2 3 4 5 6

4.  Zwracał się do ciebie w nieprofesjonalny 
sposób, zarówno prywatnie, jak 
publicznie?

1 2 3 4 5 6

5.  Zignorował cię bądź wykluczył z zespołu 
koleżeńskiego w pracy? 1 2 3 4 5 6

6.  Podważał twoje osądy w kwestiach, które 
należały do twoich obowiązków? 1 2 3 4 5 6

7.  Czynił niechciane próby wciągnięcia 
cię w dyskusję na temat spraw 
zawodowych?

1 2 3 4 5 6

* Autorzy skali nie podali szczegółów odnośnie interpretacji wyników

Źródło: (Cortina et al., 2001, s. 70)

Mobbing i bullying w pracy

Mobbing i bullying są najczęściej analizowany-
mi w literaturze przejawami przemocy w miejscu 
pracy (Turek, 2012, s. 43). Oba zachowania cechu-
je nieepizodyczny charakter i występowanie przez 
dłuższy czas. Co więcej, do ich wystąpienia ko-
nieczna jest asymetria władzy pomiędzy sprawcą 
a ofiarą (Griffin et al., 2012, s. 138). 

Pierwszy z tych terminów, określony przez Hiri-
goyena (2003) również jako molestowanie moralne 
(zob. także Wachowiak, 2011, s. 71; Turek, 2012, 
s. 43), został pierwotnie wykorzystany w etologii 
przez Konrada Lorenza i odnosił się do ataku pro-
wadzonego przez grupę mniejszych zwierząt na 

większego osobnika. Następnie określenie to zapo-
życzono do pedagogiki dla określenia sytuacji nęka-
nia ucznia przez grupę rówieśników. W latach 80. 
XX wieku trafiło ono na grunt zachowań organiza-
cyjnych i oznacza trwające dłuższy czas (co naj-
mniej pół roku) i powtarzające się (przynajmniej 
raz w tygodniu) nękanie pracownika (tzw. ofiary 
mobbingu) przez grupę współpracowników (tzw. 
mobberów) (Kozak, 2009, s. 173; Wachowiak, 2011, 
s. 56-57, 71). Zjawisko to dotyczy nie tylko przed-
siębiorstwa, ale w zasadzie każdej organizacji, jak 
np.: szkoła, uczelnia bądź wojsko (tzw. „fala”) (Ko-
zak, 2009, s. 170). Jego ofiarą, choć rzadziej, by-
wa również przełożony; co więcej – ofiara mobbin-
gu często sama staje się mobberem (Bugdol, 2011, 
s. 75-76, 81; Wachowiak, 2011, s. 74).

Mobbera cechuje najczęściej (Bugdol, 2011, 
s. 81-82):

 przecenianie własnych możliwości,
wyolbrzymione poczucie własnej wartości,
 nieprzyjmowanie żadnej krytyki ze strony in-

nych osób,
 brak zaufania do innych,
 brak odwagi oraz kompleksy na własnym 

punkcie.
Również mobbing nie jest pojęciem zdefiniowa-

nym w literaturze w sposób jednoznaczny (por. ta-
bela 3). Leymann (1996) zidentyfikował 45 przeja-
wów zachowań o charakterze mobbingowym, dzie-
ląc je na pięć kategorii. Zachowania te mogą być 
mniej lub bardziej poważne, jak np.: 

wymierzone w komunikację (np. utrudnianie 
wypowiadania się, werbalne ataki i groźby, ciągłe 
krytykowanie), 

wpływające negatywnie na relacje społeczne 
(np. izolowanie pracownika), 

 naruszające wizerunek pracownika (plotkowa-
nie, wyśmiewanie, zaniżanie samooceny), 

 uderzające w czyjąś pozycję zawodową (np. 
kwestionowanie decyzji, przydzielanie prac naru-
szających godność osobistą, brak wsparcia, brak za-
dań do realizacji albo zadania poniżej kwalifikacji), 

wymierzone w zdrowie ofiary mobbingu (np. 
przydzielanie niebezpiecznych zleceń, brak zabez-
pieczeń, znęcanie się)(zob. także: Bowler & Brass, 
2006, s. 73; Kozak, 2009, s. 171, 180-181; Bugdol, 
2011, s. 80; Wachowiak, 2011, s. 72; Turek, 2012, 
s. 45). 

W organizacji występują najczęściej łagodne for-
my działań wymierzonych przeciwko danej oso-
bie, przy czym najbardziej zgubna dla ofiary jest 
ich kumulacja (Wachowiak, 2011, s. 72). Poza tym 
większość przypadków ma postać nękania psy-
chicznego, ale mogą to być równie dobrze akty 
przemocy fizycznej. Mają one wspólny cel w po-
staci zniszczenia i poniżenia jednostki (Bugdol, 
2011, s. 76) oraz utrwalenia i powiększenia wła-
dzy nad nią. 

Z kolei do bullyingu dochodzi wówczas, gdy 
agresorem jest jedna osoba (najczęściej przełożo-
ny; Bugdol, 2011, s. 77; Turek, 2012, s. 44), choć 

JAKOŚĆ ŻYCIA
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niektórzy autorzy (zob. np. Leymann, 1996, s. 167) 
twierdzą, że bullying odnosi się do fizycznej agresji, 
a mobbing przyjmuje bardziej wyrafinowane formy 
(np. izolowanie danej osoby). Jeszcze inni autorzy 
używają zamiennie obu pojęć (traktują je jako sy-
nonimy) bądź stosują wyłącznie pojęcie bullyingu 
w odniesieniu do tego, co w Polsce określa się jako 
mobbing (głównie autorzy angielscy i australijscy) 
(Staszkiewicz, 2014, s. 23). 

Tabela 3. Wybrane definicje mobbingu2

Źródło Definicja

Krajowe 
Stowarzyszenie 
Antymobbingowe2

„Bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, 
zastraszanie, prześladowanie, szykanowanie 
człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, 
ale czasem także przez współpracowników, 
powodujące poczucie bezsilności, upokorzenia 
i krzywdy, prowadzące w konsekwencji do 
ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia 
stanu zdrowia ofiary.”

(Turek, 2012, s. 43)

Działanie z zakresu przemocy (najczęściej 
psychicznej), „polegające na długotrwałym 
i usystematyzowanym nękaniu, dręczeniu
i/lub terroryzowaniu ofiar/ofiary w miejscu pracy 
przez osoby będące wobec nich w stosunku 
nadrzędności”.

(Hirigoyen, 2003, 
s. 11)

„Wszelkie niewłaściwe postępowanie (gest, słowo, 
zachowanie, postawa…), które przez swoją 
powtarzalność czy systematyczność narusza 
godność lub integralność psychiczną bądź 
fizyczną osoby, narażając ją na utratę zatrudnienia 
lub pogarszając atmosferę w pracy.”

Źródło: Opracowanie własne

Boddy (2014, s. 110) definiuje bullying jako po-
wtarzające się nieetyczne i niekorzystne traktowa-
nie kogoś w miejscu pracy, które może przybrać for-
mę: poniżania, sarkazmu, gburowatości, wywiera-
nia presji, doprowadzania do przepracowania danej 
osoby, grożenia jej, stosowania wobec niej przemo-
cy, molestowania seksualnego czy robienia z kogoś 
„kozła ofiarnego”. Ofiara bullyingu „czuje, że jest 
celem powtarzających się, negatywnych zachowań 
w miejscu pracy”, a zatem takich, „przeciwko któ-
rym trudno jest jej bronić się samej” (Einarsen et al., 
1994, s. 383). 

Przyczyny mobbingu i bullyingu można podzie-
lić na podmiotowe (przynależne sprawcy bądź ofie-
rze), organizacyjne i pozaorganizacyjne, przy czym 
organizacyjne mają największe znaczenie (Kozak, 
2009, s. 174, 177). W pierwszej grupie należy wska-
zać na czynniki (Kozak, 2009, s. 175, 177-179; Bod-
dy, 2014, s. 110; Lewicka, 2014, s. 42-43; Staszkie-
wicz, 2014, s. 28): 

 socjodemograficzne (np. płeć, wiek, wykształ-
cenie, np. sprawcami są częściej mężczyźni w wie-
ku 35-44 lat z wyższym wykształceniem, a ofiarami 
– osoby w wieku przedemerytalnym),

2 Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, http://www.mob-
bing.most.org.pl (05.09.2017).

 osobowościowe:
– u sprawcy (np. narcyzm, ograniczona samo-

kontrola, brak empatii/wyrzutów sumienia, wysoki 
poziom biernej agresywności oraz, paradoksalnie, 
lęk, którego sposobem pokonania jest projektowa-
nie go na innych, a następnie ich zastraszanie),

– u ofiary (np. osoby mniej wydajne albo wybija-
jące się ponad przeciętność, osoby „nietypowe”, su-
mienne, nieugięte). 

W odniesieniu do uwarunkowań organizacyj-
nych najczęściej przywołuje się następujące czyn-
niki (Vandekerckhove & Commers, 2003, s. 43-44):

 dysfunkcjonalna struktura/kultura organizacyj-
na (np. słabe bądź zbyt silne przywództwo, przecią-
żenie pracą, brak oceny i informacji zwrotnej, brak 
wsparcia, zbyt duża władza w rękach danej osoby),

 brak odpowiedniej komunikacji (zaburzenia 
w kanałach formalnych i nieformalnych),

 presja zewnętrzna (na osiąganie coraz lepszych 
wyników),

 atmosfera strachu (w przeciwieństwie do stre-
su, który w odpowiedniej ilości ma wymiar moty-
wujący, strach demotywuje i paraliżuje),

 brak autokontroli pracy i jej wyników (wiąże się 
z frustracją spowodowaną przez brak autonomii na 
stanowisku pracy).

Uwarunkowania pozaorganizacyjne mobbingu/
bullingu mają charakter głównie społeczny (np. 
poziom przestępczości, wychowanie dzieci, jakość 
edukacji, kondycja rodziny) bądź ekonomiczny (np. 
pauperyzacja, redukcja zatrudnienia) (Kozak, 2009, 
s. 178).

Zaangażowanie w mobbing/bullying może być 
również, zgodnie z teorią społecznego uczenia się, 
rezultatem obserwacji zachowania innych osób 
(np. przełożonych). Wówczas, tym bardziej, jeśli 
takie zachowanie nie spotyka się z zasłużonymi 
konsekwencjami (sprzyja bierność ofiary wyni-
kająca ze strachu), pracownicy chętniej angażują 
się w nie. Jest tak, gdyż daje to poczucie kontro-
li i władzy nad drugim człowiekiem oraz możli-
wość wykorzystywania go i manipulowania nim, 
a wszystko bez ponoszenia kosztów. Stwierdzono 
również, że ofiary tego typu zachowań chętniej 
angażują się w nie w roli oprawców (Boddy, 2014, 
s. 108). 

Duże znaczenie dla rozwoju mobbingu/bullyingu 
ma także postawa tzw. obserwatorów, czyli współ-
pracowników, którzy są świadkami tego zjawiska. 
Nawet bierność może wzmacniać poczucie bezkar-
ności mobbera. Poza tym obserwatorzy mogą po-
średnio angażować się w takie zachowania, popie-
rając i umacniając agresora (ang. co-mobbers) bądź 
podsuwając mu nowe pomysły co do form znęcania 
się (ang. side-mobbers) (Kozak, 2009, s. 175).

Mobbing/bullying mogą przynieść wiele ne-
gatywnych skutków dla zaangażowanych stron 
(przede wszystkim ofiar), które z kolei przekładają 
się na negatywne skutki ekonomiczne dla całej or-
ganizacji (Boddy, 2014, s. 110). Są to, m.in. (Bug-
dol, 2011, s. 82-83; Staszkiewicz, 2014, s. 32-33):

Dawid Szostek

JAKOŚĆ ŻYCIA



22

2018 K w i e c i e ń

 skutki psychiczne (np. depresje, obsesje, fobie, 
lęki, niepokoje, zaburzenia snu, kłopoty z koncen-
tracją, napady wściekłości, posttraumatyczny syn-
drom stresu),

 skutki somatyczne (np. bóle klatki piersiowej, 
osłabienie, zawroty głowy, drgawki, mdłości, powi-
kłania gastrologiczne, bóle mięśni),

 obniżenie jakości pracy (mniejsza motywacja, 
chęć do pracy i zaangażowanie, zaniedbywanie 
obowiązków, absencja),

większe zaangażowanie w inne formy zacho-
wań kontrproduktywnych,

 pogorszenie klimatu organizacyjnego i komuni-
kacji wewnętrznej,

 odejścia z pracy, zwolnienia,
 a nawet samobójstwa3 (zob. Wachowiak, 2011, 

s. 78).
Pomiar mobbingu/bullyingu ma w praktyce 

charakter głównie ilościowy (są to przede wszyst-
kim metody sondażowe, jak ankieta bezpośred-
nia, audytoryjna bądź elektroniczna) i bazuje na 
różnorodnych, specjalistycznych skalach. Jest to 
głównie autopomiar częstotliwości doświadcza-
nia pewnych zachowań ze strony przełożonego 
bądź współpracowników. Skale te są w większo-
ści zadowalające pod kątem rzetelności i trafności 
teoretycznej, a zawierają od kilku (np. Steffgen et 
al., 2016; zob. tabela 4) do kilkudziesięciu sfor-
mułowań (np. Yaman, 2009). Nie można powie-
dzieć, że którakolwiek ze skal dominuje w prak-
tyce pomiaru tego zjawiska. Co więcej, żadna 
nie została dostosowana do specyfiki polskich 
uwarunkowań, a także przetestowana pod kątem 
rzetelności i trafności w rodzimych uwarunko-
waniach.

