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Urodził się 4 lutego 1948 
roku w Rychwałdku   k/Żywca. 
Po ukończeniu Liceum Ogól-
nokształcącego i zdaniu ma-
tury rozpoczął studia na Wy-
dziale Metalurgicznym Aka-
demii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, które ukończył 

w 1972 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera 
metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka 
cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów roz-
począł pracę zawodową jako nauczyciel akademicki 
w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Mate-
riałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, gdzie 
awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty 
do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora 
nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Po-
litechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową 
i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako 
nauczyciela akademickiego o bogatym zasobie ugrun-
towanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obrób-
ki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, 
krystalografii oraz metodyki badania materiałów z za-
stosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, 
metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. 
W okresie tym rozpoczął również działalność nauko-
wą i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach 
materiałów, które później stały się podstawą działal-
ności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. 
Profesor  Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy 
przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz w projektowanie stanowisk ba-
dawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo-
-badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy 
o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z za-
kładami przemysłowymi wdrażającymi wyniki Jego 
prac. W 1973 roku odbył 6-miesięczny staż naukowy 
w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach ukierun-
kowany na pogłębienie wiedzy w zakresie rentgeno-
grafii strukturalnej i dyfrakcji elektronowej.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzy-
skał w 1981 roku, broniąc pracę doktorską pt. „Wpływ 
modyfikowania i obróbki cieplnej na strukturę i wła-
sności średniostopowych chromowo-molibdenowych 
stali narzędziowych do pracy na gorąco”. Pracę tę 
oparł na badaniach przeprowadzonych między inny-
mi w Hucie Baildon w Katowicach.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 
kontynuował prace związane z praktycznymi aspekta-
mi doboru i przepływów materiałowych na narzędzia 
do obróbki plastycznej metali. 1 października 1984 r., 
w wyniku porozumienia stron, został przeniesiony 

służbowo do Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjne-
go Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, gdzie 
pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Inży-
nierii Materiałowej.

Po zmianie miejsca pracy kontynuował badania 
naukowe związane z kształtowaniem jakości mi-
krostruktury stali narzędziowych głównie poprzez 
modyfikację procesów krystalizacji pierwotnej dla 
podwyższenia trwałości narzędzi. Wyniki tych ba-
dań były przedmiotem opracowań technologicznych 
i wdrożeń wykonanych na konkretne zlecenia prze-
mysłu. Prace zmierzające do zastosowania materia-
łów narzędziowych były prowadzone przy współpra-
cy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Meta-
lurgii  Żelaza, Fabryką Samochodów Małolitrażowych, 
Zakładami Elektrycznymi „Celma”, Walcownią Metali 
„Dziedzice”, Hutą Baildon oraz WSK „PZL Świdnik”. 
Badania te były wykonywane w ramach celu wdroże-
niowego A.146 CPBR 2.4. dotyczącego „opracowania 
i wdrożenia antyimportowych materiałów narzędzio-
wych oraz technologii wytwarzania narzędzi do prze-
twórstwa aluminium i jego stopów”, a także jako wła-
sne prace badawcze. Efektem tych ostatnich prac było 
wdrożenie w WSK „PZL Świdnik” modyfikowanych 
stali narzędziowych do pracy na gorąco i uzyskanie 
pięciokrotnego wzrostu trwałości matryc w stosun-
ku do gatunków stali stosowanych do tej pracy. Oce-
na uzyskanych efektów znalazła wyraz w przyznaniu 
w 1990 roku Zespołowej Nagrody stopnia trzeciego 
za „opracowanie podstaw teoretycznych i technologii 
nowych stali o podwyższonej trwałości” przez Mini-
stra Edukacji Narodowej.

Po przejściu do pracy w Politechnice Łódzkiej – Fi-
lia w Bielsku-Białej prof. Ryszard Barcik kontynuuje 
swoje zainteresowania naukowe i w szerokim zakre-
sie wykorzystuje nabyte już doświadczenie dydak-
tyczne i organizacyjne. W latach 1990-1992 opraco-
wał koncepcję i był organizatorem Katedry Inżynierii 
Materiałowej w tej Uczelni, a następnie przez 2 lata 
pełnił obowiązki jej kierownika.

W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowane-
go w dyscyplinie „inżynieria materiałowa” po obronie 
na Politechnice Śląskiej kolokwium habilitacyjnego 
na temat „Oddziaływanie mikrostruktury stali WCLV 
i WLV na trwałość narzędzi do pracy na gorąco”. Po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowane-
go przeszedł do pracy na Wydziale Organizacji i Za-
rządzania Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 
gdzie początkowo objął kierownictwo Katedry Towa-
roznawstwa, a obecnie – Katedry Zarządzania, po-
nadto powierzono mu funkcję Prodziekana tego Wy-
działu. W 1996 roku został powołany na stanowisko 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
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profesora nadzwyczajnego na wyżej wymienio-
nym. Wydziale. Od 1999 roku pełnił z mianowania 
funkcję Dziekana, a w 2002 roku został wybrany na 
Dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej, pełniąc tę funk-
cję do 2008 r. 

W latach 2008-2012 był Członkiem Komisji ds. or-
ganizacyjnych i legislacyjnych Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich.

W 2009 roku przyjął Honorowe Członkostwo Bu-
siness Center Club. Od 2010 roku jest Honorowym 
Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Kato-
wicach.

Od chwili uzyskania stopnia doktora habilitowane-
go zainteresowania prof. R. Barcika koncentrowały się 
wokół zagadnień z dziedziny zarządzania logistycz-
nego i zarządzania jakością. W tym celu utworzył Za-
kład Logistyki i Jakości, w którym realizowane są ba-
dania z zakresu zarządzania logistycznego w przed-
siębiorstwach oraz zarządzania systemami jakości. 

Dorobek naukowo-badawczy, jaki osiągnął w ca-
łym akademickim okresie pracy, obejmuje ponad 340 
pozycji. Na dorobek ten składają się m.in.: 33 książ-
ki, 90 artykułów opublikowanych w krajowych i za-
granicznych czasopismach naukowych, 95 prac opu-
blikowanych w materiałach konferencyjnych oraz 
76 prac naukowo-badawczych wdrożonych do prak-
tyki przemysłowej.

Osiągnięcia naukowe prof. Ryszarda Barcika można 
także powiększyć o udział w 35 komitetach i radach 
programowych krajowych konferencji i sympozjów 
naukowych.

Do powyższego dorobku należy również dołączyć 
ponad 30 recenzji, w tym recenzję wniosku profe-
sorskiego, 4 recenzje prac habilitacyjnych, 8 recenzji 
prac doktorskich oraz wiele recenzji książek, mono-
grafii, skryptów, artykułów i prac badawczych. Ponad-
to zrecenzował ponad 900 prac dyplomowych magi-
sterskich, inżynierskich i licencjackich na kierunku 
„Zarządzanie i Marketing” i „Zarządzanie”. 

W kształtowaniu naukowej i zawodowej sylwetki 
Profesora ważną rolę spełniły staże naukowe, szcze-
gólnie zagraniczne: University of Houston USA, Jack-
son State University USA MIT, Cambridge USA, Yale 
University USA.

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, 
dydaktycznej, organizacyjnej i obszarze zarządzania 
został wyróżniony 30-krotnie nagrodami J.M. Rektora 
Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej i Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej.

W roku 2000 został odznaczony medalem Komisji 
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania, w 2001 roku otrzymał z rąk Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi w do-
wód uznania wybitnego wkładu pracy na rzecz Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
a w 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski. 

W 2010, 2011, 2014, 2015 oraz 2016 roku otrzy-
mał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
o charakterze indywidualnym (II stopnia) za osiągnię-

cia organizacyjne jako rektor Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2016 r. otrzymał 
odznakę Zasłużony dla Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej. 

Obok aktywności naukowo-badawczej prowadził 
systematycznie działalność na rzecz dydaktyki. Jed-
nym ze szczególnych osiągnięć Profesora było usamo-
dzielnienie i utworzenie Wydziału Zarządzania i In-
formatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej, 
które nastąpiło wraz z utworzeniem Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w 2001 roku. Był także inicja-
torem i autorem powstania specjalności na kierunku 
Zarządzanie i Marketing, gdzie opracował program 
i treści szczegółowe przedmiotów na specjalności Za-
rządzanie logistyką i jakością, której kierownikiem 
i opiekunem naukowym był od 2001 roku.

Od początku powstania Wydziału brał udział w cią-
głym doskonaleniu nauczania na kierunku Zarządza-
nie i Marketing i Zarządzanie. Był inicjatorem wpro-
wadzenia przedmiotów, które są współcześnie istotne 
w kształceniu menedżerów o nowoczesnym myśle-
niu. Przedmioty te to: zarządzanie logistyczne, zarzą-
dzanie jakością, zarządzanie ochroną środowiska.

W procesie dydaktycznym od lat prowadzi zaję-
cia dydaktyczne, głównie wykładowe, z następują-
cych przedmiotów: zarządzanie logistyczne, logisty-
ka, przedsiębiorczość oraz zarządzanie projektami. 
Do prowadzonych przedmiotów opracował programy 
szczegółowe. Od lat prowadzi także seminaria dyplo-
mowe i prace dyplomowe. 

Do tej pory wypromował ponad 800 prac magister-
skich, inżynierskich i licencjackich na kierunku Za-
rządzanie i Marketing i Zarządzanie. 

Za szczególne osiągnięcie Profesora należy uznać 
przygotowanie wniosku i całej dokumentacji zwią-
zanej z możliwością nadania przez Centralną Ko-
misję ds. Tytułów i Stopni Naukowych praw dok-
toryzowania w dziedzinie Nauk Ekonomicznych
i dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu dla Wydziału Za-
rządzania i Informatyki.

Profesor Ryszard Barcik posiada także dorobek 
w kształceniu kadr naukowych. Obecnie wypromo-
wał ośmiu doktorów nauk ekonomicznych w dziedzi-
nie zarządzania. 

Podkreśleniem aktywności w dydaktyce jest dzia-
łalność publikacyjna, której efektem było wydanie 
dwóch skryptów i kilku referatów dotyczących pro-
blematyki dydaktycznej, opublikowanych w materia-
łach konferencyjnych.

W 2012 r. został nadany Profesorowi tytuł naukowy 
profesora nauk ekonomicznych. Od tego roku pracu-
je w Akademii Techniczno-Humanistycznej na stano-
wisku profesora zwyczajnego. Od 2008 do 2016 roku 
pełnił zaszczytną funkcję Rektora Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Obecnie prof. Ryszard Barcik w działalności nauko-
wej koncentruje się m.in. na zagadnieniach Przemy-
słu 4.0. Pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania 
ATH oraz przewodniczącego X Jubileuszowej Konfe-
rencji Naukowej pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
w XXI wieku. 

LUDZIE NAUKI
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Streszczenie Summary

W artykule zrealizowano cele: teorio-poznawczy oraz 
empiryczny. W obszarze teorio-poznawczym dokonano 
analizy literatury przedmiotu w ramach następującej 
struktury artykułu: społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw w teorii i praktyce, elementy zarządzania 
organizacją biznesową, zarządzanie jakością oraz 
znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
dla zarządzania jakością. Ostatni element stanowi część 
empiryczną artykułu. W ramach celu empirycznego 
dokonano analizy związku pomiędzy zarządzaniem 
społecznie odpowiedzialnym a zarządzaniem jakością. 
Posłużono się metodą analizy przypadku – case study. 
Obiekt badawczy został wybrany celowo. Dodatkowo 
w części badawczej artykułu wykorzystano metody: 
wywiadu, obserwacji oraz analizy dokumentacji 
badanego przedsiębiorstwa. Zanalizowano główny proces 
produkcyjny oraz zaproponowano konkretne usprawnienia 
dla zapewnienia wyższego poziomu jakości. Jednocześnie 
zidentyfikowano pewne powiązania zasad społecznej 
odpowiedzialności z elementami zarządzania jakością.

In the article, the two following goals were realized: 
theoretical and empirical. The theoretical part of the 
article covers literature analysis in the following areas: 
Corporate Social Responsibility, management of business 
organization, quality management and importance of 
Corporate Social Responsibility for quality management. 
The last-mentioned element constitutes the empirical 
part of the article. This section analyzes relation 
between social responsibility and quality management. 
Case study method was used and the research subject 
was selected intentionally. Additionally, the authors 
used the following methods: interview, observation 
and documentary analysis. Manufacturing process in 
a selected company was verified and improvements of its 
quality were proposed. Furthermore, relations between 
Corporate Social Responsibility and quality management 
were identified.
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Wprowadzenie

Gospodarowanie zasobami odbywa się współcze-
śnie w globalizującym się otoczeniu, którego głów-
nym paradygmatem jest zrównoważony rozwój 
[17]. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga 
od podmiotów gospodarujących takiego działania, 
aby zaspokajały one nie tylko swoje potrzeby i ocze-
kiwania ich obecnych klientów, społeczeństwa, ale 
także uwzględniały potrzeby przyszłych pokoleń 
[2]. Coraz większa liczba przedsiębiorstw decydu-
je się podjąć wyzwanie społecznej odpowiedzial-
ności. Powody tej decyzji są różne, np. wymagania 
kontrahentów, poszukiwanie nowych strategii kon-
kurowania na coraz bardziej homogenicznym rynku 
czy chęć pozyskania nowych klientów. Niezależnie 

od motywu podjęcia decyzji w przedsiębiorstwie 
o wdrożeniu społecznej odpowiedzialności do dzia-
łalności, takie działanie ma wpływ na szereg istot-
nych zmian w przedsiębiorstwie, w tym na zarzą-
dzanie i jego jakość. 

Zarządzanie w organizacji biznesowej ma na celu 
przybliżanie jej do zrealizowania przyjętych celów. 
Odpowiedzialne i społecznie zorientowane zarzą-
dzanie organizacją obejmuje nie tylko cele organiza-
cyjne, ale także, równolegle, cele jej interesariuszy, 
np.: społeczeństwa, pracowników, środowiska na-
turalnego itd. Jeśli za cel główny przedsiębior-
stwa przyjmie się zysk, efektywność czy też wzrost 
udziału w rynku, to celem pośrednim będzie two-
rzenie wartości dla klienta, a ten cel bez wątpienia 
organizacja uzyska, dbając o jakość. 
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Celem empirycznym – jako głównym do realiza-
cji w ramach niniejszego artykułu – było ustalenie, 
czy zastosowanie koncepcji społecznej odpowie-
dzialności w przedsiębiorstwie ma związek z zarzą-
dzaniem jakością i jaki jest jego charakter.

Zadania szczegółowe, które podjęto do realizacji, 
były następujące:

1.Zarys problematyki społecznej odpowiedzial-
ności w zarządzaniu oraz zarządzania jakością.

2.Charakterystyka obiektu badawczego i proce-
su głównego – produkcyjnego.

3.Ustalenie elementów zarządzania jakością 
w odniesieniu do wyróżnionego procesu.

4. Zaprojektowanie działań projakościowych 
w analizowanym procesie.

5.Analiza powiązań pomiędzy zaplanowany-
mi – w zakresie podniesienia poziomu jakości 
– działaniami naprawczymi a zasadami społecznej 
odpowiedzialności.

Jako obiekt badawczy wybrano przedsiębiorstwo 
produkcyjne specjalizujące się w produkcji wy-
sokiej jakości wyrobów ceramicznych, w całości 
z kapitałem polskim. Wybór obiektu był celowy, 
kryteria wyboru stanowiły brak wdrożonej strategii 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
systemu zarządzania jakością. Badania prowadzono 
w 2016 roku.