Tabela 4. Luxembourg Workplace Mobbing Scale

1.  Jak często jesteś 
krytykowana/y za swoją 
pracę przez kolegów bądź 
przełożonego?

1 
– nigdy 2 3 4

5 
– prawie 
zawsze

2.  Jak często jesteś 
ignorowana/y

1 
– nigdy 2 3 4

5 
– prawie 
zawsze

3.  Jak często przełożony 
przydziela ci absurdalne 
obowiązki?

1 
– nigdy 2 3 4

5 
– prawie 
zawsze

4.  Jak często jesteś 
wyśmiewana/y 
przez kolegów bądź 
przełożonego w obecności 
innych osób?

1 
– nigdy 2 3 4

5 
– prawie 
zawsze

5.  Jak często popadasz 
w konflikty z kolegami bądź 
przełożonym?

1 
– nigdy 2 3 4

5 
– prawie 
zawsze

* Autorzy nie podali, jak należy interpretować wyniki

Źródło: (Steffgen et al., 2016)

3 Szacuje się, że nawet 10-20% samobójstw w Szwecji jest skut-
kiem terroru psychicznego w pracy (Kozak, 2009, s. 186).

W obiegu funkcjonuje również wiele niepotwier-
dzonych empirycznie skal do pomiaru mobbingu/
bullyingu. Większość z nich ma wręcz popularno-
naukowy charakter, co oczywiście nie dezawuuje 
ich wartości merytorycznej i przydatności w prak-
tyce. Przykładem jest choćby skala do autopomiaru 
mobbingu/bullyingu zaprezentowana przez  Kozaka 
(2009, s. 183-184), bazująca na częstotliwości do-
świadczania przez pracownika pewnych zacho-
wań ze strony innych osób w organizacji. Jest to 
także, zaprezentowana w tabeli 5, skala autorstwa 
prof. L. Mellibrudy, służąca do diagnozy tego, czy 
przełożony jest mobberem. Skala bazuje na rapor-
towaniu przez otoczenie występowania pewnych 
zachowań/postaw przełożonego. 

Tabela 5. Skala do diagnozy tego, czy przełożony jest mobberem

TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt, NIE WIEM – 5 pkt

1.  Są takie osoby w firmie, którym szef lubi 
dokuczać, ale te osoby nie rozumieją, 
że on robi to raczej z sympatii niż ze 
złośliwości.

TAK NIE NIE 
WIEM

2.  Nasz szef potrafi czasami rzucać takimi 
przekleństwami, że trudno je publicznie 
powtórzyć, ale zdarza mu się to tylko 
czasami i w obecności określonych 
osób.

TAK NIE NIE 
WIEM

3.  Czasami mam ochotę stanąć w obronie 
osoby, która zawsze jest „kozłem 
ofiarnym” szefa i kilku jego zaufanych 
ludzi.

TAK NIE NIE 
WIEM

4.  Właściwie to już wszyscy przyzwyczaili 
się, że jest taka osoba w zespole, z którą 
zawsze są jakieś problemy i ma pecha, 
bo zwykle trafia na szefa.

TAK NIE NIE 
WIEM

5.  Nasz szef ma humory, a gdy ogarnia 
go zły nastrój, lepiej nie wchodzić mu 
w drogę.

TAK NIE NIE 
WIEM

6.  Wiem, że nasz szef lubi plotki, a czasami 
posługuje się nimi, by sprawdzić, jak 
zareagują na nie niektórzy pracownicy.

TAK NIE NIE 
WIEM

7.  W wielu sprawach lepiej jest nie 
przeciwstawiać się szefowi, gdyż potrafi 
on nie tylko postawić na swoim, ale 
jeszcze to sobie dobrze zapamiętuje.

TAK NIE NIE 
WIEM

8.  Zwykle podczas spotkań zespołu 
współpracowników zdarza się, że 
szef coś takiego powie lub zrobi, że 
trochę mi za niego wstyd, a trochę mu 
współczuję.

TAK NIE NIE 
WIEM

9.  Filozofią naszego szefa jest trzymać 
dystans, ale nie zawsze i nie wobec 
wszystkich, w myśl zasady: „co wolno 
wojewodzie, to nie tobie...” .

TAK NIE NIE 
WIEM

10.  Atmosfera w naszej firmie jest 
w zasadzie dobra, tylko od czasu do 
czasu nie można tam wytrzymać – aż 
podziwiam niektórych, że potrafią te 
drobne uszczypliwości i uwagi szefa 
znosić tak dobrze.

TAK NIE NIE 
WIEM

Poniżej 30 pkt – mobbing nie występuje
30-50 pkt – pierwsze objawy mobbingu
55-100 pkt – mobbing występuje, a mobberem jest przełożony

Źródło: (Kozak, 2009, s. 185-186)

JAKOŚĆ ŻYCIA
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Podsumowanie

Mobbing/bullying oraz nieuprzejmość w pra-
cy mogą przybierać tę samą formę (np. wyzwiska, 
ignorowanie, obraźliwe gesty, poniżanie, nieuza-
sadniona krytyka). Co więcej, najczęściej nie jest 
możliwe poznanie intencji osoby, która je podej-
muje. W związku z tym nie jest wskazane rozróż-
nianie tych zjawisk na podstawie przejawów za-
chowań, które im towarzyszą. Konieczne jest usta-
lenie, czy dane zachowanie ma charakter długo-
trwały, powtarzalny i systematyczny, czy też jest to 
jedynie incydent. W pierwszym przypadku nale-
ży raczej mówić o mobbingu/bullyingu, natomiast 
w drugim – o nieuprzejmości w pracy, przy czym 
ostateczny osąd jest możliwy jedynie na podsta-
wie wyników z badań pogłębionych niezbędnych 
w przypadku problemów o charakterze jakościo-
wym. W związku z tym zaprezentowane w arty-
kule skale do ilościowego pomiaru omawianych 
rodzajów zachowań kontrproduktywnych mogą 
posłużyć jedynie do wstępnej diagnozy problemu, 
co oczywiście nie umniejsza ich wartości. Reasu-
mując rozważania podjęte przez autora, należy 
stwierdzić, że postawione w artykule cele udało 
się zrealizować.

Dr Dawid Szostek (dawidsz@umk.pl) – Wydział Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Streszczenie Summary

Celem niniejszego opracowania jest omówienie oraz ocena 
realizacji założeń i strategicznych ustaleń Narodowego 
Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020 na tle realizacji 
przyjętej strategii ochrony zdrowia dla obszaru zdrowia 
psychicznego zawartej w Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego (NPOZP) za lata 2011-2015. 
Metodą wykorzystaną do oceny stopnia realizacji NPOZP 
była analiza wdrożenia rozwiązań w najważniejszych 
aktach prawnych ochrony zdrowia psychicznego oraz 
wywiady z kierownictwem placówek zdrowia psychicznego 
w powiecie. Propozycje strategii dotyczącej profilaktyki 
problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu 
psychicznego społeczeństwa oceniono w oparciu 
o założenia zawarte w NPZ oraz w NPOZP na lata 2017-2022 
i zaprezentowano dla wybranej jednostki samorządowej 
powiatu na tle przyjętych rozwiązań. Przedstawiono 
wytyczne dla realizacji priorytetów związanych z NPOZP dla 
jednostki powiatu na lata 2017-2022.

The aim of this study is to discuss and assess the 
implementation of the assumptions and strategic findings 
of the National Health Programme (NPZ) for 2016-2020 in 
the context of the implementation of the health strategy 
for the mental health area included in the National 
Programme for Mental Health Protection (NPOZP) for 
the years 2011-2015. The method used to assess the 
implementation of the NPOZP was the analysis of the 
implementation of solutions in the most important legal 
acts of mental health protection and interviews with the 
management of mental health facilities in the district. 
Proposals of strategies in the field of prevention of mental 
health problems and improvement of the mental well-
-being of society were assessed based on the assumptions 
contained in the NPZ and the National Programme for 
Mental Health Protection (NPOZP) for 2017-2022 and 
presented for the selected local government unit against 
the background of the adopted solutions. The author 
presented guidelines for the implementation of the 
priorities related to the National Mental Health Protection 
Programme for the district unit for the years 2017-2022.

Słowa kluczowe Keywords
ochrona zdrowia psychicznego, Narodowy Program Zdrowia 
(NPZ) na lata 2016-2020, Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego (NPOZP)

mental health protection, National Health Programme 
(NPZ) for 2016-2020, National Mental Health Protection 
Programme (NPOZP)
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Jakość w praktyce

Wprowadzenie 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Pol-
sce wprowadzono liczne, w tym strategiczne, 
zmiany w systemie ochrony zdrowia. Strategię 
rozumiemy jako układ nastawczy sfery zarządza-
nia w wybranym obszarze systemu, obejmujący 
cele, zadania, środki i sposoby ich realizacji. Na-
tomiast system ochrony zdrowia rozumiemy jako 
całość, na którą składa się zespół ze sobą współ-
działających podmiotów (uczestników) prowa-
dzących grę interesów politycznych, ekonomicz-
nych i społecznych – co może mieć wpływ m.in. 

na jakość życia polskiego społeczeństwa – reali-
zowanych na podstawie przepisów prawa oraz fi-
nansowanych z różnych źródeł (Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, budżet państwa, budżety Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego (JST), prywatny 
budżet pacjenta). Struktura tego systemu nakre-
ślona jest w aktach prawnych zawierających pro-
gramy strategiczne. Zadania w tych programach 
zostały podzielone między Ministerstwo Zdrowia 
(MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agen-
cję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT) oraz jednostki samorządu terytorialne-
go (JST) [1]. 
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Ocena realizacji strategii ochrony zdrowia psychicznego 
poprzez programy ochrony zdrowia, w tym zdrowia 
psychicznego 

1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) 
na lata 2011-2015

Priorytety zdrowotne określa Minister właściwy 
ds. zdrowia. Z myślą o pacjentach z zaburzeniami 
psychicznymi w latach 2011-2015 opracowany zo-
stał pakiet przepisów prawa, a w nim priorytety, ce-
le i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego (NPOZP). Głównym jego prze-
słaniem była promocja zdrowia psychicznego oraz 
zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psy-
chicznych, a więc zapewnienie osobom z zaburze-
niami tego typu dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które 
umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. 
W przywołanym Programie założono odejście od 
dominującego dotychczas izolacyjnego modelu po-
stępowania z chorymi psychicznie na rzecz środo-
wiskowego modelu psychiatrii, który – jak założo-
no – powinien być bardziej przyjazny dla pacjen-
tów i ich rodzin, łatwiej dostępny, skuteczniejszy 
oraz tańszy. Podstawą wdrożenia środowiskowego 
modelu w psychiatrii miały być Centra Zdrowia 
Psychicznego (CZP). Za ich utworzenie były odpo-
wiedzialne samorządy, te jednak nie otrzymały nie-
zbędnego wsparcia, w tym także finansowego, po-
nieważ Ministerstwo Zdrowia nie ustaliło m.in. za-
sad tworzenia i finansowania modelu środowisko-
wej opieki psychiatrycznej. W wyniku tej sytuacji 
Centra Zdrowia Psychicznego nie powstały. Dodat-
kową barierą w tworzeniu i funkcjonowaniu CZP 
był niedobór pracowników w opiece psychiatrycz-
nej, o czym świadczy zestawienie faktycznych a za-
lecanych, minimalnych docelowych wskaźników 
zatrudnienia w wybranych zawodach istotnych dla 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W 2015 r. licz-
ba lekarzy psychiatrów wynosiła 3584, (przy czym 
oczekiwana, pożądana liczba to 7800 lekarzy tej 
specjalizacji) i odpowiednio liczba: psychiatrów 
dzieci i młodzieży 380 (780), pielęgniarek i terapeu-
tów środowiskowych 10500 (23400), terapeutów za-
jęciowych i rehabilitantów 560 (1560), specjalistów 
i instruktorów terapii uzależnień 608 (1900) [2].

Program ten przewidywał także działania ma-
jące ograniczyć problem samobójstw. Tymczasem 
w okresie jego realizacji nastąpił wzrost – o ponad 
60% – liczby prób samobójczych zakończonych zgo-
nem – z 3839 w 2011 r. (pierwszy rok obowiązywa-
nia programu) do 6165 w 2014 roku. W 2016 r. Ko-
menda Główna Policji odnotowała 9 tys. 861 prób sa-
mobójczych, a 5 tys. 405 osób odebrało sobie życie1. 

1 W tym samym czasie w wypadkach drogowych zginęło ponad 
3 tys. osób. Te dane są jednak niepełne. Statystyki nie uwzględniają 
bowiem wszystkich prób samobójczych, gdy interweniuje pogotowie 
ratunkowe oraz nie uwzględnia się wielu sytuacji, kiedy w wyniku 
podjętej próby samobójczej dochodzi do ciężkiego kalectwa lub 
zgonu w szpitalu.