Podstawową metodą badawczą była analiza przy-
padku (case study), która zapewnia możliwość 
szczegółowego i dogłębnego zapoznania się z pro-
blemem badawczym. Do metod zbierania danych 
wykorzystano także analizę dokumentacji przedsię-
biorstwa, obserwację procesu produkcyjnego oraz 
wywiady bezpośrednie z kierownictwem i pracow-
nikami firmy.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu to odpo-
wiedzialność za zrównoważony rozwój podjęta 
przez przedsiębiorstwo. Koncepcja zrównoważone-
go rozwoju sięga lat 80. i jest często rozumiana ja-
ko zobowiązanie do równoczesnego zaangażowania 
się w trzy następujące obszary: wzrost gospodarczy, 
równowaga ekologiczna i postęp społeczny [20].

CSR (ang. Corporate Social Responsibility – spo-
łeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw) została 
zdefiniowana w różny sposób w literaturze. Według 
Bowena (1953) odpowiedzialność społeczna odnosi 
się do przyjętego przez organizację biznesową zobo-
wiązania do realizowania tych polityk, do podejmo-
wania tych decyzji lub do podążania zgodnie z ty-
mi kierunkami działania, które są zbieżne z celami 
i wartościami społeczeństwa. Carroll (1979) doda-
je, że społeczna odpowiedzialność biznesu obej-
muje ekonomiczne, prawne i etyczne oczekiwania 
społeczeństwa wobec organizacji w danym okre-
sie. Takie podejście obejmuje cały zakres obowiąz-
ków firmy. W związku z tym firmy muszą brać pod 
uwagę jakość zarządzania (np. procesami). Organi-
zacja powinna określić swoją rolę w społeczeństwie 

i wdrożyć niezbędne standardy etyczne, odpowie-
dzialne, prawne i społeczne. Dlatego organizacja 
ma obowiązek brać pod uwagę interesy klientów, 
pracowników, akcjonariuszy, społeczności i wzglę-
dy ekologiczne we wszystkich aspektach swojej 
działalności [16].

Społeczna odpowiedzialność biznesu, zgodnie 
normą ISO 26000, która jest międzynarodowym 
standardem wyznaczającym wytyczne w tym ob-
szarze, oznacza przyjęcie przez organizację odpo-
wiedzialności za wpływ wszystkich swoich decy-
zji i działań na społeczeństwo i środowisko [15]. 
W praktyce organizacje starają się funkcjonować 
w sposób transparentny i etyczny, uwzględniając 
potrzeby i oczekiwania swoich interesariuszy: pra-
cowników [1,19], kontrahentów, społeczności lo-
kalnej i środowiska naturalnego. CSR dotyczy tego, 
w jaki sposób firmy zarządzają działaniami bizne-
sowymi, aby wywrzeć pozytywny wpływ na społe-
czeństwo [13].

Kotler i Lee (2005) identyfikują sześć głównych 
obszarów podejmowania inicjatyw, które wpływają 
pozytywnie na firmę działającą jako społecznie od-
powiedzialną. Po pierwsze, organizacje zapewniają 
fundusze, wkład rzeczowy lub inne zasoby organi-
zacyjne, aby budować świadomość i troskę o spra-
wy społeczne w swoim otoczeniu lub wspierają po-
zyskiwanie funduszy, udział lub rekrutację wolon-
tariuszy w celu rozwiązywania problemów społecz-
nych. Po drugie, organizacje zobowiązują się prze-
kazywać pewien procent przychodów na określone 
zagadnienia ważne dla społeczeństwa. Po trzecie, 
organizacje wspierają rozwój i realizację kampanii 
społecznych, które mają wzbudzić zmiany zacho-
wania ludzi, np. mające na celu poprawę zdrowia, 

1. Budowanie 
świadomości 

odpowiedzialności 

2. Odprowadzanie 
części 

przychodów na 
CSR 

3. Wsparcie  
i realizacja 
kampanii 

społecznych 

4. Działalność 
charytatywna 

5. Wspieranie  
i zachęcanie 
partnerów 

biznesowych do 
CSR 

6. Społecznie 
odpowiedzialne 

praktyki 
biznesowe 

7. Transparentne 
dostarczanie 
informacji  
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odpowiedzialnych 
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Rys. 1. Obszary inicjatyw społecznie odpowiedzialnych

Źródło: [10]
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bezpieczeństwa, stanu środowiska lub dobrobytu 
społecznego. Po czwarte, organizacje biznesowe 
bezpośrednio dają swój wkład w działalność chary-
tatywną w postaci darowizn pieniężnych. Po piąte, 
korporacje wspierają i zachęcają partnerów deta-
licznych lub członków franczyzy do dobrowolnego 
poświęcenia czasu na wspieranie lokalnych organi-
zacji społecznych i ich działań społecznych. Po szó-
ste, biznes prowadzą odpowiedzialne przedsiębior-
stwa, które wspierają rozwiązywanie społecznych 
problemów, zmierzają do poprawy dobrobytu spo-
łeczności i ochrony środowiska [10]. Dodatkowym 
działaniem w ramach społecznej odpowiedzialno-
ści organizacji jest transparentne udostępnianie in-
formacji o aktywności w zakresie CSR zaintereso-
wanym stronom [5] (rys. 1).

Dobre raportowanie o CSR stało się kluczowym 
narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem, poma-
ga ono zintegrować działania społecznie odpowie-
dzialne ze strategicznym zarządzaniem ryzykiem 
w firmie, dzięki czemu można zmaksymalizować 
wpływ działań CSR. 

Zarządzanie organizacją biznesową

Jak wskazuje szereg definicji w literaturze przed-
miotu, zarządzanie organizacją jest złożonym pro-
cesem, skierowanym na uzyskanie celów podmio-
tu zarządzania, przy udziale ludzi i aparatury, oraz 
uwzględniającym interesy całej organizacji [4]. Za-
rządzanie jest ujmowane w wielu aspektach: jako 
działalność kierownicza [3], jako proces decyzyjny 
[11], jako koordynowanie [9] oraz jako system regu-
lujący [4]. 

Podstawowym zadaniem zarządzania we współ-
czesnym przedsiębiorstwie jest zapewnienie spraw-
nego realizowania kluczowych celów. Cele te po-
winny być ustalane po analizie potrzeb i możliwo-
ści ich realizacji, która obejmuje wnętrze i otocze-
nie przedsiębiorstwa. Skuteczność zarządzania to 
zatem przede wszystkim umiejętność wyboru odpo-
wiednich celów do realizacji.

Zmienność otoczenia wymusza na zarządzają-
cych ciągłe doskonalenie organizacji i jej działalno-
ści, a także weryfikację sposobu zarządzania.

Błędy w zarządzaniu, które jest siłą motorową 
organizacji, mogą prowadzić do kryzysu w takich 
sferach, jak: personel, finanse, sprzedaż, produkcja, 
marketing itd. Do symptomów tego kryzysu należy 
zaliczyć: obniżenie lub utratę płynności finansowej, 
wzrost kosztów, spadek wydajności, spadek udzia-
łu w rynku czy wzmożoną fluktuację pracowników.

Jedną z przyczyn błędów w zarządzaniu jest 
nieadekwatne, przestarzałe lub nieumiejętne po-
dejście do wykonywania funkcji zarządzania. Na 
przykład, w obszarze zarządzania jakością współ-
cześnie występuje podejście kompleksowe, a nad-
rzędnym celem jest zadowolenie klienta, uzyski-
wane poprzez dbanie w organizacji o proces two-
rzenia wartości dla niego, w odpowiedzi na roz-
poznane potrzeby. Poprzednie działania w obrębie 

zarządzania jakością koncentrowały się bardziej na 
przestrzeganiu standardowych wymagań technicz-
nych. Inne przykładowe różnice pomiędzy współ-
czesnym a poprzednim kontekstem zarządzania zo-
stały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Współczesne a dawne konteksty zarządzania 

Zarządzanie dawniej Zarządzanie współcześnie

Konkurencja: lokalna Konkurencja: globalna

Pracownicy: siła fizyczna Pracownicy: praca umysłowa 

Zadanie: proste Zadanie: złożone 

Społeczeństwo: mały wpływ Społeczeństwo: duży i rosnący 
wpływ 

Źródło: opracowanie własne

Zarządzanie nieustannie się zmienia. Obecne za-
rządzanie i koncepcje tworzone dla polepszenia je-
go efektów – w relacji do zarządzania tradycyjnego 
– koncentrują się przede wszystkim na [12]:

 orientacji na klienta,
 kulturze organizacyjnej,
wiedzy i kapitale intelektualnym,
 rozwoju technologii, w tym szczególnie infor-

macyjnej,
 efektywności wykorzystania zasobów, np. fuzje,
wirtualizacji organizacji,
 decentralizacji i płaskich strukturach.

Orientacja na klienta, wymóg brania pod uwa-
gę oczekiwań społecznych – to między innymi 
tendencje, które są istotne w społecznie odpowie-
dzialnym zarządzaniu. Rozwój technologii umożli-
wia stosowanie innowacji do ulepszania procesów 
i produktów tak, aby mogły sprostać wymaganiom 
oszczędności zasobów. Osiągnięcia w zakresie prze-
pływu i znaczenia informacji są istotne dla organi-
zacji społecznie odpowiedzialnych z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, umożliwiają informowanie oto-
czenia o podejmowanej w ramach CSR aktywności. 
Po drugie, niwelują w części asymetrię informa-
cyjną pomiędzy organizacją i jej interesariuszami, 
a to umożliwia wywieranie większego wpływu na 
decyzje organizacji – na przykład przez konsumen-
tów czy partnerów rynkowych – i zobowiązuje je do 
bardziej gorliwego przestrzegania zasad zrównowa-
żonego rozwoju.

W warunkach nasilonej konkurencji przedsiębior-
stwa starają się szukać sposobów na obniżenie kosz-
tów i źródeł marnotrawstwa, a także na zwiększenie 
rentowności. W tym celu stosują określone systemy 
zarządzania jakością. Dbanie o jakość w ujęciu stra-
tegicznym oznacza uzyskiwanie przewagi konkuren-
cyjnej w efekcie właściwego zarządzania, które cha-
rakteryzuje się efektywnością i skutecznością.

Zarządzanie jakością

Kategoria jakości jest obecna w każdym przedsię-
biorstwie bez względu na uwarunkowania produkto-
we, procesowe, rynkowe czy konkurencyjne. Bardzo 
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często definiowanie jakości wykracza poza obszar 
zarządzania. Mnogość definicji jakości, ale jedno-
cześnie ich analiza pozwalają na wskazanie wspól-
nego ich mianownika. Jakość w uproszczeniu moż-
na zdefiniować jako stopień spełnienia wymagań 
klienta. Takie określenie jakości jest bliskie jej in-
terpretowaniu przez m.in. J. Banka, Ph. Crosby’ego, 
E. Deminga, J. M. Jurana i innych. Ogólny podział 
definicji kategorii jakości odnosi się do treści: opi-
sowych, tj. przedstawienie jakości jako wektora 
wartości cech jakościowych odnoszących się do 
konkretnego obiektu, oraz wartościujących, tj. ro-
zumienie jakości jako zbioru cech, których warto-
ści opisują naturę względnie jednorodnego zbioru 
obiektów [6].

Postrzeganie jakości zdeterminowane jest przez 
wiele kryteriów. Jako najważniejsze wskazać moż-
na [7]:

 postać produktu, tj. wyrób materialny czy 
usługa,

 cechy jakościowe (materialne i niematerialne),
 podmiot postrzegający jakość, tj. klient czy pro-

ducent oraz
 fazy życia produktu. 

Obecnie zarządzanie jakością wyraża się poprzez 
kompleksowe zarządzanie jakością Total Quality 
 Management (TQM). Oznacza ono objęcie systemem 
zarządzania całego przedsiębiorstwa, wszystkich 
jednostek organizacyjnych, procesów, produktów 
oraz pracowników. TQM konstytuuje koncepcyjny 
wymiar zarządzania, oparty o realizację zasad [7]:

 orientacja na klienta zarówno wewnętrzne-
go (pracownicy), jak i zewnętrznego (zewnętrzni 
interesariusze),

 orientacja na procesy, przedsiębiorstwo zorga-
nizowane jest jako system procesów powiązanych 
ze sobą,

 orientacja na fakty i dane w podejmowaniu 
decyzji,

 zaangażowanie wszystkich pracowników w za-
rządzanie i doskonalenie jakości,

 rozwój pracowników, tj. delegowanie upraw-
nień i odpowiedzialności, kształcenie i szkolenia,

 zarządzanie i doskonalenie jakości ma wymiar 
długookresowy,

 powszechne stosowanie cyklu PDCA (ciągłego 
doskonalenia, które nigdy się nie kończy),

 kreowanie i wykorzystywanie nowych metod 
i narzędzi zarządzania i doskonalenia jakości, bez 
których nie osiąga się przewagi konkurencyjnej.

Jednym z pierwszych rozwiązań przybliżających 
przedsiębiorstwo do budowy kompleksowego sys-
temu zarządzania jakością jest wdrożenie znormali-
zowanego systemu zarządzania tą kategorią, oparte-
go o normy ISO serii 9000. Wśród tych norm wska-
zuje się:

1. PN-EN ISO 9000:2015-10 – Systemy zarządza-
nia jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warsza-
wa 2015.

2. PN-EN ISO 9001:2015-10 – Systemy zarządza-
nia jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2015.

3. PN-EN ISO 9004:2010 – Zarządzanie ukierun-
kowane na trwały sukces organizacji. Podejście wy-
korzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 
2010.

Wdrażaniu podlega norma zawierająca wymaga-
nia. Budowa systemu zarządzania jakością oparta 
jest o zasady [14]:

 orientacja na klienta,
 przywództwo,
 zaangażowanie ludzi,
 podejście procesowe,
 doskonalenie,
 podejmowanie decyzji na podstawie faktów,
 zarządzanie relacjami. 

Zauważyć można ich integralność z zasadami 
TQM. Fundamenty, na których zbudowana jest 
struktura normy ISO 9001 – to podejście procesowe, 
uwzględniające wspomniany cykl PDCA, oraz po-
dejście oparte na ryzyku. Decyzja o implementacji 
systemu ma charakter strategiczny i może wspomóc 
poprawę ogólnych efektów działania, a także stano-
wić solidną podstawę do inicjatyw zrównoważone-
go rozwoju [7]. Zgodnie z zapisami normy korzyści 
dla przedsiębiorstwa, wynikające z realizacji takiego 
systemowego rozwiązania, są następujące [7]:

 zdolność do dostarczania wyrobów i usług speł-
niających wymagania klienta,

 stwarzanie szans na zwiększenie zadowolenia 
klienta,

 uwzględnienie ryzyka i szans związanych z je-
go kontekstem i celami,

możliwość wykazania zgodności z wyspecy-
fikowanymi wymaganiami systemu zarządzania 
jakością. 

Znaczenie społecznej odpowiedzialności 
dla zarządzania jakością – analiza przypadku 

Wybrany do analizy przypadek to przedsiębior-
stwo z ponad 30-letnią tradycją. W ofercie posia-
da bogaty wybór ceramiki ozdobnej z różnorodnym 
i ciekawym wzornictwem. W analizie empirycz-
nej skupiono się na procesie produkcyjnym. Pro-
ces produkcyjny odbywa się metodą tradycyjną 
(poprzez odlewanie) oraz metodą zautomatyzowa-
ną (przez prasowanie). Firma szczyci się tym, że 
znaczna część produkcji odbywa się ręcznie, dzię-
ki czemu osiąga ona przewagę konkurencyjną. Do 
produkcji wykorzystywane są wyłącznie naturalne 
i ekologiczne składniki. Firma zatrudnia ponad 60 
pracowników, w tym 3/4 to personel produkcyjny. 
Wyroby firmy dostarczane są na rynek europejski, 
głównymi odbiorcami zagranicznymi są: Niemcy, 
Holandia, Anglia, a także Rosja. Rynek polski sta-
nowi około 60% sprzedaży. Klienci hurtowi to oko-
ło 98% wszystkich klientów, np. centra ogrodnicze, 
markety, hurtownie. Klienci indywidualni to tylko 
nieznaczna liczba odbiorców (około 2%).

Analizując proces produkcyjny, należy stwier-
dzić, że dostawa surowca odbywa się głównie z po-
łudnia kraju i trwa od 2 dni do 1 tygodnia. Dostawy 
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są duże i rzadkie – jedna dostawa to około 15t su-
rowców. Dzięki temu systemowi dostawy oszczędza 
się na kosztach transportu, ale wymagane jest ma-
gazynowanie. Magazyn znajduje się bezpośrednio 
przy hali produkcyjnej. Stan zapasów jest zmienny, 
w badanym okresie wynosił 20% na wyroby goto-
we i 80% produkcja w toku, półfabrykaty. Poziom 
zapasów zapewnia przeciętnie 6 partii materiału do 
produkcji.

Proces produkcyjny składa się z 10 etapów, do-
tyczy to zarówno metody maszynowej, jak i meto-
dy lejnej: 

1. Pobranie surowców z magazynu.
2. Przygotowanie masy.
3. Przygotowanie wyrobów surowych.
4. Suszenie wyrobów surowych.
5.Korygowanie kształtu wyrobów surowych.
6.Wypalanie.
7. Studzenie.
8.Kontrola jakości.
9.Dekorowanie.
10. Przygotowanie wyrobów gotowych do 

składowania/wysyłki.
Cały proces trwa około 58 godzin metodą maszy-

nową i 48 godzin metodą lejną. 
Jak wynika z przedstawionych etapów, kontro-

la jakości odbywa się wyłącznie jeden raz – przed 
malowaniem wyrobów. W przedsiębiorstwie bra-
kuje kompleksowego systemu zarządzania jakością 
(zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001), aby 
lepiej przeciwdziałać awariom i powstającym de-
fektom. Wywiady i obserwacje pozwoliły stwier-
dzić, że pracownicy nie posiadają odpowiedniego 

poziomu wiedzy i kompetencji, aby wdrożyć taki 
system i prowadzić dalej przedsiębiorstwo w kie-
runku wypełniania założeń Total Quality Manage-
ment. Niewątpliwie wdrożenie takich rozwiązań 
pozwoliłoby na redukcję ilości powstających odpa-
dów, minimalizację kosztów oraz ograniczenie wy-
padków przy pracy.

W trakcie procesu produkcyjnego powstaje wie-
le odpadów. Część z nich nadaje się do ponowne-
go wykorzystania. Powstają one do piątego etapu 
włącznie. Następnie uszkodzone wyroby i ich czę-
ści są przekazywane na stanowisko, gdzie przygo-
towuje się masę. Podlegają one kruszeniu i ugnia-
taniu i mogą dołączyć do masy wytwórczej. Wrażli-
wym na powstawanie odpadów produkcyjnych nie-
nadających się do zawrócenia do procesu produkcji 
jest etap dekorowania. Powstające na tym etapie 
uszkodzenia mechaniczne produktów wykluczają 
je z dalszych etapów produkcji. Po przejściu eta-
pu kontroli jakości około 3% wad odkrywanych jest 
przez klientów finalnych.

Co więcej, w trakcie procesu produkcyjnego wy-
stępują zakłócenia w postaci dekoncentracji pra-
cowników, często nie znają oni szczegółów zle-
cenia. Wprowadzenie kart Kanban umożliwiłoby 
usprawnienie przepływu informacji, tak aby każ-
dy pracownik wiedział, co ma robić z daną partią 
produkcji.

Konkretne propozycje działań naprawczych 
w zakresie zarządzania jakością zawarto w tabeli 2. 
Jednocześnie wskazano na ich powiązanie z ele-
mentami społecznej odpowiedzialności, zawartymi 
w normie ISO 26000.

Tabela 2. Propozycje działań naprawczych w analizowanym przedsiębiorstwie 

Lp. Działanie Kontekst zarządzania jakością Kontekst społecznej odpowiedzialności wg normy 
ISO 26000

1. Utworzenie grupy pracowników 
„uniwersalnych” Wyeliminowanie przestojów Praktyki z zakresu pracy, zagadnienie 5: rozwój człowieka 

i szkolenia w miejscu pracy

2. Wprowadzenie bieżącej kontroli Ograniczenie marnotrawstwa surowca, 
wyższa wartość dla klienta

Środowisko, zagadnienie 2: zrównoważone wykorzystanie 
zasobów;
Zagadnienia konsumenckie, zagadnienie 2: ochrona zdrowia 
i bezpieczeństwa konsumentów; zagadnienie 3: zrównoważona 
konsumpcja

3. Unowocześnienie parku 
maszynowego Wzrost wydajności Środowisko, zagadnienie 2: zrównoważone wykorzystanie 

zasobów

4. Reorganizacja etapu 1 i 2 dla 
obydwu metod 

Sprawniejsze wykonanie, zapobieganie 
marnotrawstwu

Środowisko, zagadnienie 2: zrównoważone wykorzystanie 
zasobów

5. Wprowadzenie kart Kanban

Ograniczenie przemieszczania się 
pracowników i dezorganizacji pracy, 
wytwarzanie produktów zgodnie 
z opisem

Praktyki z zakresu pracy, zagadnienie 4: bezpieczeństwo 
i higiena pracy

6. Wprowadzenie 5S Uporządkowanie stanowisk pracy, 
oszczędność kosztów

Praktyki z zakresu pracy, zagadnienie 4: bezpieczeństwo 
i higiena pracy;
Środowisko, zagadnienie 2: zrównoważone wykorzystanie 
zasobów

7. Wdrożenie TQM lub/i TPM Utworzenie kół jakości, kompleksowe 
utrzymanie ruchu

Praktyki z zakresu pracy, zagadnienie 2: warunki pracy i ochrona 
socjalna; zagadnienie 4: bezpieczeństwo i higiena pracy;
Środowisko, zagadnienie 2: zrównoważone wykorzystanie 
zasobów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej
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Tabela 2 pokazuje możliwości doskonalenia ana-
lizowanego procesu i ich powiązanie z zagadnie-
niami społecznej odpowiedzialności. Zapropono-
wane rozwiązania w kwestii zarządzania jakością 
są zbieżne z zakresem wymagań zawartych w nor-
mie ISO 26000. Na przykład, kwalifikacje poszcze-
gólnych pracowników ograniczały się dotychczas 
do wycinka procesu technologicznego, w przypad-
ku niedyspozycji pracownika zachodziło niebezpie-
czeństwo przestoju. Zapewnienie szkoleń z zakre-
su jakości pozwoli uzyskać stabilność procesu bez 
względu na okresową nieobecność pojedynczych 
pracowników. Z punktu widzenia pracownika nad-
mierna specjalizacja nie jest korzystna dla jego 
kondycji fizycznej i psychicznej. Uzyskanie przez 
pracowników szerokich kwalifikacji daje im rów-
nież poczucie większej pewności na rynku pracy 
– w przypadku zwolnienia z pracy, mają na nim lep-
szą pozycję przetargową. Takie podejście pracodaw-
cy do kwestii szkolenia pracowników jest zbieżne 
z założeniami społecznej odpowiedzialności, która 
powinna zmierzać do zapewnienia pracownikom 
równych szans do rozwoju i zdolności podejmowa-
nia zatrudnienia, zawartych w normach społecznej 
odpowiedzialności.

Podsumowanie

Zaproponowane działania naprawcze z zakre-
su zarządzania dotyczą usprawnienia i uporząd-
kowania procesu produkcyjnego poprzez: zmiany 
organizacyjne, podniesienie kompetencji pracow-
ników, wyposażenie firmy w lepszy sprzęt, a tak-
że wprowadzenie kompleksowego systemu zarzą-
dzania jakością. Główne efekty zaproponowanych 
zmian obejmują: obniżenie kosztów, ograniczenie 
czasu przestojów i podwyższenie jakości oferowa-
nych produktów. Jednocześnie projektowane dzia-
łania mieszczą się w zakresie wybranych zagad-
nień w konwencji społecznej odpowiedzialności. 
Niemniej nie oznacza to, że przedsiębiorstwo dą-
żące do doskonalenia jakości wyczerpuje wszyst-
kie możliwości zaistnienia w sferze odpowiedzial-
ności wobec społeczeństwa i środowiska natural-
nego. Nie wyczerpanych zostało wiele z wymie-
nionych wyżej zagadnień oraz nie zanotowano in-
nych praktyk z zakresu CSR, np. działań na rzecz 
społeczności lokalnej czy uczciwej konkurencji. 
Przedsiębiorstwo nie wdrożyło dotychczas strate-
gii społecznej odpowiedzialności, dlatego nie in-
formuje o swoich osiągnięciach w tym zakresie. 
W przypadku gdyby wprowadzono zaproponowa-
ne zmiany, stanowiłyby one pierwszy krok w kon-
struowaniu strategicznej odpowiedzialności w za-
rządzaniu firmą.

Dr inż. Anna Jakubczak (ajakubczak@utp.edu.pl) – Wydział Zarzą-
dzania, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

dr Marcin Jakubiec (m.jakubiec@ath.bielsko.pl) – Wydział Zarzą-
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-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia systemu 
zarządzania zgodnością (Compliance Management System; 
CMS) w organizacji, w kontekście jego standaryzacji. 
W opracowaniu zaprezentowano model systemu 
zarządzania zgodnością według ISO 19600. Wskazano także 
główne wnioski wynikające ze zrealizowanego w 2017 
roku pierwszego w Polsce badania stanu compliance 
i systemów zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność w Polsce. W artykule wykazano 
uniwersalny i innowacyjny charakter standaryzacji ISO 
19600, dzięki któremu przedsiębiorstwa mają szanse 
efektywnie kształtować indywidualnie dopasowane 
do swoich potrzeb systemy zarządzania zgodnością. 
Wykorzystane metody badawcze w postaci metody 
analizy literatury i dokumentów oraz metody studium 
przypadku umożliwiły wielopłaszczyznowe podejście do 
analizowanego tematu, pozwalając wykazać aktualność 
problematyki i istotne znaczenie z punktu widzenia 
wymagań obrotu gospodarczego.

The aim of the article is to present the role and 
importance of Compliance Management System (CMS) 
in an organization in the context of its standardization. 
The study presents the model of the compliance 
management system according to ISO 19600. The main 
conclusions resulting from the first compliance survey 
in Poland as well as the compliance management 
systems implemented in enterprises operating in Poland 
in 2017 were also presented. The article demonstrates 
the universal and innovative character of ISO 19600 
standardization, thanks to which enterprises have the 
opportunity to effectively shape and customize compliance 
management systems tailored to their needs. The research 
methods used are the literature and document analysis 
method and the case study method which enabled 
a multi-faceted approach to the analyzed topic, allowing 
to demonstrate the relevance of the issue and significant 
importance from the point of view of the requirements of 
business transactions.

Słowa kluczowe Keywords
zarządzanie zgodnością, Compliance management system, 
ISO 19600

Compliance management, Compliance management system, 
ISO 19600

Standaryzacja systemów zarządzania 
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ISO 19600 Standard
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Wprowadzenie

Zarządzanie przedsiębiorstwem we współcze-
snej, złożonej i dynamicznie zmieniającej się rze-
czywistości gospodarczej powinno koncentrować 
się głównie na budowaniu i rozwijaniu jego zdol-
ności adaptacyjnych, umiejętności minimalizo-
wania niepewności, a co za tym idzie posiadania 
kompetencji gromadzenia i przetwarzania właści-
wych informacji i oceny zjawisk [8]. Z powyższego 
względu, od kilku już lat na świecie i w Polsce ro-
śnie liczba przedsiębiorstw, które decydują się na 
implementację Compliance Management System 
(CMS), rozumianego jako ,,całokształt środków 
i procesów w danej organizacji, które mają na celu 
wykrycie ryzyka niezgodności i zarządzanie nim 
w ten sposób, aby żaden z członków organizacji 

nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regu-
lacji” [9]. Jednym z priorytetów CMS jest budowa 
i rozwijanie szeroko pojętej, długofalowej kultury 
compliance, opartej na fundamentalnych dla orga-
nizacji wartościach, świadomości jej poszczegól-
nych członków w zakresie ryzyka zgodności oraz 
wysokim stopniu zintegrowania z funkcjonujący-
mi w organizacji systemami zarządzania, głównie 
systemem zarządzania ryzykiem. Tym samym idea 
CMS wpisuje się także w aktualnie obowiązujący 
w strategiach zarządzania trend projakościowego 
i innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem 
[7,11,13].

Niewątpliwie rosnące zainteresowanie funkcją 
compliance związane jest ze wzrostem przestęp-
czości gospodarczej. Według raportu PwC „Global 
Economic Crime Survey 2018” 49% organizacji na 
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całym świecie padło ofiarą przestępstw gospodar-
czych (jest to wzrost od 2016 roku o 13%), 64% 
z nich deklaruje, że poniesione w związku z tym 
straty bezpośrednie sięgają 1 mld dolarów, równo-
cześnie 52% wszystkich oszustw gospodarczych 
popełnionych zostało przez osoby wewnątrz or-
ganizacji. Obok strat finansowych respondenci 
wskazują na straty w postaci negatywnego wpływu 
na reputację i markę, relację z interesariuszami, 
postawy moralne pracowników, relacje bizneso-
we i relacje z organami regulacyjnymi. Jako jedną 
z głównych przyczyn wysokiego wskaźnika prze-
stępstw gospodarczych respondenci wskazują brak 
wdrożenia odpowiednich wewnętrznych proce-
dur i narzędzi kultury organizacyjnej, związanych 
z wykrywaniem i eliminowaniem ryzyka nadużyć 
(analogicznie do badania z 2016 i 2014 roku) [19]. 
Kilka lat temu przed powyższymi problemami 
stanął koncern Siemensa, który – ze względu na 
przestępstwa korupcyjne – naraził się na wielo-
milionowe kary, utratę reputacji i wiarygodności 
biznesowej. Efektem tego była stanowcza reakcja 
zarządu i podjęcie daleko idących działań napraw-
czych, głównie w obszarze zarządzania zgodno-
ścią. W chwili obecnej przedsiębiorstwo Siemens 
realizuje swoje strategie biznesowe w oparciu 
o skuteczne, kompleksowe systemy zarządzania 
zgodnością, które mają na celu przede wszyst-
kim zapobieganie tego rodzaju praktykom w przy-
szłości. Z tego względu przykład rozwiązań CMS 
w koncernie Siemens stanowi przedmiot analizy 
empirycznej w niniejszym opracowaniu. W pracy 
zaprezentowano kluczowe elementy Compliance 
Management System w praktyce przedsiębiorstw. 
Kryterium odniesienia dla rozważań stanowi zbiór 
wymagań wynikających przede wszystkim z nor-
my ISO 19600. Opracowanie jest kontynuacją ba-
dań prowadzonych przez autorkę w obszarze za-
rządzania zgodnością i wpisuje się w interdyscy-
plinarny charakter problematyki projakościowej, 
uwzględniając dorobek badawczy z zakresu nauk 
o zarządzaniu i nauk prawnych.