Rosnąca liczba samobójstw w Polsce to palący pro-
blem społeczny. Polska pod tym względem zajmuje 
trzecie miejsce w UE [11]. Program miał także przy-
czynić się do rozwoju badań naukowych i tworzenia 
systemu informacji koniecznych do skutecznego za-
pobiegania zaburzeniom psychicznym. Samorządy 
województw miały zaś m.in. – zgodnie z zapisami 
NPOZP – opracować regionalne programy ochrony 
zdrowia psychicznego [12]. Stopień realizacji celów 
programu negatywnie oceniła Najwyższa Izba Kon-
troli (NIK). Zwróciła uwagę na fakt, że nie udało się 
ograniczyć występowania zagrożeń dla zdrowia psy-
chicznego, nie osiągnięto poprawy jakości życia osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz 
nie osiągnięto lepszej dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej w latach 2011-2015. Negatywną ocenę 
Izba uzasadniała następująco [13]:

 niezabezpieczenie środków finansowych przez 
wszystkich realizatorów NPOZP na zadania, które 
zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychiczne-
go należały do zadań własnych tych podmiotów; to 
skutkowało nierealizowaniem wskazanych zadań 
NPOZP;

 niezrealizowanie przez Ministra Zdrowia pi-
lotażowego programu wdrożenia środowiskowego 
modelu opieki psychiatrycznej oraz nieopracowa-
nie standardów postępowania i procedur medycz-
nych. Według światowych trend ów i rozwiązań 
pacjent powinien się leczyć w swoim środowisku 
– nie powinien być wyalienowany. Powinien być 
akceptowany w środowisku, mieć swojego prze-
wodnika – lekarza psychiatrę, ale także lekarza ro-
dzinnego, zaangażowanego w proces terapeutycz-
ny2 [4];

 niepodjęcie przez Ministra Zdrowia szkolenia 
kadr niezbędnych do realizacji środowiskowego 
modelu opieki psychiatrycznej;

 nieutworzenie przez Ministra Edukacji Narodo-
wej programów promocji i profilaktyki zdrowia psy-
chicznego oraz niepodjęcie ich realizacji, w sposób 
określony w NPOZP, w celu ograniczenia występo-
wania zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży;

 brak zaangażowania samorządów województw 
w tworzenie warunków dla realizacji zadań NPOZ, 
co skutkowało m.in. niewdrożeniem planu stop-
niowego zmniejszania i przekształcania dużych 
szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecja-
lizowane, z jednoczesnym przenoszeniem zadań 

2 Oryginalny model systemu opieki nad zdrowiem psychicz-
nym, oparty na asertywności, ciągłości i pracy ze środowiskiem 
rozwinął Triest. Taki model postrzega się jako funkcje, które ma 
pełnić pojedynczy zespół, bardziej niż osobne wyspecjalizowane 
systemy usług. Duży nacisk kładzie się na spójną organizację 
w kwestii wartości i zasad, odnoszącą się do potrzeb pacjen-
ta, odzwierciedlonych w każdym elemencie systemu, zamiast 
w zestandaryzowanych protokołach i procedurach. Model syste-
mu w Trieście można opisać poprzez praktyki i relacje pomocowe, 
a nie w kategoriach technik czy sposobów leczenia. To holistyczne 
podejście do środowiskowej opieki nad zdrowiem psychicznym, 
„obejmujące cały system i zorientowane na powrót do zdrowego 
funkcjonowania”.
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podstawowej psychiatrycznej opieki stacjonarnej 
do oddziałów szpitali ogólnych;

 brak aktywności samorządów powiatów i gmin 
(objętych kontrolą) bezpośrednio ukierunkowa-
nej na realizację ustalonych w NPOZP celów, tj. 
upowszechniania środowiskowego modelu psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej, rozwoju zróżni-
cowanych form wsparcia społecznego i aktywi-
zacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Podsumowanie wyników kontroli było przygnę-
biające, bowiem:

 nie utworzono na terenie kraju CZP spełniają-
cych kryteria określone w NPOZP z powodu zanie-
chań Ministra Zdrowia, polegających na nieustale-
niu zasad tworzenia i finansowania modelu środo-
wiskowej opieki psychiatrycznej;

 brak było koordynacji działań i monitorowania 
rezultatów osiąganych w ramach NPOZP przez Mi-
nistra Zdrowia;

 brak było współpracy pomiędzy podmiotami 
realizującymi Program;

 nierzetelnie informowano Ministra Zdrowia 
o stanie wykonania poszczególnych zadań w da-
nym roku przez ich realizatorów;

 nierzetelnie informowano Stały Komitet Rady 
Ministrów o realizacji zadań Programu przez Mini-
stra Zdrowia.

W większości zadania ujęte w NPOZP, przypisa-
ne poszczególnym podmiotom, nie były realizowa-
ne. Jednostki samorządu terytorialnego wdrażały 
tylko pojedyncze zadania i to w niepełnym zakre-
sie. Ze swoich zadań nie wywiązywały się też mi-
nisterstwa (np. minister zdrowia nie zrealizował 29 
zadań spośród 32 określonych w harmonogramie 
programu)[13]. Również Narodowy Fundusz Zdro-
wia (NFZ) nie przygotował projektu finansowania 
świadczeń dla pilotażowego programu wdrożenia 
modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej. Po-
wyższe było konsekwencją braku określenia zasad 
tego pilotażu ze strony Ministra Zdrowia. Zalecane 
nakłady na realizację NPOZP w latach 2011-2015 
ustalono na 1,271 mld zł, w tym z budżetu państwa 
i samorządów miały wynieść 611 mln zł, a z NFZ 
(na finansowanie świadczeń zdrowotnych udziela-
nych w Centrach Zdrowia Psychicznego) 660 mln 
zł. Nakłady resortu zdrowia w latach 2011-2015 
wyniosły 114 tys. zł przy planowanych nakładach 
powyżej jednego miliona złotych [14]. 

2. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020

W roku 2015 przygotowano kolejny pakiet regu-
lacji prawnych dla świadczeń zdrowia, w tym rów-
nież dla opieki w obszarze zdrowia psychicznego. 
Opracowano Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na 
lata 2016-2020, w którym wyszczególniono sześć 
obszarów działania, a jednym z jego elementów 
składowych jest obszar działań dla profilaktyki pro-
blemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrosta-
nu psychicznego społeczeństwa. Podstawą prawną 

realizacji przez państwo misji zdrowia publicznego 
jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierp-
nia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdro-
wia na lata 2016-2020.3 NPZ to podstawowy doku-
ment informujący o polityce zdrowia publicznego 
w kraju. Wyznacza cele strategiczne, cele operacyj-
ne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz 
poprawy zdrowia społeczeństwa i związanej z nim 
jakości życia. Założenia i nakreślona strategia NPZ 
na lata 2016-2020 wychodzi naprzeciw słabościom 
dotychczas skąpo realizowanego Narodowego Pro-
gramu Zdrowia [6]. Aktualny program NPZ łączy 
różne programy profilaktyczne realizowane dotych-
czas na podstawie przepisów kilku ustaw, mające 
różne terminy realizacji oraz różne źródła i różne 
poziomy finansowania. Cele strategiczne NPZ to: 
wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa ja-
kości życia związanej ze zdrowiem oraz ogranicza-
nie społecznych nierówności w zdrowiu. Sformu-
łowane cele operacyjne zaś określone w NPZ ma-
ją pomóc w osiągnięciu celów strategicznych4 [7]. 
W NPZ przyjętym do realizacji w latach 2016-2020 
wskazano kilka obszarów działania. Są nimi: 

1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywie-
nia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

W ramach tego celu zostaną przybliżone społe-
czeństwu założenia prawidłowej diety oraz korzyści 
zdrowotne płynące z regularnych ćwiczeń ukierun-
kowane w szczególności na zapobieganie chorobom 
cywilizacyjnym. Zmiana nawyków żywieniowych 
oraz zwiększenie aktywności fizycznej wymaga 
kompleksowych działań, m.in. działań informacyj-
no-edukacyjnych, które promują zdrowy styl życia 
w różnych grupach społecznych, utworzenie ogól-
nopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdro-
wego stylu życia, zapewnianie dostępności do 
obiektów sportowych oraz ćwiczeń fizycznych oraz 
wsparcie rodzin z problemem otyłości (np. przez 
tworzenie zespołów terapeutycznych, pomoc diete-
tyczną, psychologiczną i medyczną).

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktyw-
nych, uzależnienia behawioralne i inne zachowa-
nia ryzykowne

Cel ten obejmuje przeciwdziałanie narkomanii, 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych, zwalczanie następstw zdrowotnych używa-
nia wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, 
także e-papierosów, oraz przeciwdziałanie uzależ-
nieniom behawioralnym. Zaplanowano działania 

3 Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym NPZ powstaje na co 
najmniej 5 lat i jest ustanawiany w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów.

4 W przywołanej Ustawie o zdrowiu publicznym założono, że co 
najmniej 10 procent środków na realizację celów operacyjnych NPZ 
jest przeznaczanych m.in. na: ocenę stanu zdrowia i jakości życia 
społeczeństwa, na rozpoznanie czynników, które zagrażają zdrowiu 
społeczeństwa, wskazanie przyczyn społeczno-ekonomicznych, 
które prowadzą do nierówności w zdrowiu, oraz na badania 
naukowe, które mają określić, jakie czynniki szkodliwie wpływają 
na zdrowie, a także na ocenę skuteczności działań dotyczących 
zdrowia publicznego. 
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profilaktyczne i edukacyjne, udoskonalanie oferty 
i zwiększanie dostępności do leczenia uzależnień 
oraz badania naukowe, a także monitorowanie sytu-
acji epidemiologicznej związanej z uzależnieniami.

3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego 
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

W Programie zadeklarowano, że zdrowie psy-
chiczne jest jednym z najważniejszych obszarów 
obecnej polityki zdrowotnej, gdyż wzrasta liczba 
osób, które potrzebują pomocy, szukają jej w tym 
obszarze zdrowia. Zaplanowano zadania, które ma-
ją wspierać zdrowie psychiczne, zapobiegać zabu-
rzeniom psychicznym oraz mają ocenić potrzeby 
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez 
programy i działania badawczo-naukowe.

4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynika-
jącego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i bio-
logicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu 
pracy, miejscu zamieszkania, rekreacji oraz nauki 

W ramach celu na rzecz środowiska, w którym 
żyjemy, należy poprawiać jakość powietrza, promo-
wać bezpieczeństwo żywności i wody, zmniejszać 
ekspozycję na zbyt duży hałas oraz zmniejszać na-
rażenie na biologiczne czynniki chorobotwórcze, 
szkodliwe substancje chemiczne i czynniki biolo-
giczne, w tym środki ochrony roślin, środki uprawy 
roślin, produkty biobójcze, antybiotyki czy substan-
cje endokrynopodobne.

5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
Zaplanowano działania na rzecz osób starszych 

tak, aby promować zachowania prozdrowotne, 
uczyć o zdrowym odżywianiu i diecie, popra-
wiać przestrzeganie przez pacjentów zaleceń leka-
rzy, tworzyć przestrzeń publiczną przyjazną senio-
rom oraz zwiększać dostęp seniorów do nowocze-
snych technologii. Zaplanowano również rozwój 
usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyj-
nych dostosowanych do potrzeb osób starszych 
i niesamodzielnych. 

6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego
Zaplanowano kompleksowe działania ukierun-

kowane na edukację społeczeństwa m.in. w obrębie 
czynników mających wpływ na niepłodność oraz 
kształtowanie świadomości Polaków w zakresie za-
chowań prozdrowotnych prowadzących do zwięk-
szenia płodności. 

Niżej odniesiono się do trzeciego obszaru Naro-
dowego Programu Zdrowia (NPZ) nt. Profilaktyka 
problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobro-
stanu psychicznego społeczeństwa [7], gdzie sfor-
mułowano priorytety działań w obszarze zdrowia 
psychicznego na lata 2016-20205. 

Priorytety aktualnego Programu w obszarze profi-
laktyki zdrowia psychicznego są następujące: 

5 Podstawą dla ustalenia i upowszechniania priorytetów dzia-
łań w obszarze zdrowia psychicznego z punktu widzenia całego 
systemu na lata 2016-2020 są: regulacje prawne, normalizacyjne 
i opracowane standardy, a w tym: Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego i Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego 
oraz Zielone Księgi; także dorobek Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie.

 Prowadzenie polityki prozdrowotnej pań-
stwa w sposób umożliwiający i ułatwiający spo-
łeczeństwu podejmowanie działań kierunkowych 
na ochronę, umacnianie i zwiększanie potencjału 
zdrowia psychicznego.

 Prowadzenie działań na rzecz upowszechnia-
nia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego 
uwarunkowań, kształtowania przekonań, postaw, 
zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psy-
chiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychiczne-
mu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i mło-
dzieży – w szczególności przez prowadzenie dzia-
łań informacyjnych i edukacyjnych.

Opracowanie i realizacja samorządowych pro-
gramów lub strategii ochrony zdrowia psychicznego.

 Prowadzenie aktywnej polityki wobec dzieci 
i młodzieży poprzez działania i programy, prowa-
dzenie działań mających na celu wszechstronny 
rozwój i rozwijanie konstruktywnych relacji mię-
dzyludzkich, wzmacnianie potencjału zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży przez wsparcie po-
zytywnego i harmonijnego rozwoju, kształtowanie 
osobowości.

3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPZP) 
na lata 2017-2022

3 marca 2017 roku, na mocy rozporządzenia 
 Rady Ministrów, wszedł w życie Narodowy Pro-
gram Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPZP) na 
lata 2017-2022 [9]. Program ma na celu przede 
wszystkim zapewnienie kompleksowej, wielo-
stronnej i powszechnie dostępnej opieki zdro-
wotnej oraz innych form opieki i pomocy, a tak-
że kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psy-
chicznymi właściwych postaw społecznych, a tak-
że przeciwdziałania ich dyskryminacji. W reali-
zacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017-2022, zwanego dalej 
„Programem”, biorą udział ministrowie właściwi 
ze względu na cele Programu, w szczególności mi-
nistrowie właściwi do spraw: zdrowia, zabezpie-
czenia społecznego, rodziny, pracy, oświaty i wy-
chowania, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości 
oraz obrony narodowej, Narodowy Fundusz Zdro-
wia (NFZ) oraz samorządy województw, powia-
tów i gmin. Do współpracy zaproszono również 
organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia 
oraz wszelkie formy mniej lub bardziej sformali-
zowanych i zorganizowanych grup działających 
na rzecz osób zmagających się z zaburzeniami psy-
chicznymi. Program został rozpisany na cele ogól-
ne i cele szczegółowe oraz wynikające z nich za-
dania do realizacji. Zadania ujęto z rozróżnieniem 
kompetencji podmiotów mających je realizować. 
Do Ministra Zdrowia na przykład należeć ma mo-
nitorowanie postępów wdrażania przez NFZ psy-
chiatrycznej środowiskowej opieki zdrowotnej, 
skoordynowanie dostępnych form opieki i pomo-
cy; do ministra sprawiedliwości – zapewnienie 

Mira Lisiecka-Biełanowicz

JAKOŚĆ W PRAKTYCE



28

2018 K w i e c i e ń

osobom przebywającym w placówkach peniten-
cjarnych wymiaru sprawiedliwości, w szczegól-
ności w ośrodkach dla młodocianych, dostępu do 
opieki psychiatrycznej i wsparcia psychologicz-
nego, a do organów gminnych – między innymi 
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży w przedszkolach, szkołach 
i placówkach itd. Program ten powinien zostać 
odpowiednio rozpisany, tzn. w sposób bardziej 
szczegółowy i przystający do szczebla danego wo-
jewództwa, czyli należy opracować wersję Naro-
dowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla województwa, uwzględniając: ustawę o Ochro-
nie Zdrowia Psychicznego, Centra Zdrowia Psy-
chicznego (z uwzględnieniem każdej z form opieki 
psychiatrycznej, tj.: na oddziale dziennym, w po-
radniach zdrowia psychicznego, w zespołach le-
czenia środowiskowego oraz z zabezpieczeniem 
stacjonarnego oddziału całodobowego), mapy po-
trzeb zdrowotnych dla tego województwa, a także 
finansowanie centralne, finansowanie z budżetu 
województwa, dotacje z organizacji charytatyw-
nych, związków wyznaniowych, UE oraz inne. 

3.1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPZP) 
dla powiatu żywieckiego na lata 2017-2022

Dla powiatów należy również opracować od-
powiednią wersję Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego, uwzględniając: ustawę 
o ochronie zdrowia psychicznego, Centra Zdrowia 
Psychicznego (z oddziałem dziennym, poradnią 
zdrowia psychicznego, zespołem leczenia środo-
wiskowego oraz z zabezpieczeniem stacjonarnego 
oddziału całodobowego), mapy potrzeb zdrowot-
nych, a także finansowanie centralne, z budżetu 
województwa, dotacje z organizacji charytatyw-
nych, ze związków wyznaniowych, UE oraz in-
ne. W wyniku współpracy z „jednostką w terenie” 
– przedstawiono ramowe propozycje realizacji Na-
rodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego dla Powiatu Żywieckiego na lata 2017-2022 
(Tabela 1). 

Zadania samorządu Powiatu Żywieckiego spro-
wadzają się do [11]: 

Opracowania lokalnego programu zwiększenia 
dostępności i zmniejszenia nierówności w dostę-
pie do rożnych form środowiskowej psychiatrycz-
nej opieki zdrowotnej, w tym utworzenie – co pilne 
– placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla 
dzieci i młodzieży w powiecie i gminie; zauważal-
ny jest deficyt miejsc w oddziałach dla dzieci i mło-
dzieży z powodu niedostatecznej wyceny tej usługi 
przez NFZ.

Utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego 
zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi 
w programie rozwoju współpracy Beskidzkiego 
Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) z Psychia-
trycznym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Sp. 
z o.o. – (PZOL Sp. z o.o.) w Międzybrodziu Bial-
skim. Podjęto już konkretne działania w tym kie-
runku. Kierownictwo PZOL – z powodzeniem – zło-
żyło akces do Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie, wyrażając gotowość wzięcia udzia-
łu w pilotażowym programie rozwoju świadczenia 
usług tworzonych wg koncepcji leczenia środowi-
skowego pacjenta chorego psychicznie w ramach 
Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) na terenie 
powiatu. Przygotowano kadrę i wymagane wytycz-
nymi podmioty oraz infrastrukturę.

Utworzenia Centrum Doświadczalnego na po-
ziomie powiatu żywieckiego na bazie Psychia-
trycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sp. 
z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychiczne-
go we współpracy z ośrodkiem naukowo-badaw-
czym oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzi-
nie psychiatrii.

Potencjalne zagrożenia oraz korzyści, jakie moż-
na uzyskać w wyniku starannie zaplanowanych 
działań w Programie dla powiatu żywieckiego o za-
siedleniu demograficznym ponad 150 tys. miesz-
kańców, mogą być następujące [11]:

W pierwszym etapie zagwarantowanie pozio-
mu środków pozwalających na funkcjonowanie 
bez zobowiązań wymagalnych. Jednostka ochrony 
zdrowia bez zobowiązań wymagalnych bowiem jest 
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Tabela 1. Cele i  zadania proponowane w  ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Żywieckiego na lata 2017-2022

Cele i zadania ogólne programu Cele i zadania szczegółowe programu

1.  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb;

a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
c)  aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, skoordynowanie 

dostępnych form opieki i pomocy, udzielenie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom;

2.  prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji 
i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi;

a)  opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku 
osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,

b)  prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności 
respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;

3.  monitorowanie i ocena skuteczności działań 
realizowanych w ramach Programu.

a)  gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące 
realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty 
wskazane w Programie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie założeń strategicznych Programu Centrum Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2018 dla Powiatu Żywieckiego. 
Maszynopis powielony [11]
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zmuszona sytuacyjnie do pokrywania deficytu od-
działu szpitalnego z uwagi na niedofinansowanie 
psychiatrycznego lecznictwa zamkniętego.

Ujednolicenie struktur organizacyjnych, kom-
patybilność dokumentacji i charakteru przekazu in-
formacji oraz opracowanie modelu działania możli-
wego do powielania w innych jednostkach w kraju.

Koszt minimalny wdrożenia z zachowaniem 
bezpieczeństwa, wykluczającego przypadkowe wy-
datkowanie środków, wynikające z wprowadzania 
błędnych założeń politycznych na szeroką skalę, 
bez uprzedniego sprawdzenia w praktyce.

Ukierunkowanie na pacjenta „zagubionego” 
w systemie ochrony zdrowia, który to system nie 
spełnia kryterium systemu, jest systemem tylko 
z nazwy.

Dobra współpraca z władzami samorządowymi 
powiatu, miasta i województwa, związkami wyzna-
niowymi i sponsorami.

 Podjęcie prac – z zakresu tworzenia mierni-
ków – mających na celu prowadzenie monitorin-
gu i oceny świadczenia usług. Idea jest dobra, ale 
w obszarze ochrony zdrowia psychicznego punk-
tem wyjścia powinno być wdrożenie i wykonywa-
nie procesów świadczenia usług na poszczególnych 
poziomach działania, a dopiero potem stopniowe 
„obudowywanie” realizowanych procesów elemen-
tami pomiarowymi: miernikami, w tym wskaźnika-
mi i liczbami bezwzględnymi. 

Konsultowanie twórczości wdrożeniowej z po-
ziomu centralnego z tzw. terenem, placówkami 
świadczącymi usługi psychiatryczne.

 Prowadzenie spotkań z interesariuszami oto-
czenia zewnętrznego, prowadzenie zajęć edukacyj-
nych na poziomie szkolnictwa, administracji samo-
rządowej itd. (przedstawienia np. jasełkowe, wysta-
wy wyrobów artystycznych pacjentów, spotkania 
z mieszkańcami, organizowanie Światowego Dnia 
Solidarności z Chorymi na Schizofrenię z udzia-
łem władz lokalnych i przy współpracy z nimi, or-
ganizowanie koncertów charytatywnych, tworzenie 
funkcji wspierających działania jw. itd.).

Podsumowanie – wytyczne dla realizacji priorytetów 
związanych z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla powiatu na lata 2017-2022 na tle 
przyjętej strategii Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) 
na lata 2016-2020 oraz na tle realizacji Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) za 
lata 2011-2015: 

1. Zabezpieczenie stosownych nakładów na sys-
tem ochrony zdrowia, w tym na ochronę zdrowia 
psychicznego. Warunek ten jest szczególnie istot-
ny dla tych placówek, które zmuszane są do funk-
cjonowania przy wycenie świadczonych usług po-
niżej faktycznie generowanych przez nie kosztów 
i których działalność obwarowana jest ustawodaw-
stwem o podnoszeniu uposażeń personelowi me-
dycznemu bez zagwarantowania środków, co wpy-
cha te placówki w ogromne straty oraz problemy 

związane z utrzymaniem płynności finansowej6,7 
[10]. Zabezpieczenie nakładów jest również ko-
nieczne ze względu na od lat planowane wprowa-
dzanie powszechnej i kompatybilnej elektronicznej 
dokumentacji medycznej; na efekty oczekuje się na 
poziomie operacyjnym, czyli m.in. w powiatach.

2. Doprowadzenie do transparentności wszyst-
kich poziomów i jednostek składających się na sys-
tem ochrony zdrowia psychicznego na terenie kra-
ju, a także do transparentności przepływów środ-
ków finansowych między tymi jednostkami. Podję-
cie decyzji, aby pacjenci w jednostkach lecznictwa 
psychiatrycznego otrzymywali rozliczenia finan-
sowe nie jedynie z pozycji Zaburzenia psychicz-
ne i zaburzenia zachowania [ICD – 10 rozdział F 
(F00-F99)], ale aby finansowano też inne jednostki 
chorobowe, na które zapadają pacjenci oddziałów 
opiekuńczo-leczniczych-psychiatrycznych (czyli 
na wzór Domów Pomocy Społecznej (DPS), gdzie 
tych problemów nie ma).

3. Zastosowanie zasad lean management w jed-
nostkach organizacyjnych ochrony zdrowia psy-
chicznego, co wpłynie m.in. na minimalizowanie 
biurokracji systemu ochrony zdrowia i w systemie 
ochrony zdrowia, bowiem pracochłonność wypeł-
niania obszernej dokumentacji przez lekarza spy-
cha pacjenta, najważniejszego interesariusza, do ro-
li mało ważnego lub wręcz nieważnego podmiotu; 
zubaża pacjenta z czasu przewidzianego na kontakt 
z lekarzem. 

4. Realizowanie koncepcji Centrów Zdrowia Psy-
chicznego (z oddziałem dziennym, poradnią zdro-
wia psychicznego, zespołem leczenia środowiskowe-
go oraz z zabezpieczeniem stacjonarnego oddziału 
całodobowego), czyli ukierunkowanie wprowadza-
nych obecnie w Polsce rozwiązań na zmniejszenie 
wiodącej roli całodobowej opieki szpitalnej na rzecz 
innych form – otwartych i środowiskowych. Między 
rokiem 2010 i 2013 największy wzrost nakładów ob-
jął zespoły leczenia środowiskowego, w mniejszym 
stopniu oddziały dzienne i ambulatoria [3].

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia (poz. 1628 Dz. U. 2015) 
uzupełnia rozwiązania – poza wzrostem wynagrodzeń o 400 zł 
przez 4 lata – wprowadza też mechanizm gwarantujący utrzymanie 
uzyskanych podwyżek po 2019 r.

7 Na pierwszym miejscu wśród najbardziej zadłużonych pla-
cówek w Polsce jest Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego 
w Grudziądzu (kwota jego zobowiązań to przeszło 420 mln zł) na 
drugim – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie (252 mln zł 
długu), natomiast na trzecim – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
św. Jadwigi w Rzeszowie (196 mln zł). Najbardziej zadłużone na 
Śląsku są: Szpital Wojewódzki Najświętszej Maryi Panny w Często-
chowie – z długiem na 104 mln zł, Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
– Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej (98 mln zł długu). 
W drugiej dziesiątce najbardziej zadłużonych znalazły się dwie 
bielskie placówki – Szpital Wojewódzki (nieco ponad 70 mln zł 
zobowiązań) oraz Beskidzkie Centrum Onkologii (prawie 70 mln zł). 
Skąd się biorą te długi? Na przykład narzucone ustawą podwyżki dla 
pracowników spowodują, że w roku 2018 szpitalom, których orga-
nem założycielskim jest marszałek, tylko z tego powodu zabraknie 
20-30 mln zł. Wicemarszałek województwa śląskiego M. Gramatyka 
podkreślał, że nie ma nic przeciwko temu, by samorządowe władze 
województwa dawały szpitalom pieniądze na inwestycje. Nie podoba 
mu się jednak, kiedy władze te muszą przyznawać „ratunkowe” dota-
cje na spłatę zobowiązań albo kiedy szpitale zaciągają gdzie indziej 
zobowiązania na wysoki procent, bo to jest drogi pieniądz.

Mira Lisiecka-Biełanowicz
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5. Jednocześnie w trudnych i uzasadnionych przy-
padkach pobyt w placówkach stacjonarnego leczenia 
pacjentów chorych psychicznie powinien być reali-
zowany według wypracowanych wcześniej polskich 
wzorcowych programów, które w niczym nie ustę-
pują zagranicznym (żal jednak zniszczonej struktu-
ry organizacyjnej zapewniającej kompleksowe działa-
nia w zakresie diagnozy, lecznictwa i terapii psychia-
trycznej, m.in. według zasady „otwartych drzwi”), 
łącznie z infrastrukturą i architekturą placówek lecz-
nictwa stacjonarnego. Warto sięgnąć po te wzorce le-
czenia, gdyż wydają się być również modelem – pier-
wowzorem kompleksowej i koordynowanej opieki 
zdrowotnej (KOZ) w zakresie opieki psychiatrycznej. 

6. Dbałość o zabezpieczenie kadr medycznych do 
opieki nad pacjentem psychicznie chorym – niespeł-
nienie bowiem wymogu posiadania w swych zaso-
bach kadrowych np. lekarza psychiatry dziecięcego, 
psychologa, logopedy lub fizjoterapeuty może nie po-
zwolić wypełnić rygorów kontraktu z płatnikiem, czy-
li NFZ-em. Jednym z kluczowych elementów w ob-
szarze opieki nad pacjentem psychiatrycznym jest od-
budowanie sprawnego systemu kształcenia personelu 
pielęgniarskiego z naciskiem na kompetencje zawo-
dowe (np. w przypadku pielęgniarki środowiskowej).

7. Wskazane jest również dodatkowe finansowa-
nie m.in. poprzez związki wyznaniowe, organiza-
cje charytatywne, dodatkowe ubezpieczenia zdro-
wotne, środki prywatne, środki finansowe z UE; tu 
ważne jest wprowadzenie zrozumiałych procedur 
i formularzy przy staraniu się o środki unijne. Do-
kumenty stosowane aktualnie w Polsce są często 
nazbyt asekuracyjnym wymysłem krajowych pra-
cowników administracyjnych, a nie UE. 