1. Compliance jako nowe podejście do organizacji 
przedsiębiorstwa 

Compliance ma swój rodowód w systemach an-
glosaskich, głównie w amerykańskiej praktyce go-
spodarczej. Pierwsze regulacje w zakresie com-
pliance miały miejsce w 1977 roku w amerykań-
skiej ustawie The Foreign Corrupt Practices Act, 
która zobowiązała przedsiębiorstwa do ustanawia-
nia w swoich strukturach jednostek odpowiedzial-
nych za monitorowanie zmian w systemie praw-
nym, regułach rynku oraz do przestrzegania we-
wnętrznych regulacji [15]. W Unii Europejskiej na 
rozpowszechnienie idei compliance miał przede 
wszystkim wpływ dokument Compliance matter. 
What companies can do better to respect EU com-
petition rules, opracowany przez Komisję Europej-
ską i przyjęty w 2011 roku. Komisja zdefiniowała 

w nim compliance jako zbiór zasad i przepisów 
proceduralnych wdrażanych przez przedsiębior-
stwa. Ponadto określiła wymogi stawiane przed-
siębiorstwom w zakresie podejmowania działań 
zgodnych z polityką konkurencji oraz tworzących 
system kontroli jego przestrzegania [2]. Wpraw-
dzie dokument obejmował zarządzanie zgodnością 
w zakresie reguł konkurencji, to jednak z czasem 
stał się on podstawą do budowania szeroko rozu-
mianej europejskiej kultury compliance obejmu-
jącej także pozostałe obszary aktywności przed-
siębiorstw. Początkowo compliance związany był 
z przedsiębiorstwami z sektorów regulowanych, 
głównie bankowego i ubezpieczeniowego. Jed-
nak ze względu na wymierne korzyści zaczął być 
wdrażany także przez przedsiębiorstwa z innych 
branż. Ewoluowało także podejście do samego za-
kresu compliance. Utożsamiany był on pierwotnie 
z ryzykiem prawnym i definiowany jako ,,audyt 
i konsulting dotyczący całego otoczenia prawne-
go przedsiębiorcy, obejmujący zagadnienia mające 
wpływ na odpowiedzialność prawną przedsiębior-
cy” czy też instrument pełniący funkcję ochronną 
przedsiębiorstwa ze względu na fakt, że obejmuje 
on ,,całokształt środków zmierzających do zapew-
nienia przestrzegania prawnych nakazów i nie-
wykraczania poza ustawowe zakazy” [12]. Rozwój 
compliance, związany z rosnącą liczbą przedsię-
biorstw, które decydują się na jego implementację, 
wpłynął na konieczność uwzględniania przy je-
go definiowaniu szerszego spektrum funkcji, jakie 
powinien spełniać w przedsiębiorstwie, zwłasz-
cza tych związanych z kulturą etyczną. W tym 
kontekście najbardziej aktualna jest definicja, któ-
rą proponuje B. Makowicz, według którego com-
pliance to ,,organizacja przedsiębiorstwa, która 
poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i sto-
sowanie środków compliance, zredukuje do moż-
liwego minimum ryzyko wystąpienia w przedsię-
biorstwie wszelkich nieprawidłowości, które mo-
głyby powstać wskutek działania przynależnych 
do niego osób lub partnerów handlowych, a po-
legających na złamaniu obowiązujących regula-
cji prawnych i ogólnych zasad prawa, regulacji 
dobrowolnie przyjętych przez przedsiębiorstwo 
lub działaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi 
standardami etyczno-moralnymi danego środowi-
ska”1 [1, 9]. W oparciu o powyższą definicję należy 
przyjąć, że podstawowym celem compliance jest 
w pierwszej kolejności identyfikacja zagrożeń dla 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
ich monitorowanie, a następnie podejmowanie 
odpowiednich działań o charakterze wspierają-
cym i naprawczym. Kluczowe znaczenie w całym 
procesie ma raportowanie o zidentyfikowanych 

1 Przegląd definicji i rozwoju instytucji compliance autorka 
przedstawiła w swoich wcześniejszych publikacjach z tego zakresu, 
m.in. w: Barcik Agnieszka. 2016. ,,Mechanizm compliance: pytanie 
o miejsce i zasadność w  strategiach CSR współczesnych organiza-
cji”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
419: 9-20.
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nieprawidłowościach, oparte na przejrzystych za-
sadach komunikacji i obejmujące wszystkie szcze-
ble zarządzania przedsiębiorstwem. W tym kon-
tekście za system zarządzania zgodnością w przed-
siębiorstwie powinien odpowiadać wyodrębniony 
strukturalnie Dział Compliance pod kierownic-
twem oficera ds. compliance. Realizacja tego zada-
nia powinna z jednej strony opierać się na autono-
mii, a z drugiej – na odpowiedzialności względem 
zarządu. Do najważniejszych korzyści wynikają-
cych z wdrożenia compliance w przedsiębiorstwie 
zalicza się z reguły poprawę efektywności działal-
ności poprzez wdrożenie procedur i podniesienie 
świadomości dotyczącej ryzyka, zwiększenie kon-
kurencyjności, budowanie i wzmocnienie zaufania 
interesariuszy, lepszą wycenę wartości przedsię-
biorstwa [9]. Natomiast ewentualne straty wynika-
jące z niewdrożenia compliance obejmują przede 
wszystkim ryzyko finansowe, utratę reputacji, 
sankcje formalno-prawne. 

2. ISO 19600 Compliance Management Systems 
z uwzględnieniem innych norm standaryzujących 
zarządzanie zgodnością i stanu implementacji 
w przedsiębiorstwach działających w Polsce 

Zadaniem compliance jest stworzenie skuteczne-
go systemu zarządzania ryzykiem zgodności, któ-
re jest ryzykiem trudno mierzalnym. Compliance 
pociąga za sobą konieczność wdrożenia w strate-
gię przedsiębiorstwa projakościowego podejścia 
opartego na ryzyku, które powinno być zarządzane 
w sposób wielopłaszczyznowy [14, 16]. Ogłoszona 
w grudniu 2014 roku norma ISO 19600 [5] wpisuje 
się w swoich założeniach w światowe trendy zarzą-
dzania ryzykiem poprzez wykorzystanie do budo-
wy CMS analizy i metodyki zarządzania, które zo-
stały określone w normie ISO 31000 [10, 4]. Ponad-
to norma ISO 19600 nawiązuje do dwóch innych 
standardów związanych z compliance: normy ISO 
37001:2016 Anti-Bribery Management Systems [6], 
a także standardu o charakterze krajowym IDW PS 
980 Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschafts-
prüfer über die Grundsätze der ordnungsgemäßen 
Prüfung von Compliance Management Systemen 
(Standard Audytowy Instytutu Biegłych Rewiden-
tów o zasadach prawidłowej kontroli Systemów 
Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności) [17]. Nor-
ma ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Sys-
tems została wydana w październiku 2016 roku jako 
punkt odniesienia dla wszystkich organizacji zain-
teresowanych systemowym zapobieganiem korup-
cji. Jest ona normą uniwersalną, globalną i certyfi-
kowaną. Uzyskanie certyfikacji uzależnione jest od 
wprowadzenia szeregu elementów składających się 
na szeroko rozumiany system zarządzania zgodno-
ścią w zakresie zapobiegania korupcji. Głównie do-
tyczy to konieczności wdrożenia działań i procedur 
ukierunkowanych na identyfikację możliwości wy-
stąpienia zjawiska korupcji, zasad postępowania ze 
wskazaniem zachowań, które są nieakceptowalne, 

oraz wyznaczeniem osoby do nadzorowania ich 
przestrzegania, zaangażowania kierownictwa, wpro-
wadzenia anonimowego systemu informowania 
o zjawiskach korupcji czy skutecznego systemu re-
agowania na podejrzenia korupcji oraz prowadzenie 
postępowań wewnętrznych w celu wyjaśnienia i po-
dejmowania działań naprawczych [6].

Z kolei wprowadzony w 2011 roku standard IDW 
PS 980 jest najpopularniejszą normą z zakresu zarzą-
dzania zgodnością w krajach niemieckojęzycznych. 
Norma ta nie określa wprawdzie modelu CMS ani 
wymagań dotyczących jego kształtowania, ale defi-
niuje najważniejsze zasady systemu: kulturę com-
pliance, monitoring compliance, komunikację com-
pliance, program compliance, ryzyko compliance, 
organizację compliance, cele compliance. Powyższe 
elementy stanowią podstawę tworzenia i funkcjo-
nowania systemów zarządzania compli ance, a także 
swoiste ramy do przeprowadzenia oceny adekwat-
ności i skuteczności dla biegłych rewidentów. Nor-
ma ta wyróżnia trzy zasadnicze typy oceny CMS: 
ocenę koncepcji CMS (pod kątem uwzględnienia 
wszystkich siedmiu elementów), ocenę adekwatno-
ści oraz implementacji CMS (obejmuje ocenę ade-
kwatności wprowadzonych zasad i środków w roz-
poznawaniu ryzyk i zapobieganiu naruszeniom) 
oraz ocenę skuteczności CMS (ocena skuteczności 
zasad i środków CMS w wyznaczonym przedzia-
le czasu). Certyfikacja CMS na podstawie normy 
IDW PS 980 ogranicza się jedynie do wybranych 
obszarów, które zostają wyodrębnione ze względu 
na określone kryterium, np. wybrane procesy [17].

W porównaniu z powyższymi normami, ISO 
19600:2014 Compliance Management System wy-
kazuje się daleko idącą uniwersalnością i elastycz-
nym podejściem do kwestii zarządzania zgodno-
ścią. Zarządzanie zgodnością według ISO 19600 
zostało oparte na kompleksowej ocenie ryzyka 
compliance. Ocena ta obejmuje identyfikację obo-
wiązków compliance, do których należą: analiza 
ryzyka, ocena ryzyka, kontrola zgodności, wnioski 
i ustalenia związane z zapewnieniem efektywno-
ści systemu, wnioski o charakterze uzupełniają-
cym, a także wytyczne w celu usprawnienia CMS. 
Norma ISO 19600 zawiera 50 klauzul sformułowa-
nych na 31 stronach. Jest typem normy B. Nie za-
wiera wymagań minimalnych, lecz zalecenia, któ-
re umożliwiają w praktyce elastyczne, dostosowa-
ne do wymagań danej organizacji, ukształtowanie 
CMS. Norma nie podlega w chwili obecnej certy-
fikacji. Dzięki wyrażonemu w normie postulato-
wi elastyczności i proporcjonalności implementa-
cja CMS we wszystkich strukturach tej samej gru-
py kapitałowej może opierać się na analogicznych 
rozwiązaniach z uwzględnieniem jednak aspektów 
lokalnych organizacji. Co więcej, norma może mieć 
zastosowanie do wszystkich organizacji rozumia-
nych jako osoby lub grupy osób mających dowolną 
strukturę organizacyjną [3]. Mowa tu więc o wszel-
kich podmiotach, które prowadzą nie tylko dzia-
łalność gospodarczą zarówno jako małe, średnie 
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i duże przedsiębiorstwa, ale także inną – pozago-
spodarczą działalność, bez względu na formę praw-
ną czy własnościową (np. stowarzyszenia, urzędy, 
jednostki sektora publicznego itp.). Sama definicja 
compliance wyrażona w normie ma charakter wie-
loaspektowy, przyjmując że jest to świadome, syste-
mowe i zintegrowane z organizacją działanie mają-
ce zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązkami 
compliance danej organizacji, a więc z wymagania-
mi, które organizacja musi lub chce spełnić. Inny-
mi słowy, tak szerokie ujęcie compliance obejmuje 
nie tylko wymóg zgodności z obowiązującym pra-
wem, ale także ze standardami, kodeksami etyczny-
mi, normami i oczekiwaniami interesariuszy. Z tego 
względu efektywny CMS powinien działać w opar-
ciu o realizację długofalowej kultury compliance 
i zostać zintegrowany z pozostałymi, funkcjonują-
cymi w organizacji systemami zarządzania, głównie 
systemem zarządzania ryzykiem. Zaproponowana 
w normie ISO 19600 struktura organizacyjna zarzą-
dzania zgodnością oparta została w pierwszej kolej-
ności na niezależnej, wyposażonej w odpowiednie 
uprawnienia i zasoby, jednostce do spraw zarządza-
nia zgodnością (Dział Compliance, oficer ds. com-
pliance), w drugiej kolejności na odpowiedzialno-
ści każdego pracownika za zarządzanie zgodnością 

oraz na odpowiedzialności kierownictwa organi-
zacji za realizację funkcji compliance. Na potrze-
by stworzenia modelowego CMS norma ISO 19600 
konsoliduje trzy zasadnicze, ogólne koncepcje [18]: 

Risk Management System: model zarządzania 
ryzykiem.

High Level Structure: kanon struktur systemu 
zarządzania.

 PDCA-Model: model ciągłego ulepszania 
(Plan-Do-Check-Act).

Poza postulatami elastyczności i proporcjonalno-
ści model CMS powinien opierać się także na takich 
zasadach, jak: uniwersalność, długofalowość, trans-
parencja i reguły Good Governance (rysunek 1) [5].

Zgodnie z wynikami pierwszego w Polsce ba-
dania dotyczącego stanu compliance i systemów 
zarządzania zgodnością w działających w Polsce 
przedsiębiorstwach, implementowane na gruncie 
polskim systemy zarządzania zgodnością nie od-
biegają zasadniczo od standardów globalnych2. 

2 Badanie ,,Compliance w Polsce” zostało przeprowadzone przez 
Instytut Compliance, przy współpracy z EY, Wolters Kluwer oraz 
Viadrina Compliance Center (Uniwersytet Europejski Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą). Przedstawienie i interpretacja wyników 
B. Makowicz. Badanie przeprowadzono w 2017 roku, jego wyniki 
ogłoszono w lutym 2018. 

Model Compliance Management System w przedsiębiorstwie wg Normy ISO 19600:2014 

Zaangażowanie kierownictwa organizacji w budowanie i przestrzeganie kultury compliance. Zagwarantowanie niezależności funkcji compliance. Odpowiedzialność na wszystkich szczeblach organizacji. Wdrożenie funkcji wspomagających (m.in. szkolenia, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna) 

Identy ikacja obowiązków dotyczących zarządzania zgodnością i ocena ryzyka z nimi związanych (w zakresie działalności przedsiębiorstwa, oferowanych towarów i świadczonych usług.)   