8. Stworzenie w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia możliwości wykorzystywania ogromu da-
nych i informacji różnych typów (często niekompa-
tybilnych), będących w dyspozycji NFZ, zarówno 
w zakresie zarządzania strategicznego (perspektywa 
krajowa), jak i operacyjnego (perspektywa powiatu).

Od wielu lat ochrona, w tym opieka, zdrowia psy-
chicznego w Polsce jest realizowana przy braku spój-
nej i konsekwentnie prowadzonej polityki, w nietran-
sparentnych i – co więcej – w nieprzestrzeganych ry-
gorach prawnych, finansowych i organizacyjnych. 
Jednak przyjęte rozwiązania finansowe i organizacyj-
ne w systemie opieki psychiatrycznej są zgodne z ce-
lami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego (NPOZP) i zmierzają do stworzenia Cen-
trów Zdrowia Psychicznego (CZP) [3]. Aby zakończyć 
optymistycznie te rozważania, należy mieć ufność, 
że przyjęte plany działań jako narzędzia koordynacji 
Programu (NPOZP) na lata 2017-2022 mogą – m.in. 
jako jedna ze składowych – mieć wpływ na jakość ży-
cia polskiego społeczeństwa poprzez realizację celów 
oraz zadań za pomocą działań określonych w strate-
giach ogólnokrajowych ochrony zdrowia.

Dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz (mira.lb@wp.pl) – Zakład 
Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauki 
o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
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Norma ISO 19600:2014 
System zarządzania zgodnością. Wytyczne

Antoni 
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Jakość w praktyce

 Wprowadzenie

Wszystkie firmy prowadzące działalność gospo-
darczą lub publiczną muszą brać pod uwagę potrze-
by i oczekiwania wszystkich stron zainteresowa-
nych. Aby zapewnić ciągłość działania i istnienie 
w przyszłości, muszą utrzymywać zrównoważoną 
i uczciwą działalność. Oznacza to prowadzenie tej 
działalności w zgodzie z oczekiwaniami stron zain-
teresowanych, a w tym w zgodności z wymagania-
mi prawa i innymi regulacjami, do których prze-
strzegania organizacja się zobowiązała.

Większość zarządzających firmami lub instytu-
cjami publicznymi codziennie, przed podjęciem 
każdej decyzji, analizuje intuicyjnie ryzyko biz-
nesowe, reputacyjne czy np. ryzyko niespełnienia 
wymagań prawnych. Liczne badania potwierdzają, 
że w klasyfikacji zagrożeń przedsiębiorcy stawia-
ją na pierwszych miejscach właśnie kwestie utraty 
lub pogorszenia reputacji lub ponoszenia odpowie-
dzialności prawnej. 

Intuicyjne zarządzanie brakiem zgodności po-
stępowania z wymaganiami prawnymi warto wes-
przeć zarządzaniem systemowym. Zarządzanie sys-
temowe jest bardziej skuteczne – wyraźnie określa 
i adresuje zadania, odpowiedzialności i uprawnie-
nia. Angażuje nie tylko zarządy, właścicieli, naj-
wyższe kierownictwo, ale także cały podległy per-
sonel, w tym szeregowych pracowników. Zapew-
nia lepszy przepływ informacji w zamkniętej pętli 
sprzężenia zwrotnego identyfikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej sytuacji firmy, potrzeb i oczekiwań, 
istniejących zagrożeń i oceny ryzyk, podejmowaniu 
formalnych działań zapobiegających. Jednocześnie 
zwiększa się zainteresowanie systemowym wykry-
waniem i zapobieganiem działaniom o charakterze 
korupcyjnym1. 

Kwestia zarządzania ryzykiem braku zgodności 
postępowania z wymaganiami prawnymi została 
usystematyzowana w normie ISO 19600 wydanej 
w 2014 roku. Norma ta nie jest przeznaczona do 
certyfikacji i zawiera tylko wytyczne do wdroże-
nia systemu. Obydwie wspomniane normy zostały 

1 ISO 37001:2016 Systemy zarządzania antykorupcyjnego. 
Wymagania i wytyczne użytkowania.

opracowane w oparciu o strukturę ramową zale-
caną w tzw. Aneksie SL, co oznacza, że mają spis 
treści znormalizowany, podobny do wydanych już 
znowelizowanych norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 
45001 i innych.2

1. Wytyczne normy ISO 19600:2014

Norma ta zawiera wytyczne, które nie są wyma-
ganiami. Oznacza to, że nie stanowi podstawy cer-
tyfikacji i nie może być używana w tym celu. Mo-
że natomiast stanowić przewodnik do wdrożenia 
postępowania systemowego w tym zakresie i może 
być stosowana jako przewodnik w ocenie stopnia 
doskonałości w zarządzaniu ryzykiem niespełnia-
nia wymagań prawnych. 

1.1. Struktura normy

Strukturę normy, zgodną z Aneksem SL, zamiesz-
czono na rysunku 1. Informacje tu zawarte są jedno-
cześnie spisem treści rozdziałów normy.3

1.2. Cechy normy

Norma ta ma uniwersalny charakter i przez to 
może być stosowana jako narzędzie wspomagające 
wdrażanie lub utrzymanie specyficznych wyma-
gań dotyczących zgodności w innych systemach 
zarządzania. Teraz, poprzez format zharmonizo-
wany z innymi normami, jest łatwa do wdrożenia 
i utrzymania. Jest zbudowana w oparciu o zasady 
dobrego zarządzania korporacyjnego, zasadę ela-
styczności, proporcjonalności, transparentności 
i długofalowości. Zawiera zalecenia, co jest pod-
kreślone przez stosownie słowa „should”. Koncen-
truje się nie tylko na kwestii zarządzania ryzykiem 
i zgodności działania z wymaganiami prawa, ale 
także ze standardami etycznymi i oczekiwaniami 
społecznymi. 

Norma ta jest zbudowana na powszechnie uzna-
nych i stosowanych modelach:

2 Norma ISO 45001:2018 dotycząca zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy została opublikowana w marcu br.

3 Tłumaczenie własne autora.



32

2018 K w i e c i e ń

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Norma ISO 19600:2014 System zarządzania zgodnością. Wytyczne

 zarządzania ryzykiem,
 ciągłego doskonalenia – PDCA – (planuj-wyko-

naj-sprawdź-ulepszaj), 
 uniwersalnego modelu – struktury wskazanej 

w Aneksie SL.

1.3. Omówienie treści niektórych rozdziałów normy

Definicje 
Na pierwszych stronach normy umieszczono roz-

dział Definicje. Jakkolwiek zawarte w nim definicje 
nie są w pełni zgodne z normą ISO 9000, to jednak 
warto je poznać w celu lepszego zrozumienia tre-
ści wytycznych i ich powiązań. Musimy przyjąć, 
że tradycyjna nazwa stanowiska „pełnomocnik” lub 
„przedstawiciel kierownictwa” została tu nazwana 
jako „funkcja zgodności”. Definiuje się ją jako: „oso-
bę lub osoby odpowiedzialne za zarządzania zgod-
nością”. Wymieniana w wielu miejscach „zgod-
ność” definiowana jest jako: „spełnienie wszystkich 
zobowiązań do zgodności przez organizację”. 

Rozdział Nr 4 – Kontekst organizacji 
Wytyczne zalecają określenie kontekstu we-

wnętrznego i zewnętrznego organizacji w celu po-
znania i ustalenia cech środowiska biznesowego, 
w jakim funkcjonuje organizacja. W tym samym 
rozdziale zamieszczono wytyczne do zdefiniowa-
nia wszystkich stron zainteresowanych i ich zróż-
nicowanych potrzeb i oczekiwań. Kontekst i potrze-
by stron zainteresowanych są zwykle dobrze znane 
kierownictwu. Jednak nie jest pewne, czy wszyscy 
podlegli kierownicy i pracownicy rozumieją tak sa-
mo te pojęcia. Jeżeli połączymy to z następną wy-
tyczną dotyczącą podejścia procesowego i określe-
nia struktury systemu, to zrozumiemy, że te kwe-
stie stanowią zarówno podstawę zaprojektowania 
systemu, jak i – później – podstawę identyfikacji 
zagrożeń i oceny ryzyka oraz działań w odniesie-
niu do ryzyk.

Rozdział Nr 4.5 – Zobowiązanie do przestrzegania 
zgodności 

W rozdziale tym zawarto wytyczne dotyczą-
ce identyfikacji przepisów prawa i nadzorowania 
zmian w tych przepisach.

Rozdział Nr 4.6 – Identyfikacja, analiza i ocena 
braku zgodności 

Znajdujemy tu kluczowe wytyczne co do zarządza-
nia ryzykiem braku zgodności. Zarządzanie obejmuje 
identyfikację zagrożeń w różnych procesach, określe-
nie miary zagrożeń według umownie wybranej skali 
i – w końcu – określenie, które ryzyka mogą być zaak-
ceptowane, a co do których należy podjąć działania, 
np. w celu zredukowania potencjalnych skutków lub 
prawdopodobieństwa, że zagrożenie zmaterializu-
je się. Te zidentyfikowane i określone ryzyka, nawet 
najmniejsze, powinny podlegać systemowemu, regu-
larnemu monitorowaniu. W stosunku do większych, 
niezaakceptowanych, należy podjąć konkretne, zapla-
nowane działania korekcyjne lub korygujące. Szcze-
gółowe wytyczne zawarto w oddzielnym Rozdziale 
Nr 6 – Planowanie, z podpunktami „Działania zwią-
zane z ryzykiem braku zgodności” i „Cele dotyczące 
zgodności i planowania ich osiągania”. Te rozdziały 
normy, jak i wiele innych punktów, np. wytyczne co 
do ciągłego doskonalenia, wskazują, że funkcja iden-
tyfikacji, oceny i planowania działań (biorąc zawsze 
pod uwagę kontekst, oczekiwania stron zainteresowa-
nych i wyniki oceny ryzyka) powinna być realizowa-
na „on line” – potocznie mówiąc – na bieżąco, w takt 
zmian warunków realizacji celów organizacji. Zawsze 
należy jednak pamiętać o zasadzie proporcjonalności, 
czyli zdrowego rozsądku. 

Rozdział Nr 5 – Przywództwo 
Określa szereg wytycznych zaadresowanych do 

kierownictwa różnych szczebli. Zawarto tu wy-
tyczne co do treści polityki zgodności i jej aktuali-
zacji. W podrozdziale 5.3 „Zadania organizacyjne, 
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Rys. 1. Struktura normy ISO 19600 
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odpowiedzialności i uprawnienia” w sposób istotny 
uzupełniono wskazówki co do budowania struktury 
organizacyjnej systemu.

Rozdział Nr 7 – Wsparcie 
Opisuje wytyczne co do zapewnienia zasobów 

potrzebnych do funkcjonowania systemu. Te zaso-
by to – przede wszystkim – kompetencje pracowni-
ków i ich świadomość oraz sposoby i środki zarzą-
dzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. 

Rozdział Nr 8 – Działanie 
Zawiera wytyczne do bieżącego funkcjonowania 

systemu i określa takie zagadnienia, jak:
 planowanie operacyjne i nadzór,
 ustanowienie nadzoru i procedur,
 procesy zewnętrzne.

Rozdział Nr 9 – Ocena wykonania 
W kolejnych podrozdziałach określono wytyczne 

do bieżącego monitorowania funkcjonowania sys-
temu oraz okresowej oceny doskonałości (system 
wskaźników) i skuteczności systemu. Charaktery-
stycznymi dla tego systemu wytycznymi są wska-
zówki, jak pozyskiwać i odbierać informacje zwrot-
ne co do realizacji funkcji zgodności z wielu źródeł, 
w tym od pracowników, np. poprzez telefon zaufa-
nia, skrzynki pytań i wniosków. W podrozdziale 9.2 
zawarto wytyczne co do realizacji auditu wewnętrz-
nego, a w podrozdziale 9.3 Przegląd zarządzania 
– bardzo podobne wytyczne jak w wielu innych 
znormalizowanych systemach zarządzania.

Rozdział Nr 10 – Doskonalenie 
Opisuje dobrze znany z innych systemów me-

chanizm działań korygujących oraz zawiera szcze-
gółowe wytyczne w zakresie uwzględnienia funk-
cji poufnego raportowania podejrzanych lub złych 
praktyk, pogwałceń zobowiązań organizacji. Zawie-
ra także wytyczne dotyczące ciągłego doskonalenia 
wyników zgodności. 

2. Zastosowanie

Każda działalność gospodarcza lub publiczna ob-
łożona jest regułami i przepisami prawa. Niezależnie 
od charakteru działalności mogą wystąpić niezgod-
ności i naruszenia. Dotyczy to relacji wewnętrznych 
i zewnętrznych organizacji, wszystkich jej szczebli 
struktury organizacyjnej. Źródła błędów mogą tkwić 
w stosowanych systemach, w zachowaniach i postę-
powaniach ludzi, świadomych lub nieświadomych. 
System zgodny ze wskazaniami tej normy może być 
wdrożony w dużych przedsiębiorstwach sektora pry-
watnego i państwowego, ale także w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach. Wynika to z zastosowania 
wspomnianej zasady elastyczności i proporcjonalno-
ści. Zawsze obowiązuje postulat zharmonizowania 
tego systemu z istniejącymi już systemami zarządza-
nia (jeżeli są już wdrożone), takimi jak: ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 (BHP) i inny mi. 