 Planowanie operacyjne i kontrola ryzyka braku zgodności 
 Ocena wydajności i raportowanie zgodności 

 Zarządzanie niezgodnością i ciągłe doskonalenie (działania kontrolne i korygujące, ocena ich efektywności, wprowadzenie ewentualnych zmian do systemu) 
 Planowanie działań niezbędnych do spełnienia wymagań i osiągania celów systemu zarządzania zgodnością  

 Ustanowienie systemu zarządzania zgodnością 

 Określenie zakresu i ustalenie systemu zarządzania zgodnością 

 Identy ikacja oczekiwań zainteresowanych podmiotów 

 Identy ikacja wewnętrznych czynników determinujących ryzyko braku zgodności  REGUŁY GOOD GOVERNANCE   (funkcja compliance powinna mieć bezpośredni dostęp do kierownictwa organizacji, być niezależna i dysponować odpowiednimi upoważnieniami i zasadami)  
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Rysunek 1. Model struktury Compliance Management System w organizacji zgodnie z normą ISO 19600:2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie ISO 19600:2014



14

2018 M a j

W badaniu udział wzięło 110 przedsiębiorstw. 
W zdecydowanej większości (89%) były to spół-
ki duże, zatrudniające co najmniej 50 pracowni-
ków, w tym bardzo duże – zatrudniające ponad 
1000 pracowników (46%). Blisko połowa (48%) 
respondentów to spółki z dominującą częścią ka-
pitału polskiego. 65% przedsiębiorstw zadeklaro-
wała wdrożenie CMS, w przypadku 2/3 respon-
dentów systemy te funkcjonują nie dłużej niż 
6 lat. Wynik ten potwierdza opinię, że systemy za-
rządzania zgodnością pozostają w polskich przed-
siębiorstwach wciąż problematyką stosunkowo no-
wą. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się wdro-
żyć CMS – to przede wszystkim przedsiębiorstwa 
duże, zatrudniające powyżej 1000 pracowników 
(46%) głównie z branż: bankowej (18%), farma-
ceutycznej (12%) czy branży energetycznej (10%). 
Widoczny w badaniach jest jednak trend, że CMS 
leży także w sferze zainteresowania podmiotów 
mniejszych (podmioty zatrudniające od 51 do 250 
osób: 18%, podmioty zatrudniające od 251 do 500 
osób: 15%) oraz podmiotów prowadzących działal-
ność w innych niż powyższe branżach (budowla-
na: 5%, motoryzacyjna: 5%, telekomunikacja: 4%, 
transportowa: 3%). Badanie ponadto wykazało, 
iż CMS integrowany jest z innymi systemami za-
rządzania w przedsiębiorstwach. Przede wszyst-
kim CMS istnieją obok systemów audytów we-
wnętrznych (84%), systemów kontroli wewnętrz-
nej w postaci nadzoru menedżerskiego (66%), 
systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym (64%) 
oraz systemów antykorupcyjnych (56%). Zbada-
no także powody, dla których przedsiębiorstwa 
wdrożyły CMS. W tym zakresie – jako główne za-
dania funkcjonującego w przedsiębiorstwie CMS 
– wskazano zapewnienie zgodności z powszech-
nie obowiązującym prawem (96%), standardami 
etycznymi (90%), niewiążącymi prawnie normami 
branżowymi lub dobrowolnie przyjętymi standar-
dami, w tym standardami ISO (72%), oraz wyma-
ganiami stawianymi przez klientów (49%). Wyniki 
te potwierdzają tendencję do szerszego, wykracza-
jącego poza wyłącznie zgodność z prawem, uję-
cia compliance. Istotne znaczenie dla zobrazowa-
nia aktualnego stanu CMS w badanych przedsię-
biorstwach miało także pytanie dotyczące wdro-
żonych elementów składających się na funkcjo-
nujący w przedsiębiorstwie system. Respondenci 
wskazywali głównie w tym zakresie na: wdroże-
nie kodeksu postępowania lub kodeksu etyczne-
go (94%), szkolenia pracowników (87%), analizę 
ryzyka braku zgodności (86%), instytucję whistle-
blowing3 (83%) (zasadę tone from the top, a więc 
identyfikowanie się kierownictwa z polityką com-
pliance) (79%) oraz ciągłe ulepszanie istniejącego 
CMS (79%). Badanie potwierdziło także znaczącą 
rolę osób zajmujących się systemem zarządzania 

3 Whisteblowing obejmuje rozwiązania umożliwiające informo-
wanie o potencjalnych naruszeniach, nieprawidłowościach, nad-
użyciach.

zgodnością w przedsiębiorstwach. Głównie są to 
menedżerowie ds. zgodności (27%), oficerowie 
ds. compliance (24%), dyrektorzy ds. compliance 
(8%). Są to stanowiska niezależne, podlegające bez-
pośrednio kierownictwu, w stosunku do których 
została zagwarantowana możliwość raportowa-
nia bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu 
audytu (37%). Z raportu wynika niska powszech-
ność certyfikacji compliance w Polsce (w tym 
przypadku pytanie dotyczyło głównie normy ISO 
37001:2016 Anti-Bribery Management Systems 
oraz standardu IDW PS 980). W przypadku 49% re-
spondentów certyfikacja działającego w firmie sys-
temu nie została przeprowadzona i nie jest plano-
wana, jedynie grupa 14% respondentów zadekla-
rowała jej przeprowadzenie. Taki stan rzeczy uza-
sadniony jest faktem, iż zdecydowana większość 
przedsiębiorstw jest na etapie wdrażania CMS lub 
stosunkowo niedawno proces ten zakończyła [18].

3. Compliance Management System 
w przedsiębiorstwie Siemens 

Siemens jest jednym z tych koncernów, których 
systemy zarządzania zgodnością uchodzą w chwi-
li obecnej za modelowe. Po problemach korupcyj-
nych w 2007 roku Siemens gruntownie zrewidował 
dotychczasową politykę compliance, uruchamia-
jąc programy naprawcze i wspomagając toczące się 
przeciwko firmie postępowania sądowe. W pierw-
szym rzędzie ustanowiono odrębny Centralny Dział 
Compliance z podległymi oficerami ds. compliance 
we wszystkich jednostkach operacyjnych i wszyst-
kich 80 spółkach regionalnych (wcześniej działa-
nia compliance były zajęciem o charakterze dodat-
kowym, głównie dla działu prawnego). Po drugie, 
wprowadzono kompleksowy system zarządzania 
zgodnością z systemem antykorupcyjnym na  czele. 
Obecnie CMS w Siemens opiera się na trzech, spój-
nych z kulturą organizacyjną całej grupy, funda-
mentach: zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu. 
(rysunek 2). 

Działania z pierwszej grupy mają charakter pre-
wencyjny. W pierwszej kolejności mają za zadanie 
zapobiegać ewentualnym nadużyciom, ale także 
ukształtować sposób myślenia na wszystkich szcze-
blach, tak aby CMS stanowił trwały element kultu-
ry organizacyjnej. Kluczową rolę w tym obszarze 
odgrywa proces „Compliance Risk Assessment”, 
który cyklicznie obejmuje wszystkie poziomy or-
ganizacji i ma na celu zdefiniowanie potencjalnie 
ryzykownych działań, takich jak: zachowania anty-
monopolowe, sponsoring, zarządzanie projektami, 
darowizny. Działania te powinny być transparent-
ne i podlegać szczególnym reżimom kontroli. Kolej-
nym punktem odniesienia w obszarze zapobiegania 
są komunikacja compliance i szkolenia. Działania 
te nie mają wyłącznie charakteru wewnętrznego, 
związane są także z propagowaniem idei compli-
ance w kontaktach zewnętrznych przedsiębiorstwa, 
np. MEKOMPASS – wspólny projekt Siemensa 
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i Polskiej Izby Producentów Urządzeń Medycznych 
przeznaczony dla pracowników służby zdrowia, 
mający na celu propagowanie – poprzez szkolenia 
– zachowań antykorupcyjnych. 

Drugi obszar ,,Wykrywanie” początkowo stanowił 
najważniejszą część systemu, przez co compli ance 
postrzegany był jako środek o charakterze repre-
syjnym. Z tego względu zdecydowano się położyć 
większy nacisk na działania zapobiegawcze. W ra-
mach wykrywania skutecznie funkcjonuje instytu-
cja Whistleblowing, dzięki której każdy pracownik 
zobowiązany jest nie tylko do przestrzegania zasad 
compliance, ale także do anonimowego zgłaszania 
wszelkich nieprawidłowości. Związane z tym są 

także  łatwo dostępne dla pracowni-
ków i osób z zewnątrz, zapewniają-
ce anonimowość, kanały sprawoz-
dawczości z tzw. Helpdesk ,,Tell us” 
na czele. Dodatkowym elementem 
gwarantującym skuteczność działań 
w tym obszarze jest ustanowienie 
funkcji Ombudsmana, tj. zewnętrz-
nego Męża Zaufania. Ponadto funk-
cje wspierające odgrywają także au-
dyt wewnętrzny i kontrole, a także 
wprowadzenie dedykowanych na-
rzędzi informatycznych umożliwia-
jących raportowanie i monitorowa-
nie naruszeń.

Reagowanie wiążę się przede 
wszystkim z sankcjonowaniem na-
ruszeń systemu. Standardem jest 
w tym przypadku system jasno 
określonych konsekwencji wobec 
osób dopuszczających się naruszeń 
oraz transparentne reguły związane 
z postępowaniami dyscyplinarnymi 
(biorą w nich udział z reguły prze-
łożeni pracownika, przedstawicie-
le działów: prawnego, personalnego 
i compliance) i procedurami o cha-
rakterze naprawczym [20].

Od strony strukturalnej system 
cechuje przejrzystość organizacyjna 
wraz z jasno określonymi kanała-
mi sprawozdawczości dyscyplinar-
nej (rys. 3).

Podsumowanie 

Aktualne badania dotyczące sta-
nu compliance w Polsce dowodzą, 
że sukcesywnie wzrasta świado-
mość konieczności uwzględniania 
w strategiach przedsiębiorstw sys-
temów zarządzania zgodnością. 
Z tego względu standaryzacja CMS, 
wpisując się w tendencje rozwojo-
we zarządzania jakością, stanowi 
nie tylko próbę usystematyzowa-
nia kwestii zarządzania zgodno-

ścią, ale także daje podstawy do stworzenia zuni-
fikowanego systemu. W artykule wykazano zasad-
ność posiadania systemu zarządzania compliance 
zgodnego ze standardem ISO 19600, który stanowi 
kompleksową i uniwersalną podstawę do budowy 
dostosowanego do kultury organizacyjnej modelu 
CMS. W artykule wykazano ponadto, iż uniwersal-
ność i innowacyjność, wspierane zasadą elastycz-
ności i proporcjonalności, stanowią główne atu-
ty normatywnego modelu CMS. Dzięki nim com-
pliance definiowany jest w sposób szeroki, umoż-
liwiający zarządzanie zgodnością nie tylko w od-
niesieniu do obowiązującego prawa, ale także do 
zasad etycznych, standardów, norm i oczekiwań 

Rysunek 2. Compliance Management System w przedsiębiorstwie Siemens

Źródło: [20]

Rysunek 3. Organizacja compliance w przedsiębiorstwie Siemens

Źródło: [20]
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interesariuszy we wszystkich typach organizacji. 
Wyniki przeprowadzonych badań i analizy pozwa-
lają na sformułowanie katalogu najważniejszych 
elementów modelu, które determinują skutecz-
ność CMS:

 indywidualny CMS dostosowany do kultury 
i potrzeb organizacji,

 niezależność funkcji compliance: bezpośredni 
dostęp do kierownictwa, dysponowanie odpowied-
nimi upoważnieniami i narzędziami,

 zaangażowanie kierownictwa w budowanie 
i przestrzeganie długofalowej kultury compliance,

CMS obejmujący wszystkie procesy organizacji 
i zintegrowany z istniejącymi w organizacji syste-
mami zarządzania, głównie z systemem zarządza-
nia ryzykiem,

 przejrzysta komunikacja na wszystkich szcze-
blach zarządzania,

 regularne szkolenia, monitoring i ciągłe dosko-
nalenie.

Dr Agnieszka Barcik (abarcik@ath.bielsko.pl) – Katedra Zarządza-
nia, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
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Streszczenie Summary

Artykuł przedstawia czynniki jakości usług transportu 
publicznego oraz jedno z narzędzi badania 
preferencji transportowych pasażerów korzystających 
z komunikacji zbiorowej – metodę luki jakościowej. 
Badania tą metodą przeprowadzono w 2017 i 2018 
roku w przedsiębiorstwach transportu miejskiego 
i międzymiastowego. Analiza luki jakościowej wskazuje 
zarządzającym obszary koniecznych działań korygujących.

The article presents the main factors of the quality in 
collective passenger transport and one of the basic 
tools for testing preferences of passengers using public 
transport – the quality gap method. These studies were 
done in urban and interurban transport companies in 
2017 and 2018. Results obtained with the quality gap 
method highlight the areas of necessary corrective 
actions to be taken.

Słowa kluczowe Keywords
jakość usług, transport publiczny, luka jakościowa quality of services, public transport, quality gap

Luka jakościowa jako narzędzie określania 
preferencji pasażerów w zakresie jakości 
przewozów środkami transportu zbiorowego
Quality gap analysis as a tool for quality management 
of the travelling preferences in collective passenger 
transport

DOI: 10.15199/48.2018.5.3
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Transport jest niezbędnym elementem każdej 
rozwijającej się gospodarki. Usługi transportowe 
bezpośrednio oddziałują na jakość życia mieszkań-
ców konkretnego obszaru. Popyt na usługi trans-
portowe uwarunkowany jest atrakcyjnością oferty. 
Zadowolenie klienta jest ściśle związane z jakością 
dostarczanych usług. Wyprodukowanie usługi, na-
wet najlepszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa, 
nie gwarantuje jej akceptacji przez nabywców. Oce-
na dokonywana przez klienta jest ostateczną miarą 
jakości usługi. Przedsiębiorstwa powinny systema-
tycznie przeprowadzać badanie zadowolenia swo-
ich klientów, co niewątpliwie przyczynia się do 
wzrostu jakości świadczonych usług, a także wzro-
stu wartości organizacji. 

Jakość jako narzędzie skutecznego konkurowania
Konkurowanie to działania, za pomocą których 

uczestnicy rynku dążą do realizacji swych intere-
sów i osiągania zysków. W ich ramach przedstawia-
ją nabywcom korzystniejsze od innych firm oferty 
bardziej atrakcyjnych towarów i usług, sprzedawa-
nych po dogodniejszych cenach i przy silnie od-
działującej promocji [10].

Sposoby konkurowania za pomocą jakości wyni-
kają z wytycznych kompleksowego zarządzania ja-
kością. TQM cechuje pięć zasad [4]:

 zaangażowanie kierownictwa (przywództwo), 
 koncentracja na klientach i pracownikach, 
 koncentracja na faktach, 

 ciągłe doskonalenie (KAIZEN), 
 powszechne uczestnictwo. 

Kompleksowe zarządzanie jakością definiuje sposób 
prowadzenia działalności gospodarczej, której obszar 
działania stanowią klient i rynek. Kierownictwo po-
winno określić cele jakości, które mają być jasne i zro-
zumiałe dla wszystkich pracowników w firmie. Zada-
niem tych celów jest informowanie pracowników, że 
dla firmy bardzo ważne jest osiągnięcie zadowolenia 
zewnętrznych odbiorców. Za celami jakości powinny 
następować wypełnione treścią plany działania. 