3. Korzyści

Oto niektóre korzyści dla organizacji i jej stron 
zainteresowanych z wdrożenia systemu zarządza-
nia zgodnością:

 ograniczenie lub eliminacja ryzyka utraty repu-
tacji dzięki systemowi wczesnego ostrzegania i for-
malizowania działań zapobiegających materializa-
cji zagrożeń,

 ograniczenie prawdopodobieństwa ponoszenia 
odpowiedzialności prawnej wynikającej z naruszeń 
prawnych i regulacyjnych (np. prawo pracy, usta-
wy, rozporządzenia, normy, kodeks karny, prawo 
ochrony konkurencji i inne), 

 lepsze zarządzanie bezpieczeństwem danych,
włączenie wszystkich (najwyższe kierownic-

two, kierownicy, pracownicy) w realizację zrówno-
ważonego działania i rozwoju organizacji, budowę 
ładu organizacyjnego oraz wspólne stosowanie na-
rzędzi budowania kultury etycznej i prawnej,

 skuteczniejsze, bieżące monitorowanie obszarów 
szczególnie wrażliwych i narażanych na nieprawidło-
wości i nadużycia oraz sformalizowane planowanie 
i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych,

 zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania 
założonych celów biznesowych,

 formalne włączenie polityki zgodności do in-
nych wewnętrznych polityk i praktyk,

możliwość poddania zewnętrznej, obiektywnej 
ocenie stopnia doskonałości organizacji w stosunku 
do wymagań prawa i etyki biznesu.

4. Proces wdrożenia 

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnością to 
– w dużym skrócie – przeprowadzenie następują-
cych czynności:

 zapoznanie się z wytycznymi normy ISO 
19600:2014 przez inicjatora przedsięwzięcia lub ini-
cjatorów, kierownictwo, przedstawicieli pracowni-
ków, np. w formie szkoleń dla jednej lub więcej grup 
(najwyższe kierownictwo, pełnomocnik, pracownicy 
działu „compliance”, auditorzy wewnętrzni, zespół 
wdrożeniowy). Takie szkolenie zapewni uprawnie-
nia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu 
Zarządzania Zgodnością lub Auditora Wewnętrzne-
go Systemu Zarządzania Zgodnością. Powinno też 
być okazją do omówienia praktycznych rozwiązań; 

 uzyskanie porozumienia, zgody i wsparcia naj-
wyższego kierownictwa (zarząd, prezes, właściciel) 
co do kierunkowych działań w związku z działa-
niami strategicznymi i w tym – z przewidywanymi 
kosztami;

 rozpatrzenie funkcjonujących już procedur lub 
praktyk związanych z zarządzaniem ryzykiem;

 przeprowadzenie konsultacji i rozmów wyja-
śniających z pracownikami i/lub ich reprezentanta-
mi co do celów i zamierzeń związanych z wdroże-
niem tego systemu;

 przegląd wiedzy co do wszelkich dotychczaso-
wych naruszeń w przeszłości; chodzi tu o przegląd 

Antoni Kleniewski

JAKOŚĆ W PRAKTYCE



34

2018 K w i e c i e ń

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Norma ISO 19600:2014 System zarządzania zgodnością. Wytyczne

raportów z audytów, kontroli wewnętrznych i ze-
wnętrznych, nadzorów w dziedzinach takich, jak: 
prawo pracy, prawo ochrony środowiska, regulacje 
finansowe, podatkowe, normy etyczne;

 opracowanie i opublikowanie struktury funkcjo-
nalnej systemu zarządzania zgodnością z uwzględ-
nieniem istniejących już systemów zarządzania lub 
wspierających zarządzanie;

weryfikacja i uzupełnienie zakresów zadań, od-
powiedzialności i uprawnień kluczowego persone-
lu wymienionego w strukturze funkcjonalnej; 

 zapoznanie – w formie szkoleń – personelu na 
różnych poziomach organizacji z wytycznymi nor-
my ISO 1960:2014;

 opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie har-
monogramu szczegółowych prac wdrożeniowych 
(uzupełnienie dokumentacji, wdrożenie, sprawdze-
nie przydatności i skuteczności, audit wewnętrzny); 

 opracowanie dokumentów zalecanych w nor-
mie lub adaptacja istniejących;

 przeszkolenie auditorów wewnętrznych lub 
uzupełnienie kompetencji już istniejących;

 realizacja auditów wewnętrznych i przeprowa-
dzenie systemowych działań korygujących i oceny 
ich skuteczności; 

 przeprowadzenie pierwszego przeglądu zarzą-
dzania.

Kwestia określenia struktury funkcjonalnej, np. 
w formie schematu funkcjonalnego, ale uszczegó-
łowiona w personalnych zakresach zadań, odpo-
wiedzialności i uprawnień, jest bardzo istotna dla 
utrzymania każdego systemu zarządzania. Uściśla 
drogi raportowania i komunikacji, zakres działania, 
odpowiedzialność za osiąganie celów procesów, 
umożliwia systemowy nadzór i monitorowanie. 

Podsumowanie

Zarządzanie zgodnością w organizacji to bardzo 
dobra funkcja doradcza i kontrolna, wspomagająca 
eliminowanie przyczyn niezgodności, jak i im za-
pobiegająca. Funkcja ta realizuje elementy zarzą-
dzania ryzykiem w oparciu o wytyczne ISO 31000, 
ale w zgodności z innymi systemami zarządzania 
i wkomponowanymi w nie wymaganiami co do 
zarządzania zgodnością. Wdrożenie systemu za-
rządzania zgodnością nie jest trudne, szczególnie 
w organizacjach posiadających już systemy takie, 
jak: zarządzanie jakością, środowiskowe czy bezpie-
czeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo żywno-
ści, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie odpo-
wiedzialnością społeczną. Przywoływana tu zasada 
proporcjonalności oznacza dostosowanie systemu 
do rzeczywistej struktury organizacji, obowiązują-
cych ją przepisów prawa i regulacyjnych, specyfiki 
branżowej i zakresu działania. Tematy zgodności, 
zarządzanie ryzykiem biznesowym, zarządzanie 
odpowiedzialnością społeczną, etyka biznesu coraz 
częściej pojawiają się w kontaktach dwustronnych 
klient-dostawca. Obie strony dążą do zrównowa-
żonej współpracy z minimalizowanym ciągle ryzy-
kiem zakłóceń. 

Inż. Antoni Kleniewski (kleant@poczta.onet.pl) – doświadczony 
audytor wiodący systemów zarządzania, wykładowca, autor artyku-
łów prezentujących praktyczne podejście do systemów zarządzania
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Rys. 2. Przykładowa struktura funkcjonalna zintegrowanego systemu zarządzania



35

2018 K w i e c i e ń

Zarówno jakość produk-
tów, jak i jakość środowi-
ska to czynniki mające bez-
pośredni wpływ na warun-
ki życia ludzi. Podczas gdy 
rozwój świadomości doty-
czącej zarządzania jakością 
produktów jest konsekwen-
cją pojawienia się na rynku 
wysokiej jakości produktów 
pochodzących z Japonii, to 
zwrócenie uwagi na kwestie 
środowiskowe jest pochodną narastających w ska-
li globalnej problemów środowiskowych. Chiny 
jako największa obecnie rozwijająca się gospodar-
ka, boleśnie odczuły skutki takich problemów, jak 
np.: silny niedobór energii, zanieczyszczenie wo-
dy, gleby i powietrza itp. Bezpośrednio wpływa-
ją one na zdrowie oraz codzienne życie mieszkań-
ców. Przemysł uznany za głównego sprawcę pro-
blemów środowiskowych musi się mierzyć z róż-
nego rodzaju naciskami ze strony rządu, klientów, 
mediów, organizacji pozarządowych i innych za-
interesowanych stron. Firmy nakłaniane są z jed-
nej strony do podnoszenia jakości prowadzonej 
działalności i produktów, a z drugiej strony do 
minimalizowania negatywnego oddziaływania na 
środowisko. Postawić więc można pytanie: czy te 
działania idą ze sobą w parze? Przegląd dostęp-
nych w literaturze przedmiotu wyników badań 
wskazuje, że istnieją na ten temat sprzeczne poglą-
dy. Część ekspertów uważa, że działania związane 
z zarządzaniem jakością sprzyjają wdrażaniu idei 
zrównoważonego rozwoju. Równocześnie istnieje 
jednak znacząca grupa osób, które mają w tej kwe-
stii odmienne zdanie. Twierdzą oni, że działania 
ukierunkowane na podnoszenie jakości produktów 
stoją w sprzeczności z wprowadzaniem „zielonych 
innowacji”. 

Pięcioosobowy zespół naukowców z Chin prze-
prowadził badania mające przyczynić się do roz-
strzygnięcia tej spornej kwestii. Opis podjętych 
przez nich działań zaprezentowany został w arty-
kule pt. „Impact of quality management on green 
innovation”. 

Projekt badawczy rozpoczął się od sformułowa-
nia następujących hipotez:

Wpływ zarządzania jakością 
na innowacje ekologiczne 
Dayuan Li, Yini Zhao, Lu Zhang, Xiaohong Chen, Cuicui Cao. 
2017. „Impact of quality management on green innovation”, 
Journal of Cleaner Production, 170: 426–470. 

1) zarządzanie jakością negatywnie wpływa na 
zieloną technologiczną innowacyjność chińskich 
przedsiębiorstw,

2) zarządzanie jakością negatywnie wpływa na 
zieloną organizacyjną (zarządczą) innowacyjność 
chińskich przedsiębiorstw1.

Pod uwagę wzięte zostały firmy znajdujące się 
w latach od 2008 do 2014 na liście 100 najwięk-
szych chińskich przedsiębiorstw. Po odrzuceniu 
organizacji, dla których nie udało się zdobyć kom-
pletu niezbędnych danych oraz takich, które z ra-
cji profilu prowadzonej działalności nie potrzebują 
zielonych innowacji (dotyczyło to np. firm ubezpie-
czeniowych), próbę badawczą stanowiło 145 pod-
miotów. Dane niezbędne do statystycznego zwery-
fikowania hipotez pozyskane zostały z ogólnie do-
stępnych źródeł, między innymi z rocznych rapor-
tów udostępnianych przez te przedsiębiorstwa. 

Przeprowadzona analiza doprowadziła do po-
zytywnego zweryfikowania obu hipotez badaw-
czych. Autorzy omawianych badań wykazali więc, 
że zarządzanie jakością negatywnie wpływa na 
proces wprowadzania zarówno technologicznych, 
jak i organizacyjnych (zarządczych) innowacji eko-
logicznych. Próbując uzasadnić tę konstatację, na-
ukowcy z Chin odwołali się do istoty zarządzania 
jakością. Wyjaśnili, że koncepcja ta ukierunkowa-
na jest na podnoszenie jakości produktów w celu 
osiągnięcia oraz zwiększania zadowolenia klien-
tów. W niewielkim stopniu uwzględnia ona jed-
nak zagadnienia dotyczące ochrony środowiska 
(uzasadniając to stwierdzenie, powołali się na wy-
magania dla systemu zarządzania jakością zawar-
te w normie ISO 9001). Ich zdaniem zarządzanie 
jakością sprzyja wprowadzaniu innowacji generu-
jących zysk, ale jednocześnie ogranicza zdolność 
do wprowadzania innowacji ukierunkowanych na 
rozwiązywanie problemów społecznych i środo-
wiskowych.

Analizując zaprezentowane w artykule wnioski, 
warto zwrócić uwagę na słabe strony projektu ba-
dawczego. Pierwszą z nich było nieuwzględnienie 
wielu czynników mogących determinować innowa-
cyjność ekologiczną firm (poza zarządzaniem jako-
ścią), takich jak np. poziom konkurencji występu-
jącej na rynku. Drugim ograniczeniem jest objęcie 
badaniem wyłącznie chińskich przedsiębiorstw, 
przez co – jak stwierdzili sami autorzy omawiane-
go badania – sformułowane wnioski mogą nie opi-
sywać prawidłowo sytuacji występującej w innych 
państwach.

1 Autorzy badania sformułowali łącznie cztery hipotezy. Jednak 
w poniższym opisie pominięte zostały zagadnienia dotyczące wpły-
wu przepisów prawnych na wprowadzanie zielonych innowacji.
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W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji pra-
gnę przekazać Państwu kilka informacji dotyczą-
cych rozszerzenia oferty certyfikacyjnej CCJ. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, roz-
szerzyliśmy działalność certyfikacyjną o system za-
rządzania energią (SZEn) oparty na wymaganiach 
normy PN-EN ISO 50001:2012. Norma ta koncen-
truje się na aspekcie zużycia energii i pozwala na 
systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektyw-
ności energetycznej firmy z uwzględnieniem sta-
łego spełniania szczególnie wymagań prawnych. 
W 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym proce-
sie oceny zgodności, CCJ wydało pierwszy certyfi-
kat na zgodność z normą PN-EN ISO 50001:2012. 

Z dniem 11.06.2016 r. weszła w życie ustawa 
o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 r. 
wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25.10.2012 r. w sprawie efektywności energe-
tycznej. Dla przedsiębiorców (średnich i dużych) 
oznacza to konieczność przeprowadzania audytu 
energetycznego oraz okresowego zgłaszania otrzy-
manych wyników do Prezesa URE. Ustawodawca 
przewidział dotkliwe kary za niedopełnienie obo-
wiązku przeprowadzenia audytu i zgłoszenia jego 
realizacji do URE w wysokości nawet 5% przycho-
du osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 
Z takiego obowiązku zwolnione są m.in. przedsię-
biorstwa, które posiadają wdrożony SZEn zgodny 
z ISO 50001 lub system EMAS, jeżeli w ramach 
systemu przeprowadziły u siebie audyt energe-
tyczny. Należy jednak pamiętać, że stosownie do 
art. 36 ust. 2 ustawy, audyt taki może przeprowa-
dzić niezależny pracownik firmy posiadający wie-
dzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowa-
dzaniu tego rodzaju audytu. W ramach prowadzo-
nego procesu certyfikacji CCJ potwierdza skutecz-
ność SZEn lub systemu zarządzania środowisko-
wego EMAS oraz analizuje i potwierdza rzetelność 
audytu energetycznego.