Jedną z najistotniejszych zasad koncepcji TQM 
jest kompleksowa orientacja jakościowa na klien-
ta, ukierunkowana na spełnienie jego potrzeb, ale 
i także na traktowanie go jako partnera na rynku 
dóbr przemysłowych. Kompleksowe zarządzanie 
jakością polega na ciągłym monitorowaniu po-
trzeb konsumentów w celu upewnienia się, że 
produkt lub usługa odpowiada oczekiwaniom od-
biorców. Wielu klientom nie wystarcza spełnienie 
ich oczekiwań, chcą „czegoś więcej” [4].

Wiele firm, chcąc realizować wizję TQM, musi 
zgromadzić wiedzę o potrzebach konsumentów po-
przez system ciągłych pomiarów, gromadzenie da-
nych i faktów dotyczących jakości. A zatem przyszłe 
działania firmy powinny być oparte na faktach, a nie 
na opiniach czy przekonaniach. Proponuje się trzy 
główne rodzaje pomiaru dotyczące jakości. Są to [4]:

 zadowolenie klientów zewnętrznych (CSI – Cu-
stomer Satisfaction Index), 

 zadowolenie klientów wewnętrznych (ESI 
– Employee Satisfaction Index), 
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 inne pomiary jakości wewnętrznych procesów 
firmy, zwane zwykle punktami sprawdzania jakości 
(checkpoints) i punktami kontroli jakości. 

Istota jakości w obsłudze klienta
Jakość obsługi zaczęła nabierać znaczenia wtedy, 

gdy firmy zauważyły, że posiada ona podstawowe 
znaczenie w podejmowaniu przez klienta decyzji 
o zakupie konkretnego wyrobu czy usługi. Nowo-
czesne pomiary jakości pozwalają reagować na po-
trzeby i wymagania klientów, gdyż kluczem do pod-
noszenia jakości dostarczanych dóbr jest satysfakcja 
kupujących. Obsługa klienta to nic innego, jak zbiór 
wszystkich działań, dzięki którym klienci poznają 
ofertę danego przedsiębiorstwa, dokonują wyboru 
i decydują o zakupie, a jej wysoka jakość gwarantuje 
pełne zaspokojenie fantazji klientów. Wymaga ona 
jednak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia i na-
rzuca również konieczność opracowania systemu, 
który zaspokoiłby na nią popyt. Przedsiębiorstwo 
powinno się starać najpełniej zrozumieć aktualne 
i przyszłe potrzeby klientów i dostosować do nich 
kierunki swego rozwoju [6].

Rysunek 1 przedstawia schemat, według którego 
przedsiębiorstwo powinno monitorować potrzeby 
konsumentów. 

RYNEK
KLIENT

WYRÓB
USŁUGA

Identyfikacja
klientów

Rozpoznawanie
wymagań
klientów

Badanie
satysfakcji
klientów

Spełnianie
wymagań
klientów

Rysunek 1. Procesy zorientowane na klienta

Źródło: Hamrol Adam. 2008. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: 
PWN

Należy poznać jak najlepiej odbiorców swoich 
produktów bądź usług. Nie można ograniczać się tyl-
ko do klienta zewnętrznego, ale trzeba również po-
święcić uwagę klientowi wewnętrznemu [6]. Każdy 
pracownik staje się klientem wewnętrznym w proce-
sie powstawania produktu i jednocześnie dostawcą 
efektów swojej pracy. W ten sposób „łańcuch two-
rzenia wartości” przechodzi przez całą organiza-
cję i wychodzi poza nią jako łańcuch relacji „klient 
– dostawca”. Także nawiązanie dialogu pomiędzy 
wewnętrznym dostawcą a wewnętrznym klientem, 
który w rezultacie pomaga ustalić wymagania klien-
ta, stanowi początek tworzenia kultury zarządza-
nia przez jakość. Nie można osiągnąć jakości na ze-
wnątrz, zanim nie stworzy się jej wewnątrz [1].

Istotą dobrego zarządzania obsługą jakości klienta 
staje się poznanie wymagań odbiorców. Mówiąc o wy-
maganiach klientów oraz o stopniu ich zaspokojenia, 
trzeba ustalić, kim tak naprawdę są ci klienci, czego 
oczekują, oraz trzeba dokonać oceny ich wymagań 
względem oferowanych przez firmy produktów. Każ-
dy klient zadaje sobie pięć podstawowych pytań [1]:

 czego mogę oczekiwać, kupując produkt? – spe-
cyfikacja produktu lub usługi, 

 czy to jest to, czego się spodziewałem? – zgod-
ność z cechami użytkowymi wyrobu podanymi 
przez producenta,

 czy przez cały czas spełnia moje oczekiwania? 
– niezawodność, 

 ile muszę zapłacić? – czyli rzeczywista wartość 
towaru w stosunku do ceny, 

 kiedy to dostanę? – dostawa szybka i punktualna. 
Rozpoznanie tych wymagań powinno być orga-

nizowane systematycznie, z wykorzystaniem odpo-
wiednich metod i narzędzi. W literaturze przedmiotu 
podano ich wiele, np.: ankiety, wywiady, targi, obser-
wacja uczestnicząca, sondowanie. Informacja o tym, 
jak i czy są zaspokajane oczekiwania odbiorców, jest 
niesłychanie ważna, gdyż pozwala podejmować od-
powiednie działania zapobiegawcze i korygujące. Da-
ne dotyczące zadowolenia lub niezadowolenia klienta 
staną się podstawą do tworzenia wskaźników funkcjo-
nowania systemu zarządzania jakością [6].

Jakość jako spełnianie oczekiwań klienta jest za-
tem ważniejsza niż zysk, gdyż jeśli potrzeby odbior-
ców są zaspokajane, to oczywistym staje się osią-
ganie zysków. Istnieje ścisły związek między zado-
woleniem klienta a redukcją kosztów. W związku 
z tym należy pozyskiwać informację zwrotną w ce-
lu upewnienia się, że produkt lub usługa jest na po-
ziomie wymaganym przez klienta (rysunek 2).

Ogólna charakterystyka rynku transportu zbiorowego
Rynek jest miejscem styku podaży dóbr i usług 

z popytem [11]. Następuje tu konfrontacja produ-
centów i konsumentów ze względu na jakość i liczbę 
przedmiotów występujących w ofercie. Obydwie stro-
ny wywierają na siebie wzajemny wpływ, osiągając 
stan równowagi, oscylują wokół niego bądź też jed-
na ze stron dominuje. Powyższe ogólne stwierdzenia 
można bezpośrednio odnieść do działalności trans-
portowej, gdzie rynek transportowy określa się jako 
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy sprzedawca-
mi a nabywcami usług transportowych. Do podsta-
wowych składników rynku zalicza się podaż (oferta 
sprzedaży) i popyt (oferta zakupu oraz cena, która jest 
najważniejsza podczas zawarcia transakcji). 

Na rynku usług transportowych mamy do czy-
nienia z rynkiem przewoźnika i rynkiem nabyw-
cy. Rynek przewoźnika charakteryzuje się nadwyżką 

Rysunek 2. Pętla jakości usług

Źródło: Starowicz Wiesław. 2007. Jakość przewozów w miejskim transporcie 
zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
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popytu nad podażą usług transportowych, co sprawia, 
że przedsiębiorstwa transportowe decydują o organi-
zacji, dostępności, poziomie usług i ich cenie. 

Rynek nabywcy cechuje przewaga podaży nad 
popytem, dlatego konsumenci uzyskują możliwość 
wyboru środka transportu. Obliguje to firmy trans-
portowe do działań ukierunkowanych na poznanie 
czynników, które kształtują preferencje klientów. Ry-
sunek 3 przedstawia schemat rynku transportowego. 

Rysunek 3. Schemat rynku transportowego

Źródło: Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel, Jerzy Waśkiewicz. 
2012. Polski transport samochodowy, rynek-koszty-ceny. Warszawa: ITS

Do najważniejszych czynników kształtujących po-
pyt i podaż rynku usług transportowych należą [7]:

 rozmieszczenie ludności, 
wykorzystanie czasu wolnego, 
 standard życia, 
 umiejscowienie działalności kulturalnej i rekre-

acyjnej, 
 umiejscowienie ośrodków prowadzących dzia-

łalność naukową, 
 stosunki społeczne, 
warunki klimatyczne, 
 rodzaj i rozmieszczenie przemysłu, 
 rodzaj i wielkość produkcji, 
 rozmieszczenie bogactw naturalnych, 
 infrastruktura transportowa.

Tworząc grupy czynników wpływających na po-
pyt, należy wziąć pod uwagę przedmiot przewozu. 
Jeżeli rozpatruje się zagadnienie przewozu osób, to 
należy uwzględnić popyt realny, czyli rzeczywistą 
liczbę osób korzystających z danej usługi transpor-
towej. Czynnikami wpływającymi na popyt pasa-
żerskiego transportu samochodowego są [7]:

 największe skupiska miejsc pracy, 
 ośrodki szkolnictwa i nauki, 
 ośrodki konsumpcji, 
miejsca nawiązywania kontaktów gospodarczych, 
 oferta przewozowa firm transportowych. 

Opracowanie odpowiedniej oferty przewozowej jest 
czynnikiem decydującym o wielkości przewozów. 
W transporcie pasażerskim wyróżniono trzy grupy 
tworzące stronę podażową rynku przewozów osób [7]:

 transport realizowany w ramach przewozów regular-
nych – miejski, podmiejski, regionalny, międzymiastowy, 

 transport realizowany w ramach przewozów 
nieregularnych – międzymiastowy, międzyregional-
ny, międzynarodowy, 

 transport realizowany w ramach przewozów in-
cydentalnych – turystyczno-rekreacyjny. 

Przewozy pasażerskie realizowane są przez du-
że, średnie i małe firmy transportowe. Komunikację 
miejską i międzymiastową obsługują przedsiębior-
stwa państwowe, zakłady budżetowe oraz spółki 
prawa handlowego. Małe i średnie firmy najczęściej 
obsługują przewozy turystyczno-rekreacyjne lub są 
podwykonawcami świadczącymi usługi na rzecz 
dużych przedsiębiorstw transportowych. 

Jednym z istotnych czynników wpływających na po-
daż usług jest cena. Inaczej kształtuje się ona w regular-
nych przewozach pasażerskich, gdzie pod uwagę bierze 
się obszar, na którym jest wykonywana, granice strefo-
we, odległość, czas transportu, relacje transportu, a ina-
czej w regularnych przewozach pasażerskich, gdzie ce-
nę wyznacza czas wynajęcia taboru, odległość do poko-
nania przez pojazd, rodzaj najmowanego środka trans-
portu. Natomiast w samochodowym transporcie ładun-
ków stosuje się do przewozów ładunków cenę umowną. 

Główne aspekty jakości usług publicznego transportu 
zbiorowego

Zasadniczym elementem usługi transportowej 
jest proces przewozowy, który dotyczy zarówno 
przewozu osób, jak i ładunków. Można więc przy-
jąć, iż najistotniejszym elementem jakości usługi 
transportowej staje się jakość przewozów. Rozpatru-
jąc zbiory wyznaczników jakości, można wydzielić 
wśród nich trzy kategorie [5]:

 jakość postulowaną przez użytkowników (okre-
ślone wymagania lub życzenia użytkowników formu-
łowane wobec wykonawców usług transportowych), 

 jakość oferowaną przez usługodawców trans-
portu (projektowana jakość typu lub klasy, możli-
wa do realizacji przy aktualnym poziomie wiedzy, 
techniki, organizacji), 

 jakość realizowana przez usługodawców transportu 
(jest zrealizowana usługa transportowa o odpowiednim, 
praktycznie osiągniętym poziomie cech jakościowych).

Jakość usług nieodłącznie jest związana z proce-
sem ich świadczenia i zaangażowanymi w ten pro-
ces osobami. Zazwyczaj jakość usług ocenia się na 
podstawie: solidności, dostępności, dostosowania 
do potrzeb klientów, zrozumienia wymagań klien-
tów, bezpieczeństwa, wygody i komfortu klienta. 

Jakość może być inaczej odczuwana przez odbior-
ców, a inaczej przez dostawców. Klient wyróżnia od-
czuwaną jakość usług i oczekiwaną, a dostawca zaś 
celową i dostarczaną jakość usług. Jakość oczekiwa-
na jest definiowana jako poziom usług wymaganych 
przez klienta, natomiast jakość usługi, jaką otrzymu-
je klient, jest jakością odczuwaną. Docelowa jakość 
usługi określa poziom, jaki zakłada usługodawca, na-
tomiast faktyczny poziom świadczonej usługi, w nor-
malnych warunkach pracy, nazywa się jakością dostar-
czaną. Podczas jej określania uwzględnia się wszystkie 
występujące zakłócenia oraz ich źródło pochodzenia. 
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W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Luka jakościowa jako narzędzie określania preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozów…

W celu identyfikacji wielkości poszczególnych 
poziomów jakości są wykonywane pomiary satys-
fakcji. Natomiast z punktu widzenia usługodawcy 
jest to pomiar wykonania. Pomiary te dają możli-
wość wykrycia ewentualnych odstępstw od zało-
żonych norm i w przypadku ich wystąpienia służą 
podjęciu działań korygujących [12].

Zestawienie wyżej wymienionych poziomów jako-
ści daje możliwość zidentyfikowania różnic występu-
jących pomiędzy porównywanymi elementami oraz 
uzyskania informacji o konsekwencjach z nich wyni-
kających. Można je zinterpretować następująco [12]:

 różnica pomiędzy jakością oczekiwaną a jako-
ścią docelową – kierunek, w jakim przewoźnicy po-
winni dążyć, aby spełnić oczekiwania klientów, 

 różnica pomiędzy jakością docelową a jakością 
dostarczaną – zdolność dostawcy usług do osiąga-
nia swoich celów, 

 różnica pomiędzy jakością dostarczaną a jakością 
odczuwaną – funkcja wiedzy klienta o usłudze oraz oso-
bistych lub obcych doświadczeń dotyczących usługi. 

Jeżeli oczekiwania klientów odnośnie świadcze-
nia usługi są wyższe od rzeczywistej, odczuwanej 
jakości, to wówczas występuje tzw. luka jakościowa. 
Luka powstała pomiędzy jakością oczekiwaną a jako-
ścią odczuwaną jest funkcją wiedzy klienta o usłu-
dze i może być postrzegana jako stopień zadowolenia 
klienta. Ustalenie poziomu jakości docelowej polega 
na określeniu standardów, do jakich powinno dążyć 
przedsiębiorstwo. Natomiast określenie jakości do-
starczanej polega na porównaniu poziomu świad-
czonej usługi z wcześniej założonymi standardami.

W celu ustalenia jakości odczuwanej i oczekiwa-
nej przeprowadza się badania opinii pasażerów. Od 
strony użytkowników przebieg procesu określania 
profilu jakościowego wygląda następująco [12]:

 nadanie poszczególnym cechom oczekiwanej ja-
kości ocen (w skali np. pięciostopniowej – od cechy 
najważniejszej do najmniej ważnej) odzwierciedlają-
cych poziom jakości preferowanej przez pasażerów, 

 nadanie poszczególnym cechom odczuwanej 
jakości ocen (w skali np. pięciostopniowej – od ce-
chy najlepiej ocenianej do najgorzej ocenianej), 

wyznaczenie luki jakościowej określającej sto-
pień zadowolenia (satysfakcji) klienta.

Luka jakościowa jako narzędzie analizy jakości usług 
transportu zbiorowego – analiza i ocena wyników badań

Potrzeby klientów stają się coraz mniej przewidy-
walne, a jednocześnie bardziej złożone i zmienne. 
W przypadku transportu uzyskanie wysokiej jakości 
produktów, czyli usług przewozowych, uzależnione 
jest od jakości posiadanych zasobów, wśród których 
nieoceniony jest zasób wiedzy o procesach informacyj-
nych i procesach przewozowych. Zasoby i procesy za-
zębiają się i jakość każdego wpływa na wartość usługi 
przewozowej, czyli produktu, który otrzymuje klient. 

Jakość realizowanych usług jest więc podstawo-
wym elementem koniecznym do zdobycia i utrzyma-
niu klientów. Wysoki standard w usługach transpor-
towych umożliwia budowanie racjonalnej kultury 

jakości wobec wymagającego klienta, jak i otoczenia, 
w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Aby zapew-
nić przedsiębiorstwu przetrwanie na rynku, należy 
zaoferować wyższą jakość usług, satysfakcjonują-
cych klientów. Drogą do tego w przewozach autobu-
sowych jest uwzględnienie wymagań pasażerów, jak 
i poszukiwanie innych, dodatkowych możliwości 
analizy zadowolenia klienta.

Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji luki ja-
kościowej stało się założenie, iż ocena jakości usługi 
– dokonywana przez klienta – stanowi de facto róż-
nicę pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi spo-
strzeżeniami w zakresie uzyskanej usługi. Wyodręb-
nienie luki jakościowej w odniesieniu do konkret-
nych aspektów realizacji danej usługi wynika z efek-
tów kolejnych etapów przygotowania i świadczenia 
usługi, co oznacza, iż podczas całego procesu świad-
czenia danej usługi mogą powstawać pewne rozbież-
ności pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą [9].

Metodologia luki jakościowej wyznaczanej w uję-
ciu bezwzględnym z jednej strony stanowi wyraz dą-
żenia do tzw. jakości totalnej w ramach TQM, z dru-
giej strony jest adekwatna dla analizy jakości usług 
w sektorze publicznym. Ujęcie bezwzględne luki ja-
kościowej opiera się na założeniu, że celem działa-
nia jednostki publicznej w zakresie realizacji usług 
publicznych jest uzyskanie najwyższego poziomu za-
spokojenia potrzeb mieszkańców, co zostanie wyrażo-
ne poprzez uzyskanie najwyższej oceny świadczonej 

Tabela 1. Wyniki badań oceny jakości odczuwanej i oczekiwanej 
dla poszczególnych cech jakości usług badanego przedsiębior-
stwa zbiorowego transportu międzymiastowego

Cecha jakości Jakość 
odczuwana

Jakość 
oczekiwana

Luka 
jakościowa

Punktualność 4,14 4,22 0,08

Pewność odbycia 
planowanej podróży 3,57 3,72 0,15

Komfort podróży 3,80 4,50 0,70

Koszt przejazdu 3,68 4,44 0,76

Stan taboru 3,98 4,70 0,82

Kultura obsługi 
pasażerów 3,96 4,72 0,76

Bezpieczeństwo 3,41 3,99 0,58

Źródło: opracowanie własne
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usługi w odniesieniu do wszystkich jej aspektów, 
przez pełną grupę usługobiorców – klientów.

Wyznaczenie bezwzględnej luki jakościowej polega 
na porównaniu ocen respondentów z maksymalnym 
możliwym do uzyskania w danej skali wskaźnikiem 
(100% najwyższych ocen w danej kategorii). Umoż-
liwia ono uzyskanie zupełnie nowego wymiaru dla 
zarządzania procesami realizacji usług publicznych. 
Metoda ta pozwala bowiem w prosty sposób zidenty-
fikować te elementy systemów świadczenia usług pu-
blicznych w danym obszarze, w ramach których defi-
cyty są największe i wskazują na konieczność podję-
cia interwencji w pierwszej kolejności [3].

Na podstawie wyników badania ankietowego prze-
prowadzonego na grupie osób korzystających z usług 
firmy realizującej usługi publicznego transportu mię-
dzymiastowego, udało się wskazać lukę jakościową 
i dokonać jej analizy. Za pomocą uzyskanych wyni-
ków łatwo można było zauważyć, w których sekto-
rach jakościowych przedsiębiorstwo ma największe 
braki. Biorący udział w ankiecie mieli wyrazić swoje 
oczekiwania i stopień ich spełnienia w odniesieniu 
do 7 cech jakości usługi oferowanej przez przedsię-
biorstwo. Wyniki przedstawia tabela 1 oraz rysunek 4.

Taka ocena jakości usług przedsiębiorstwa po-
kazuje, że klienci nie odczuwają pełnej satysfak-
cji z oferowanej usługi. Wysiłki firmy powinny być 
skierowane na zwiększenie atrakcyjności oferowa-
nych przewozów oraz podwyższenie standardów 
podróży, a także standardów obsługi pasażerów. 

Kolejny przykład serii danych, który niewątpliwie 
stanowić może dla zarządzających wskazówki i kierun-
ki działań korygujących, przedstawia rysunek 5. W tym 
przypadku (badanie dotyczyło miejskiego przedsiębior-
stwa komunikacji zbiorowej) można było stwierdzić, 
na podstawie analizy wyników, że przedsiębiorstwo 

może zmniejszyć różnice występujące pomiędzy 
jakością oczekiwaną a dostarczaną poprzez inwestycję 
w nowoczesny tabor (o napędzie hybrydowym). Pozwo-
liłoby to na obniżenie kosztów związanych z paliwem, 
ponoszonych przez firmę, co automatycznie obniży ce-
nę usługi. Nowoczesny napęd obniży hałas wewnątrz 
pojazdów, co będzie sprzyjało poprawie komfortu po-
dróży oraz podniesie atrakcyjność oferowanego taboru. 

Ponadto właściciel firmy, wysyłając kierowców 
na kurs z zakresu bezpiecznej jazdy, znacząco po-
prawi bezpieczeństwo podróżujących. Kierowcy 
zyskają dodatkowe umiejętności, które będą mogli 
wykorzystać w sytuacjach stresowych, dzięki temu 
poprawi się kultura obsługi pasażerów. Ponadto, 
konstruując nową ofertę przewozową, firma powin-
na opracować strategie marketingowe służące reali-
zacji celów polityki jakości przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie
Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo jest ma-

łe czy duże, świadczy usługi, czy coś produkuje, kon-
sumenci oczekują od niego usługi lub produktu o jak 
najwyższej jakości. Wysoki poziom konkurencji na 
rynku usług transportowych zmusza przedsiębiorstwa 
do szukania sposobów wyróżniania się na tle innych 
firm. Jakość staje się wyznacznikiem pozycji firmy, 
a zdobycie lojalnego klienta celem polityki jakości. 

Wyznaczenie luki jakościowej wskazało na od-
mienne oczekiwania mieszkańców korzystających 
z komunikacji publicznej. Analiza zidentyfikowa-
nych luk jakościowych, w odniesieniu do usług pu-
blicznych w sektorze komunikacji, wskazuje na po-
trzebę interwencji w najważniejszych – z punktu 
widzenia klientów – zakresach. Podejmowane dzia-
łania naprawcze, w ramach komunikacji publicz-
nej, wobec różnych oczekiwań mieszkańców, po-
winny być oparte na realizowanych w sposób sys-
tematyczny analizach i ocenach wyników badań.

Dr inż. Leszek Bylinko (lbylinko@ath.bielsko.pl) – Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania 
i Transportu
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Streszczenie Summary

W artykule omówiono zagadnienie cech, jakie wpływają 
na jakość przewozów pasażerskich w transporcie 
kolejowym z punktu widzenia pasażera. Do realizacji celu 
wykorzystano badania oparte na literaturze przedmiotu 
oraz badanie ankietowe. Artykuł składa się z wprowadzenia, 
pięciu rozdziałów i podsumowania. We wprowadzeniu 
scharakteryzowano czynniki wpływające pozytywnie 
i negatywnie na rozwój transportu kolejowego. Rozdział 
pierwszy i drugi posłużył omówieniu zagadnień jakości 
oraz cech jakościowych w transporcie. W rozdziale trzecim 
i czwartym przedstawiono stan trakcji i dróg kolejowych 
oraz omówiono zagadnienie infrastruktury pasażerskiej. 
Rozdział piąty prezentuje wyniki badania ankietowego. 
Przeprowadzone badania literaturowe oraz badania 
ankietowe pozwoliły na poznanie złożoności problemu 
jakości w transporcie kolejowym oraz wskazanie czynników, 
które wpływają na postrzeganie jakości przez pasażerów.

The article discusses the issue of features that affect the 
quality of passenger transport in rail transport from the 
passenger’s point of view. The research was based on 
literature and a questionnaire survey. The article consists 
of an introduction, five chapters and conclusions. 
The introduction describes factors affecting positively 
and negatively the development of rail transport. 
The first and second chapter served to discuss the issues 
of quality and quality in transport. The third and fourth 
chapter present the condition of traction and railways 
and discuss the issue of passenger infrastructure. 
The fifth chapter presents the results of a survey. 
Literature research and questionnaire surveys have made 
it possible to understand the complexity of the quality 
problem in railway transport and to identify factors that 
affect the perception of quality by passengers.

Słowa kluczowe Keywords
jakość, cechy jakościowe, transport kolejowy quality, quality features, railway transport

Jakość przewozów pasażerskich 
na przykładzie transportu kolejowego
Quality of passenger transport 
on the example of railway transport
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Każdy rodzaj transportu stanowi ważny ele-
ment gospodarki przyczyniający się do wzrostu 
gospodarczego i odczuwania komfortu społeczne-
go. Pozwala również na zaspokajanie podstawo-
wej potrzeby przemieszczenia się. W szczególno-
ści dotyczy to transportu kolejowego, który jest 
odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania, ceny 
paliw oraz wysoki poziom zanieczyszczenia śro-
dowiska generowany w dużej mierze przez inne 
gałęzie transportu. Zainteresowanie transportem 
kolejowym jest coraz większe ze względu na jego 
konkurencyjność.

Każda z gałęzi transportu, w tym również kole-
jowego, wyróżnia się pewnymi cechami decydują-
cymi o jego specyfice. Cechy te można usystematy-
zować w dwóch grupach. Pierwsza z nich to cechy 
wpływające pozytywnie na rozwój transportu kole-
jowego, do których zaliczyć można [9]:

możliwość masowego przewozu pasażerów,
 długie dystanse,

 niewielkie zapotrzebowanie na energię,
 niska emisja szkodliwych substancji,
 relatywnie niewielki wpływ warunków atmos-

ferycznych,
wysoki poziom bezpieczeństwa,
 liczne stacje i przystanki zlokalizowane w ob-

szarach najbardziej zaludnionych,
 niewielka powierzchnia zajmowana przez do-

brze rozwinięte linie kolejowe.
Cechy te skłaniają potencjalnych klientów do sko-
rzystania z tego rodzaju transportu.

Druga grupa to cechy, które stanowią barierę 
w doskonaleniu i działaniu tej gałęzi transportu, 
a zalicza się do nich [9]:

wysokie koszty budowy linii kolejowych,
 nierównomiernie rozwiniętą infrastrukturę ko-

lejową,
wydłużenie czasu podróży spowodowane pra-

cami modernizacyjnymi,
 zmieniające się parametry związane z przewo-

zami kolejowymi (szerokość torów, napięcie w sieci 
elektrycznej),
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 dostępność transportu uzależniona od dyspozy-
cyjności infrastruktury,

 niewielki stopień elastyczności i możliwości 
zmian,

 konieczność wcześniejszych zmian w rozkładzie 
jazdy w celu umożliwienia dodatkowych kursów,

 utrudnienia w wejściu na rynek dla nowych 
przewoźników,

 emisja drgań i hałasu.
Wymienione cechy mogą skutkować powstaniem 
utrudnień dla pasażerów i ostatecznie przyczynić 
się do wyboru alternatywnego środka transportu.

Przedstawione problemy wpływają bezpośrednio 
na postrzeganie poziomu jakości przewozów pasa-
żerskich w transporcie kolejowym z punktu widze-
nia pasażera. Istotne jest zatem poznanie tego za-
gadnienia i przeprowadzenie analizy czynników, na 
które zwracają uwagę klienci linii kolejowych.

1. Jakość przewozów pasażerskich

Pojęcie jakości to jedno z najbardziej popular-
nych pojęć, a w związku z tym jest trudne do pre-
cyzyjnego i jednoznacznego zdefiniowania. Można 
je rozpatrywać zarówno w aspekcie technicznym, 
gdzie oznacza wymagania stawiane przedmiotom, 
oraz filozoficznym, odnosząc się do własności róż-
niących rozważane cechy przedmiotu [7].

Jakość posiada dwa zasadnicze rodzaje znaczeń. 
Pierwszym z nich jest „stopień doskonałości”, dru-
gie znaczenie to „zgodność z wymaganiami”. Oba 
znaczenia funkcjonują w życiu codziennym [6].

Mając na uwadze przytoczone pojęcia jakości, 
należy zastanowić się nad istotą jakości usług prze-
wozowych, a w szczególności jakością przewozów 
w pasażerskim transporcie kolejowym. Pasażer-
ski transport kolejowy to jeden z rodzajów usłu-
gi transportowej, z której mogą korzystać klienci 
indywidualni.

Jakość przewozów może być postrzegana w dwo-
jaki sposób [2]:

 jako zbieżność z wyznaczonymi założeniami 
i normami, co odpowiada zaspokojeniu potrzeb 
klienta wewnętrznego,

 jako stosunek i ocena jakości usługi klienta 
w stosunku do ofert innych firm, co odpowiada za-
spokojeniu potrzeb klienta zewnętrznego.

Jakość wykonywanych usług przewozów pasa-
żerskich wpływa na życie i funkcjonowanie społe-
czeństwa i przyczynia się do ich rozwoju. Konse-
kwencją tego zjawiska jest wielkość popytu na wy-
konywane usługi przewozowe, co powiązane jest 
z czasem wykorzystywanym na dojazdy do: pracy, 
szkoły, centrum handlowego, kina, teatru, znajdu-
jących się w innych miejscowościach [5]. Można 
zatem stwierdzić, że jakość usług przewozowych 
jest czynnikiem stymulującym rozwój innych usług 
oraz wpływa na otoczenie.

Poziom jakości usługi z punktu widzenia klienta 
to odczuwana jakość usług, zależna od jego indywi-
dualnego zetknięcia z usługą, zdobytym doświad-

czeniem i informacjami pozyskanymi z różnych 
źródeł [8].

Wymagania jakościowe pasażerów są często bar-
dzo odmienne, dlatego nakładają na firmy transpor-
towe konieczność stworzenia oferty, która w najlep-
szy sposób zaspokoi wymagania oczekiwane przez 
podróżnych. Wiąże się to z kosztami kształtowania 
jakości usługi postrzeganej zarówno przez pasaże-
rów, jak i świadczących usługi [3].

Jakość wykonywanych usług powinna być jak 
najbliższa wymaganiom podanym przez pasażerów. 
Zbyt niski czy zbyt wysoki poziom jakości w od-
niesieniu do wymagań podróżnych jest zjawiskiem 
niekorzystnym. Należy więc zapewnić tzw. jakość 
optymalną [8].