Poza aspektami prawnymi warto zwrócić uwagę 
na korzyści z wdrożenia SZEn przede wszystkim 
w postaci obniżenia bieżących kosztów związanych 
z wykorzystywaniem zasobów energetycznych. Ko-
rzyści wynikające z wdrożenia ISO 50001:

 spodziewana redukcja emisji gazów cieplarnia-
nych, 

 doskonalenie rozwiązań technologicznych i or-
ganizacyjnych, w tym wzrost innowacyjności,

 zmniejszanie kosztów wytwarzania,
 zmniejszanie kosztów gospodarowania emisja-

mi do atmosfery.
W osiągnięciu założeń podstawowych omawia-

nej normy pomocne są rozwiązania zaplanowane 
i systematyczne, oparte na bieżącym monitorowa-
niu sytuacji przedsiębiorstwa, a nie tylko jednora-
zowe działania lub korekcje zdarzeń o charakterze 
niezgodności. W odniesieniu do aspektów środo-
wiskowych organizacji szczególnie ważne jest na-
tychmiastowe reagowanie w sytuacjach, w których 
identyfikowane są wyniki monitorowania świad-
czące o pogarszaniu się parametrów procesów. Mo-
nitorowanie i bieżące reagowanie są charakterysty-
kami systemowego podejścia do tego zagadnienia. 
Podejście takie jest ukierunkowane na zarządzanie 
przedsiębiorstwem pod kątem optymalizacji wyko-
rzystywania zasobów ze szczególnym uwzględnie-
niem zasobów energetycznych. Ogólny cel normy 
ISO 50001 jest zbieżny z ISO 14001 (EMS). System 
EMS koncentruje się na wszystkich identyfikowal-
nych w firmach aspektach, a w SZEn największą 
rolę odgrywają problemy związane z wytwarza-
niem i użytkowaniem energii. Presja w kierunku 
optymalizacji zużycia energii i zwiększania efek-
tywności energetycznej wywierana na przedsię-
biorstwa przez dyrektywy unijne czy prawodaw-
stwo krajowe, społeczeństwo, w tym organizacje 
pozarządowe, spowodowała zmianę w sposobie 
zarządzania energią w przedsiębiorstwach i włą-
czenie tego aspektu do ogólnego systemu zarządza-
nia firm. Ograniczanie energochłonności produk-
cji podyktowane jest wymogami prawnymi Unii 
Europejskiej, ustawodawstwem krajowym oraz po-
trzebą osiągnięcia efektu ekonomicznego, poprawy 
wizerunku firmy. 

W ramach działań przedsiębiorstwa w obsza-
rze zrównoważonej gospodarki energią występu-
ją nie tylko środki techniczne, ale również orga-
nizacyjne. Implementacja do systemu zarządzania 
przedsiębiorstwa systemu SZEn jest działaniem 

Z działalności 
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT

Centrum Certyfi kacji Jakości
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organizacyjnym, którego skuteczne wdrożenie 
wpłynąć może na poprawę wyniku energetyczne-
go, obniżenie kosztów energii oraz stopnia jej od-
działywania na środowisko. Norma PN-EN ISO 
50001:2012 nie narzuca osiągania konkretnych wy-
ników. Stanowi zestaw wymagań niezbędnych do 
ustalenia elementów racjonalnego systemu zarzą-
dzania energią w każdej organizacji oraz przedsta-
wia metodykę dochodzenia do efektywnego wdro-
żenia tych zaleceń, co w efekcie ma służyć popra-
wie wyniku energetycznego organizacji. 

Norma PN-EN ISO 50001 znajduje zastosowa-
nie przy opracowywaniu systemu w każdej orga-
nizacji o dowolnej formie prawnej i organizacyj-
nej oraz wielkości, niezależnie od rodzaju prowa-
dzonej działalności, stopnia złożoności struktur 
i położenia geograficznego. System funkcjonujący 
na bazie ISO 50001 może zostać wdrożony jako nie-
zależny, jednak norma została opracowana w spo-
sób umożliwiający łatwą jego integrację z innymi 
systemami zarządzania, łącznie z tymi, których 
kontekst nie jest powiązany ze środowiskiem, tj. 
z ISO 9001, ISO 27001. PN-EN ISO 50001 wprowa-
dza obowiązek ustanowienia w przedsiębiorstwie 
rozwiązań, tj.:

 spełnienie wymagań uwzględniających kon-
tekst i strony zainteresowane skutecznym zarządza-
niem energią i ochroną środowiska, z uwzględnie-
niem czynników zewnętrznych mających wpływ na 
funkcjonujące rozwiązania, w tym zasoby,

 opracowanie polityki energetycznej uwzględ-
niającej istotne kwestie wynikające z identyfikacji 
kontekstu oraz wymagań zainteresowanych stron, 
zawierającej niezbędne deklaracje kierownictwa,

 określenie granic i zakresu SZEn z uwzględnie-
niem obszarów jego stosowania oraz niemających 
zastosowania wymagań,

 określenie krytycznych procesów SZEn wpły-
wających na biznesowy charakter działalności, 
ustanowienie zbieżnych z polityką celów, zadań 
i planów działania w zakresie zarządzania energią 
wraz ze sposobem ich realizacji i nadzorowania,

 ustalenie kryteriów i mierników oceny efektów 
funkcjonowania procesów z uwzględnieniem efek-
tywności energetycznej,

 ustalenie zasad bieżącego monitorowania pro-
cesów w zakresie zwiększania efektywności ener-
getycznej,

 ciągłe monitorowanie osiąganych efektów oraz 
ustalenie odpowiedzialności w zakresie podejmo-
wania działań doskonalących, zmierzających do 
osiągania jeszcze lepszych efektów. 

Immanentną częścią omawianej normy jest prze-
prowadzenie przeglądu energetycznego, którego rze-
telne i kompletne wykonanie stanowi punkt wyjścia 
do ustalania wskaźników wyniku energetycznego, 
a także celów i zadań z tym związanych. Przegląd 
energetyczny, opracowany zgodnie z ISO 50001, 
szczególnie dotyczy analizy wykorzystania i zuży-
cia energii przez organizację oraz identyfikacji na 

tej podstawie obszarów znaczącego wykorzystania 
zasobów energetycznych. W tym celu, oprócz iden-
tyfikacji obecnych źródeł energii oraz oceny histo-
rycznego i teraźniejszego wykorzystania i zużycia 
energii, wskazywane są elementy mające znaczący 
wpływ na energochłonność oraz możliwości popra-
wy wyników energetycznych. Przegląd energetycz-
ny jest:

 środkiem identyfikacji rzeczywistych zaso-
bów (związanych ze zużyciem dowolnego rodzaju 
energii),

 środkiem ustalenia modelu zarządzania energią 
w celu wykazania oszczędności,

 elementem koniecznym w procesie poprawy 
efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, po-
zwalającym ustalić priorytety w działaniach zmie-
rzających do poprawy efektywności,

 podstawą do ubiegania się o świadectwa efek-
tywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty),

 podstawą wsparcia finansowego realizacji 
przedsięwzięć ze środków z funduszy europej-
skich i zagranicznych oraz krajowych, np. POLiŚ, 
NFOŚiGW, RPO i inne,

 działaniem poprawiającym konkurencyjność 
cenową organizacji poprzez redukcję kosztów 
funkcjonowania.

W kontekście znacznej liczby korzyści zaskaku-
je niski wskaźnik wdrożeń systemów zarządzania 
energią. Poza wieloma korzyściami wynikający-
mi z ich implementacji, jakimi są: redukcja zuży-
cia energii, obniżenie kosztów działalności bieżą-
cej przedsiębiorstwa i zmniejszenie negatywnego 
wpływu organizacji na środowisko naturalne, istot-
ne dla każdej firmy powinno być także budowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa ekologicznego, niedo-
łączającego się do medialnie negowanego smogu. 
Dbałość o środowisko cechuje nowoczesne i dobrze 
zarządzane przedsiębiorstwo. Ponadto wdrożenie, 
utrzymywanie i doskonalenie SZEn oznacza wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku oraz 
zniesienie bariery niespełnienia wymagań ze stro-
ny klientów z grupy kontrahentów „ekologicznie 
wrażliwych”.

Certyfikacja systemu na zgodność z wymagania-
mi ISO 50001 stanowi potwierdzenie dla stron za-
interesowanych, że organizacja posiada wdrożony 
i doskonalony system zgodnie z najlepszymi prak-
tykami w zakresie zarządzania energią, co daje 
pewność uznania uzyskanych przez nią wyników 
przeglądu energetycznego w aspekcie prawnym. 
Za przygotowanie niniejszej informacji dzięku-
ję koordynatorom systemów związanych z ochro-
ną środowiska, w tym weryfikacji EMAS, gospo-
darki odpadami oraz zarządzania energią, Panom 
– Krzysztofowi Harasimiukowi oraz Cezaremu 
Bańkowskiemu, którzy dzięki osobistej pasji i za-
interesowaniom dbają o wspólną naszą przyszłość.

dr inż. Witold Po kora
Dyrektor CCJ
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ZŁOTY INŻYNIER 2017

28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika 
NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIV Plebiscyt 
o tytuł Złotego Inżyniera.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym 
inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organiza-
torom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich 
dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inży-
nierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowa-
cyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tytuły przyznawane 
są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menedżer, eko-
logia, nauka i jakość. Także w kategorii Młody Inżynier.

Organizatorem plebiscytu „Złoty Inżynier” jest re-
dakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny” oraz Fede-
racja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna 
Organizacja Techniczna. Patronem medialnym XXIV 
Plebiscytu „Złoty Inżynier” jest Polskie Radio S.A.

Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczali 26 lau-
reatom wspólnie: Andrzeja Dera – Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber – Am-
basador Komisji Europejskiej oraz Ewa Mańkiewicz-
-Cudny – redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, 
prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT.

LAUREACI XXIV PLEBISCYTU ZŁOTY INŻYNIER

Diamentowy Inżynier 2017
Inż. Antoni Greń – dyrektor Zakładu w Tychach. Czło-
nek Zarządu Fiat – Chrysler Automobiles Poland w Biel-
sku Białej Sp. z o. o. 

Złoci Inżynierowie 2017
Inż. Ryszard Czupryński – właściciel firm AGRO-Visbek 
Sp. z o.o. i IRC. 
Kategoria menedżer
Mgr inż. Tadeusz Franaszek – prezes Stowarzysze-
nia Technicznego Odlewników, organizator Światowego 
Kongresu Odlewnictwa w Krakowie. 
Kategoria „Działacz FSNT-NOT”
Mgr inż. Stanisław Jurczyński – prezes zarządu INTROL 
ENERGOMONTAŻ SA w Chorzowie. 
Kategoria „Ekologia”
Mgr inż. Jerzy Pawlikowski – właściciel Przedsiębiorstwa 
Wdrażania Innowacji INWET SA w Chorzowie.
Kategoria „Innowacje”
Inż. Ewa Rabuszko – dyrektor Zakładu Usług Antykoro-
zyjnych KOREKO.
Kategoria „High-tech”
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – prorektor Poli-
techniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Głów-
nego Olimpiady Technicznej.
Kategoria „Nauka”
Mgr inż. Jarosław Wróbel – prezes zarządu Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o. o. – laureata tegorocznej Polskiej Na-
grody Jakości w kategorii wielka organizacja produkcyjna.
Kategoria „Jakość”

Srebrni Inżynierowie 2017
Inż. Paweł Centkowski – dyrektor zarządzający Kliniki 
Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku.
Kategoria „Jakość”

Dr inż. Dariusz Litwin – pracownik Instytutu Optyki 
Stosowanej. Laureat amerykańskiej nagrody „Theodore 
Maiman Award”.
Kategoria „Innowacje”
Dr inż. Mariusz Rosiak – pracownik Katedry Materia-
łoznawstwa i Technologii Bezwiórowych Politechniki 
Opolskiej.
Kategoria „Nauka”
Mgr inż. Piotr Smiatacz – dyrektor Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych w Sękocinie Starym. 
Kategoria „Ekologia”
Mgr inż. Anna Stokłosa – współprowadzi rodzinny hotel 
City SM Business & SPA w Krakowie. 
Kategoria „Zarządzanie”
Józef Sztorc – właściciel firmy TAREL Sp. z o.o. 
Kategoria „Menedżer”

Wyróżnieni Inżynierowie 2017
Inż. Roman Aftowicz – menedżer w firmie Kongskilde 
Polska Sp. z o.o. w Kutnie. 
Kategoria „Menedżer”
Mgr inż. Elżbieta Gruszka – pełnomocnik dyrektora ds. 
jakości w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. 
Kategoria „Jakość”
Mgr inż. Bożydar Neroj – szef produkcji w Biurze Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie.
Kategoria „Zarządzanie”
Mgr inż. Bronisław Puczel – dyrektor Stacji Doświadczal-
nej w Krzyżewie. 
Kategoria „Ekologia”
Dr inż. Piotr Szymański – kierownik Zakładu Mięsa 
i Tłuszczu w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-
-Spożywczego. Organizator i juror cyklicznych konkur-
sów dotyczących jakości produktów mięsnych.
Kategoria „High-tech”
Dr Grażyna Żak – członek Rady Naukowej Instytutu Naf-
ty i Gazu – PIB w Krakowie. 
Kategoria „Nauka”

Młody Inżynier 2017
Mgr inż. Michał Gąsiorek – główny hodowca w AGRO-
POL Sp. z o.o. w Sokołowie Wielkopolskim. 
Dr inż. Piotr Świątek – dyrektor ds. technicznych Instytutu 
Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej.
Mgr inż. Piotr Zatoń – prezes Fenix Machines Sp. z o.o. 
(Grupa Wulkan) w Częstochowie. 

Honorowi Złoci Inżynierowie „Przeglądu Technicznego”
Dr inż. Waldemar Siwiński, dr h. c. Politechniki Kijow-
skiej im. Igora Sikorskiego – prezes Fundacji Edukacyjnej 
Perspektywy.
Mgr inż. Janusz Śniadek – poseł na Sejm, w latach 2002-
2010 przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Mgr sztuki Leszek Świdziński – tenor, solista scen ope-
rowych. Założyciel Europejskiej Fundacji Promocji 
Sztuki Wokalnej.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Źródło: przegląd-techniczny.pl
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Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Wy-
dział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki 
Opolskiej oraz Wydział Mechaniczny Technologicz-
ny Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić Pań-
stwa do udziału w I Konferencji Naukowo-Praktycz-
nej ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTE-
LEKTUALNYM W ORGANIZACJI.

Konferencja poświęcona będzie wymianie spo-
strzeżeń oraz doświadczeń w zakresie najnowszych 
trendów związanych z zarządzaniem kapitałem in-
telektualnym oraz wiedzą w jednostkach gospodar-
czych.

Tematyka konferencji:
 teoretyczne i metodologiczne aspekty zarządza-

nia kapitałem intelektualnym i wiedzą,
 wiedza i kapitał intelektualny jako czynnik 

sukcesu organizacji,
 zarządzanie wiedzą a wymagania systemów za-

rządzania,

 współczesne koncepcje zarządzania kapitałem 
ludzkim oraz wiedzą w organizacji,

 uwarunkowania wdrożenia innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludz-
kim i wiedzą w organizacji,

 modele zarządzania kapitałem ludzkim i wie-
dzą w organizacji,

 metody i narzędzia zarządzania kapitałem 
ludzkim i wiedzą w organizacji,

 analiza i ocena efektów zastosowanych roz-
wiązań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim 
i wiedzą w organizacji,

 narzędzia informatyczne wspierające zarządza-
nie kapitałem ludzkim i wiedzą w organizacji,

 zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzą w sek-
torze MSP oraz w organizacjach międzynarodo-
wych – szanse i ryzyko,

 aspekty socjologiczne w zakresie zarządzania 
wiedzą i kapitałem intelektualnym,

 normy prawne dotyczące zarządzania wiedzą 
i kapitałem intelektualnym.

Program konferencji wraz z kartą uczestnictwa 
znajduje się na stronie: www.pfiso9000.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, 
tel. 22 842 54 21, e-mail: konferencja@pfiso9000.pl

I Konferencja Naukowo-Praktyczna
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W ORGANIZACJI

24–25 maja 2018 r., Ustroń

FORUM JAKOŚĆ DOSTAWCÓW  
22–24 V 2018 r., Olsztyn

W dniach 22–24 
maja 2018 r. w Olsz-
tynie odbędzie się 
III edycja FORUM JA-

KOŚĆ DOSTAWCÓW. W programie spotkania m.in.:
 optymalizacja procesów zarządzania jakością 

i rozwojem dostawców,
 wybór, zatwierdzanie, ocena i rozwój dostaw-

ców surowców i usług,
 praktyczne systemy zarządzania i rozwoju do-

stawców,
 proaktywne zarządzanie jakością dostawców 

– najnowsze rozwiązania,
 zarządzanie ryzykiem w kontekście nowych 

wymagań ISO 9001 i IATF 16949,
 kultura organizacyjna w przełożeniu na sku-

teczność rozwoju dostawców,
 supplier relationship management audyty vs 

proaktywne podejście do dostawcy, umowy jako-
ściowe, trudności we współpracy,

 rola dostawcy w procesie projektowania nowe-
go wyrobu,

 techniki i narzędzia zapewniające jakość proce-
sów i produktów dostawców,

 metody rozwiązywania problemów.
Prelekcje merytoryczne zostaną poparte kon-

kretnymi przykładami skutecznych narzędzi za-
pewnienia jakości dostawców podczas zwie-
dzania linii produkcyjnych zakładu Michelin 
Polska S.A.

Spotkanie ma formułę masterclass, która stano-
wi niecodzienną platformę wymiany doświadczeń 
dla praktyków zarządzających jakością. Udział 
w tego typu Forum jest doskonałą okazją do na-
wiązania wielu nowych biznesowych kontaktów 
i wymiany doświadczeń, czemu dodatkowo sprzy-
jać będą wspólne kolacje z elementami networkin-
gowymi.

Więcej informacji na: http://movida.com.pl/
wydarzenia/forum-jakosc-dostawcow-maj-2018

VARIA
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IV Europejski Kongres Jakości za nami – dziękujemy!

„Future of Quality”. Pod takim hasłem odbył się 
IV Europejski Kongres Jakości, który w Łodzi zgro-
madził przedstawicieli świata biznesu i nauki. 
To industrialne, rozwijające się miasto w pierwszy 
dzień wiosny stało się stolicą jakości. Licznie zgro-
madzeni uczestnicy, prelegenci i paneliści promo-
wali wdrożone w swoich organizacjach rozwiąza-
nia, przedstawiali realne case studies i poznawali 
najnowsze trendy związane z systemami zarzą-
dzania jakością. Kulminacyjnym punktem wy-
darzenia było wręczenie Certyfikatów JAKOŚĆ 
 ROKU® oraz zaprezentowanie nowego projektu 
Fundacji Qualitas: European Quality Certificate®.

Nietuzinkowe wystąpienie inauguracyjne wygło-
sił dr Mateusz Grzesiak – ekspert i wykładowca 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ten 
międzynarodowy trener biznesu szkolący w sied-
miu językach, psycholog, autor 14 bestsellerowych 
książek z zakresu psychologii, sprzedaży i zarzą-
dzania, wspólnie z uczestnikami szukał odpowiedzi 
na pytania, czym tak właściwie jest jakość, a także 
jak to pojęcie ma się do decyzji, które podejmuje-
my jako konsumenci. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań pokazał, jacy jesteśmy, my Polacy: cze-
go oczekujemy od produktów i usług, a także jak na-
sza mentalność przejawia się w różnych aspektach 
zarządzania i prowadzenia biznesu. Uświadomił 
zebranym gościom, jak ważne, obok wykształcenia 
i zdobytego doświadczenia, są kompetencje mięk-
kie. Na wielu przykładach udowodnił, że szkolenie 
z zakresu nowoczesnych modeli zarządzania i wła-
śnie umiejętności miękkich to „must have” każdego 
nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Po solidnej dawce wiedzy, motywacji i inspira-
cji temat był płynnie kontynuowany, a to za spra-
wą dr Joanny Rosak-Szyrockiej z Politechniki 
Częstochowskiej, która pod lupę wzięła pojęcie ja-
kości, ale w kontekście promowania firmy, jej pro-
duktów i usług. Radziła, jak wykorzystać działa-
nia podejmowane w celu polepszania wdrożonych 
standardów w strategiach promocyjnych i marke-
tingowych. Podkreśliła także znaczenie zdobyte-
go certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® jako świetnego na-
rzędzia zwiększającego sprzedaż i budującego wia-
rygodność zarówno przedsiębiorstw, jak i samych 
marek.

Zamknięciem pierwszej części tego merytorycz-
nego spotkania praktyków był pierwszy panel dys-
kusyjny, który poprowadziła dr J. Rosak-Szyrocka. 
Wspólnie z zaproszonymi do rozmowy panelista-
mi szukała odpowiedzi na pytania, jak stres wpły-
wa na naszą skuteczność i wydajność oraz dla-
czego warto uzyskać równowagę w tzw. work-life 

balance. Swoimi doświadczeniami i różnymi per-
spektywami widzenia z uczestnikami Kongresu po-
dzielili się: Danuta Hanna Jakubowska, rzecznik 
prasowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-
-AM Sp. z o.o., Aldona Dybuk, dyrektor ds. promo-
cji i PR Energy Events oraz Adam Różycki, prezes 
zarządu Grupy Producentów Agros Sp. z o.o.

Specyfikę firm rodzinnych w kontekście patrioty-
zmu zakupowego przybliżył uczestnikom Jakub Ko-
łodziej, członek zespołu zarządzającego Roleski Sp.j. 
Pokazał, jakie są różnice tego typu przedsiębiorstw 
w stosunku do modelu korporacyjnego oraz w jaki 
sposób rodzinna organizacja pozwala budować prze-
wagę konkurencyjną. Podkreślił, że produkty po-
chodzące z Polski i od polskich przedsiębiorców są 
obecnie nie tylko kupowane, ale i szczególnie poszu-
kiwane przez konsumentów, jako te odznaczające się 
wysoką jakością.

Po przybliżeniu uczestnikom firm rodzinnych 
przyszedł czas na temat, który spędza sen z powiek 
chyba wszystkim przedsiębiorcom – dostosowanie 
systemu ochrony danych osobowych do przepi-
sów RODO. Kwestię tę, w kontekście systemów za-
rządzania jakością, rozwinął w swoim wystąpieniu 
Piotr Ubych, menedżer produktu ds. danych osobo-
wych w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Z kolei Jakub Kocjan z portalu LeanCenter.pl 
na chwilę zabrał wszystkich zebranych gości do Ja-
ponii – ojczyzny Toyoty, koncepcji lean manage-
ment i stawiania jakości na pierwszym miejscu. Wy-
jaśnił enigmatyczne dla niektórych słowa gemba 
i jidoka oraz podkreślił wagę pracowników wszyst-
kich szczebli w procesie wykrywania błędów i ich 
naprawiania.

Po kolejnej turze wystąpień przyszedł czas na te-
mat innowacji, które znajdują się w kręgu zainte-
resowań każdego przedsiębiorcy dążącego do nie-
ustannego rozwoju i bycia zawsze o krok przed kon-
kurencją. Panel dyskusyjny na ten „medialny” temat 
poprowadził dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, 
prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000, członek Ka-
pituły. Na pytania, czym są innowacje, jak je wdra-
żać oraz w jaki sposób z ich pomocą napędzać swój 
biznes, opowiadali praktycy, którym ta tematyka 
jest szczególnie bliska: Marcin Śpiewok, Mene-
dżer ds. Rozwoju spółki SILBO, wiodącego polskie-
go producenta opakowań do żywności, Sławomir 
 Harazin, wiceprezes zarządu ACTION S.A., właści-
ciel marki Activejet® oraz Zygmunt Król, prezes za-
rządu Saatbau Polska Sp. z o.o., czołowej polskiej 
firmy produkującej nasiona i rośliny rolnicze. Pod-
kreślali oni, że innowacji nie trzeba przedstawiać 
ani jej nazywać, ponieważ rynek sam ją dostrze-
że. Zwracali uwagę na to, że innowacje wymagają



inwestycji, często bardzo ryzykownych, a także 
sporych nakładów pracy w badania dotyczące no-
wych technologii.

Na zakończenie części merytorycznej wystąpił 
Marcin Kałużny, Przewodniczący Kapituły i prezes 
zarządu Fundacji Qualitas, który zaprezentował no-
wy projekt: European Quality Certificate®, wspie-
rający dążenia i marzenia polskich przedsiębiorców, 
aby „Made in Poland” stało się powszechnym, 
niekwestionowanym synonimem jakości.

Po części merytorycznej, w trakcie Gali Fina-
łowej, uroczyście przyznane zostały Certyfikaty 
JAKOŚĆ ROKU® 2017. Dyplomy i statuetki wręcza-
li Członkowie Kapituły w asyście Jakuba Mielczar-
ka, Sekretarza Województwa Łódzkiego.

Przyznana została także specjalna nagroda Audy-
torów Certyfikatu: Manager Jakości. Tytuł w tym 
roku otrzymał Zygmunt Król, prezes zarządu 
Saatbau Polska Sp. z o.o., za profesjonalizm, dzia-
łalność CSR oraz osobiste zaangażowanie w rozwój 
firmy, branży i regionu. Nagrodę uroczyście wrę-
czyła ubiegłoroczna Laureatka Tytułu, Katarzyna 
Szczur, prezes zarządu TEXTRA Poland Sp. z o.o.

Tytuł IKARA JAKOŚCI za najlepszą pracę dyplo-
mową z zakresu zarządzania powędrował do mgr 
Elżbiety Marekwicy oraz jej promotorki, dr inż. 
Jadwigi Malkiewicz z Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, Wydziału Zamiejscowego 
w Cieszynie. Tytuł nagrodzonej pracy to „Projekt 
wdrożenia metodologii WCM (World Class Manu-
facturing) z wykorzystaniem narzędzi i metod do-
skonalenia jakości w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym Lys Fusion Poland”.

Punktem kulminacyjnym tej części wydarzenia 
było wręczenie tytułów honorowych ORŁOM JAKO-
ŚCI, czyli elitarnemu gronu przedsiębiorstw, które 
przez lata udowadniały, że jakość zarządzania ma 
znaczenie dla sukcesu w biznesie i które stanowią 
niekwestionowany wzór dla innych. Tegoroczni Lau-
reaci tytułu, na wniosek przewodniczącego Kapituły, 
dołączyli do Rady Programowej Fundacji Qualitas.

Po Gali Finałowej odbył się uroczysty bankiet. 
Był to czas na rozmowy kuluarowe i wymianę kon-
taktów biznesowych.

W ten sposób zakończył się IV Europejski Kon-
gres Jakości. Teraz czas na wdrożenie koncepcji pro-
jakościowych do swoich działań biznesowych, pod-
kreślenie jakości zdobyciem EUROPEAN QUALITY 
CERTIFICATE 2018® i…

…do zobaczenia na V jubileuszowym Europej-
skim Kongresie Jakości!

IV Europejski Kongres Jakości wsparli:

PATRONI HONOROWI: Marszałek Województwa 
Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Ło-
dzi Hanna Zdanowska, European Organization for 
 Quality, Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Komitet 
Normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

PARTNERZY MERYTORYCZNI: DEKRA Certifica-
tion Sp. z o.o., Klub Polskie Forum ISO 9000, Wyż-
sza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

PARTNERZY: Public PR Agencja Kreatywna, Quen-
di Language Services, Impact Production.

PATRONI MEDIALNI: Quality Magazyn, CEO.com.
pl, LeanCenter.pl, Problemy Jakości, Law Business 
Quality, EmployerBranding.pl, e-biurowce.

Źródło: europeanquality.eu

Fundacja Qualitas w sposób szczególny 
chciałaby podziękować Wyższej Szkole Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej oraz Energy Events 
Sp. z o.o. Sp. k. za zaangażowanie merytorycz-
ne oraz Berendsen Textile Service Sp. z o.o., 
 Beauty Group Sp. z o.o. Sp. k. Saatbau Polska 
Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za 
wsparcie organizacyjne. 