Nabywcy usług transportowych po otrzymaniu 
odpowiedniego poziomu jakości przewozu zazwy-
czaj pozostają lojalni i korzystają z usług wybra-
nego przewoźnika. Kluczową kwestią w usługach 
transportowych staje się zatem doskonalenie jako-
ści. Większość pasażerów nie toleruje usług śred-
niej czy niskiej jakości. Utrzymanie przewagi kon-
kurencyjnej w przypadku przewoźników kolejo-
wych wymaga dokładnej analizy potrzeb i wyma-
gań klientów oraz nieustannego podnoszenia pozio-
mu i sprawności wykonywanych usług.

2. Cechy jakościowe i obsługa klienta w transporcie 
kolejowym

Pojęcie jakości usług przewozowych traktowane 
jest jako zbiór cech mogących opisać stopień jako-
ści wykonywanych usług przewozowych. Cechy te, 
nazywane postulatami przewozowymi lub cechami 
atrakcyjności przewozów, decydują o poziomie za-
spokojenia potrzeb pasażera korzystającego z usługi 
przewozowej. Trudno jednak jednoznacznie określić 
zespół takich cech tworzących optymalny wizerunek 
jakości. Do najistotniejszych parametrów opisujących 
jakość usług przewozowych należy zaliczyć [5]:

 standard wykonanej usługi,
 punktualność, bezpieczeństwo,
 czas podróży,
 częstość kursów,
 liczbę miejsc dostępnych w środku transportu.

W innym ujęciu do cech jakościowych w trans-
porcie kolejowym można zaliczyć: wygodę, koszty 
związane z usługą, prędkość, bezpośredniość wy-
konywanych połączeń czy częstotliwość wykony-
wania usługi.

Wymienione cechy jakości usług transportowych 
charakteryzuje:

 rozwój i nierozerwalność konsumpcji w czasie,
 zmienna jakość,
 komplementarność,
 substytucyjność,
 niematerialność, czyli brak rzeczowego charak-

teru produkcji transportowej.
Wyjątkową cechą usługi transportowej jest nie-

możność produkcji na zapas wynikająca z jej cha-
rakteru. Brak możliwości magazynowania i znisz-
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czenia, nietrwałość, nierozdzielność, niemożność 
nabycia prawa własności usługi – to kolejne ważne 
i nieodłączne cechy usługi transportowej. Niejed-
norodność tych usług sprawia, że są one trudne do 
standaryzowania, co można uznać za kolejny, nie-
zwykle ważny parametr. Wymienione cechy usług 
transportowych odgrywają zasadniczą rolę w pra-
widłowym funkcjonowaniu całego procesu.

Często też wskazuje się na dwie główne cechy 
usług przewozowych, jakimi są: czas oraz koszt po-
dróży. Przy czym czas podróży do punktu docelo-
wego stanowi zarazem koszt, jaki pasażerowie chcą 
zminimalizować i efektywnie wykorzystać. Nato-
miast szybkość środka transportu odpowiada ilości 
zaoszczędzonego czasu. Pasażerowie są gotowi do 
poniesienia większych kosztów, jeśli tylko przeło-
ży się to na skrócenie czasu wykonanej usługi [1].

Oczekiwania pasażerów względem usług prze-
wozowych mogą być precyzyjnie mierzone, jeśli 
dotyczą np.: punktualności, czasu przewozu, nie-
zawodności i częstotliwości. Natomiast dużą rolę 
w ocenie jakości usługi transportowej odgrywają 
cechy podlegające ocenie subiektywnej, takie jak: 
komfort, wygoda czy też bezpieczeństwo [4].

Wymagania pasażerów ulegają zmianie ze wzglę-
du na warunki, w jakich żyje człowiek. Osoba aktyw-
na uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, co 
wpływa na tempo życia. Zmiany te wymuszają na 
oferentach usług transportowych konieczność sys-
tematycznego prowadzenia badań i analiz na rynku 
oraz doskonalenia swojej oferty w odniesieniu do 
wymagań klientów [4].

Oprócz cech charakteryzujących jakość usługi 
transportowej istotną rolę odgrywa obsługa klien-
ta, czyli sieć elementów wzajemnie od siebie zależ-
nych, takich jak:

 linia kolejowa,
 urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 budynki,
 urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
 przejazdy oraz wiele innych zespołów oprzyrzą-

dowania usprawniających płynny ruch pociągów,
marketing,
 specjalistyczny i komfortowy tabor,
wykwalifikowany personel,
 rozbudowana infrastruktura.

Obsługa klienta stanowi zatem system rozwią-
zań, które towarzyszą klientowi od złożenia zapo-
trzebowania na usługę do ukończenia transakcji 
i ma na celu usatysfakcjonowanie świadczenio-
biorcy oraz wywarcie na nim trwale dobrego wra-
żenia, które skłoni go do dalszej współpracy. Zdo-
bycie nowego klienta kosztuje kilkukrotnie więcej 
niż utrzymanie zainteresowania obecnego, ponie-
waż generuje on zyski i często nawet je zwiększa 
w przeciwieństwie do nowych interesantów, którzy 
przyniosą je dopiero po pewnym czasie. Usatysfak-
cjonowany konsument dzieli się pozytywnymi do-
świadczeniami z około 3 osobami, a niezadowolo-
ny z 11, co wskazuje na wartość klienta przy gene-
rowaniu korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Wskazane elementy i ich prawidłowe funkcjono-
wanie mają wpływ na sprawne i prawidłowe wyko-
nanie usługi, a co za tym idzie – uzyskanie odpo-
wiedniego stopnia zadowolenia klienta.

3. Jakość trakcji i dróg kolejowych

Dokonując oceny jakości przewozów pasażer-
skich w transporcie kolejowym, należy zwrócić 
uwagę na stan techniczny trakcji oraz dróg kolejo-
wych. Jednym z zasadniczych czynników mających 
na to bezpośredni wpływ jest konserwacja oraz 
działania związane z naprawą dróg kolejowych.

Zgodnie z raportem rocznym Polskich Linii Kole-
jowych S.A. za rok 2016 w wyniku przeprowadzo-
nych prac naprawczych 55,1% całkowitej długości 
torów ocenia się jako utrzymane w stanie dobrym, 
29,3% – w stanie dostatecznym, a 15,6% – niezado-
walającym, przy czym [10]:

 linie, które uzyskały ocenę dobrą to linie użyt-
kowane z założonymi parametrami, wymagające 
drobnych, bieżących prac konserwacyjnych,

 linie oceniane dostatecznie to linie o obniżo-
nych parametrach, takich jak m.in. miejscowe ogra-
niczenia prędkości; w przypadku tych linii uzyska-
nie pożądanych parametrów wymaga – oprócz na-
praw bieżących – wymiany uszkodzonych elemen-
tów torowiska,

 linie o ocenie niezadowalającej to linie o znacz-
nie obniżonych parametrach, kwalifikujące się do 
całościowych prac naprawczych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom 
zadowolenia obsługi klienta jest czas wykonania 
usługi. Podróż, która przebiega sprawnie i szyb-
ko, jest wysoko oceniana przez klienta, co wpływa 
bezpośrednio na jego poziom satysfakcji. Cel ten 
jest osiągany poprzez zapewnienie odpowiedniego 
bezpieczeństwa trasy oraz jej dostosowania do uzy-
skania wysokich prędkości. Największy udział pro-
centowy, czyli 33,8%, zajmują trasy z maksymalną 
prędkością rozkładową mieszczącą się w przedzia-
le od 80 do 120 km/h, z kolei drugą pozycję (25,3%) 
zajmują linie z prędkością od 40 do 80 km/h. Na ko-
lejnych pozycjach znajdują się trasy z prędkością 
rozkładową: od 120 do 160 km/h (23,8%), od 160 
do 200 km/h (11,1%), poniżej 40 km/h (5,3%), po-
wyżej 200 km/h – zaledwie 0,7%. Niestety nie są to 
zadowalające wyniki i w tym aspekcie konieczne 
jest wprowadzenie działań modernizacyjnych [10].

W ocenie poziomu jakości korzystania z usług 
transportu kolejowego ważną rolę ogrywa stan sie-
ci trakcyjnej. W 2016 roku 22,6% trakcji było w sta-
nie dobrym, 43,8% w stanie dostatecznym, 29,1% 
w stanie niezadowalającym, a 4,5% – niewłaści-
wym. Taki stan wpływa niekorzystnie na eksploata-
cję, co zmusza do nakładania ograniczeń prędkości. 
Powstające w wyniku tego zmniejszenia prędkości 
na trasie przyczyniają się do wydłużenia czasu po-
dróży, co skutkuje niezadowoleniem klienta [10].

Analizując jakość sieci trakcyjnej, należy rów-
nież zwrócić uwagę na klasyfikację sieci trakcyjnej 
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w zależności od prędkości. W Polsce zaledwie 
10% sieci trakcyjnej umożliwia realizację prędko-
ści od 160 do 200 km/h. Ponad połowa (56%) sie-
ci trakcyjnej dostosowana jest do prędkości poniżej 
120 km/h, a 34% – do prędkości w zakresie od 120 
do 160 km/h. Nie są to zadowalające wyniki, co 
przekłada się bezpośrednio na możliwość wykorzy-
stania szybkich pociągów [10].

Przedstawione wybrane zestawienia pokazują 
wyraźnie, że stan sieci trakcyjnej oraz dróg kole-
jowych wymagają poprawy i znacznych nakładów 
finansowych, co sprawia, że ten rodzaj transportu 
pasażerskiego klienci niejednokrotnie zastępują in-
nymi środkami transportu.

4. Rola infrastruktury pasażerskiej w ocenie jakości 
usługi

Oprócz wymienionych czynników technicznych 
związanych z kolejowym transportem pasażerskim 
istotnym elementem jest wysokiej jakości infra-
struktura pasażerska. Składają się na nią: obszar 
peronów, dróg dojścia na stacjach i przystankach; 
miejsca, gdzie podróżny może oczekiwać na pociąg, 
dostęp do informacji pasażerskiej, czyli wszystko 
to, co ułatwia bezpieczną i komfortową podróż.

Także w tym przypadku należy podejmować dzia-
łania podnoszące poziom jakości, polegające na [10]:

 dostosowaniu infrastruktury pasażerskiej do po-
trzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograni-
czonej możliwości poruszania; obiekty kolejowe ta-
kie, jak: drogi, perony, dojścia, z których korzystają 
pasażerowie, powinny posiadać pochylnie dla wóz-
ków inwalidzkich, windy oraz platformy dźwigowe,

 ujednoliceniu i uproszczeniu sposobu przed-
stawienia informacji pasażerskiej, co pozytywnie 
wpływa na sprawniejsze przemieszczanie się po-
dróżnych, a jest szczególnie ważne na dużych 
dworcach kolejowych,

 poprawie oznakowania w postaci tablic z na-
zwami przystanków, numerów peronów i torów 
oraz umieszczaniu tablic kierunkowych,

 dodatkowym wyposażeniu peronów oraz dróg 
dojścia, jak również poprawie estetyki,

 utrzymaniu czystości na stacjach i przystan-
kach, co wpływa na opinie klientów i chęć dalsze-
go korzystania z usług wybranej przez nich gałęzi 
transportu,

modernizacji zaplecza sanitarnego,
 rozwoju dodatkowych usług świadczonych 

w celu podniesienia komfortu podróży, takich jak 
np.: gastronomia, sklepy itp.,

 zapewnieniu większego bezpieczeństwa pasa-
żerom przebywającym na stacjach.

Wieloletnie zaniedbania w wymienionych ob-
szarach przekładają się bezpośrednio na rosnące 
niezadowolenie pasażerów i zniechęcenie do ko-
rzystania z usług pasażerskiego transportu kolejo-
wego. Konieczne modernizacje wymagają obecnie 
znacznych nakładów finansowych i kliku lat na ich 
przeprowadzenie.

5. Jakość przewozów pasażerskich – wyniki badań

W celu poznania od strony praktycznej zagadnie-
nia jakości przewozów pasażerskich w transporcie 
kolejowym przeprowadzone zostało wstępne ba-
danie w oparciu o kwestionariusz ankiety. Badanie 
zostało wykonane na początku 2018 roku, na pró-
bie 200 osób, mieszkańców województwa śląskie-
go. Celem badania było poznanie stopnia satysfakcji 
osób korzystających z transportu kolejowego oraz 
czynników, które mają wpływ na ocenę poziomu ja-
kości oferowanej usługi. Uzyskane w badaniu wyni-
ki stanowią wstęp do dalszych pogłębionych badań 
dotyczących problemu jakości przewozów pasażer-
skich na terenie kraju.

W badaniu 75% stanowiły osoby w wieku od 
18-25 roku życia, 18% w wieku 25-45 lat, a 7% to 
osoby w wieku powyżej 45 lat.

Prawie połowa ankietowanych (49%) sporadycznie 
korzysta z transportu kolejowego. Liczną grupą, sta-
nowiącą 33%, są osoby codziennie podróżujące kole-
ją. W tej grupie przewagę stanowią osoby do 25 roku 
życia (27%), wybierające ten środek transportu w celu 
dojazdu do: pracy, szkoły lub uczelni. Pozostałe osoby 
sporadycznie korzystają z usług kolei, wskazując cel: 
turystyczny, zakupy, wyjazd do rodziny, znajomych.

Większość ankietowanych (89%) korzysta z roz-
kładu jazdy zamieszczonego na stronie internetowej 
przewoźnika. Z tradycyjnych form rozkładu jazdy, 
np. znajdującego się na stacjach kolejowych, korzy-
sta zaledwie 11%.

Podstawowym miejscem zakupu biletów nadal 
są kasy znajdujące się na dworcach kolejowych, na 
które wskazało 67% ankietowanych. Mniej popular-
ne są: biletomaty – 13%, Internet – 12%, pozostałe 
osoby dokonują zakupu biletów w pociągu.

Respondenci zostali zapytani o ocenę częstotli-
wości kursowania pociągów na trasach, z których 
korzystają. Jest to jedna z cech wpływających na 
wybór tej gałęzi transportu. Większość – 68% zgła-
szała zastrzeżenia do częstotliwości kursowania po-
ciągów i stwierdziła, że jest stanowczo za mała, po-
zostali (30%) dokonali pozytywnej oceny, natomiast 
reszta nie miała zdania na ten temat. W grupie osób 
niezadowolonych z częstotliwości kursowania po-
ciągów przeważały osoby młode korzystające co-
dziennie z tego środka transportu.

O wyborze środka transportu decydują również 
aspekty ekonomiczne. Ankietowani zostali zapytani 
o ceny biletów. Ponad połowa (58%) odpowiedziała, 
że ich zdaniem ceny biletów są na odpowiednim po-
ziomie, 22% stwierdziło, że są za wysokie, a pozo-
stali nie mieli zdania na ten temat. Można stwierdzić 
na tej podstawie, że ceny biletów są dostosowane do 
obecnej sytuacji finansowej klientów.

Nie bez znaczenia w ocenie jakości korzystania 
z transportu kolejowego jest komfort podróży. Około 
połowa respondentów (49%) uważa, że jest on za-
dowalający, 31% ocenia go jako poniżej oczekiwań, 
natomiast dla 20% jest to czynnik bez znaczenia 
(zaznaczona odpowiedź „nie mam zdania”).
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Na ogólne odczuwanie komfortu w podróży ma 
wpływ wiele czynników, do których można zaliczyć: 
stan techniczny taboru, stan zaplecza sanitarnego, 
punktualność kursowania, stopień zatłoczenia pocią-
gów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.

Stan techniczny pociągów budzi zastrzeżenia 
u 47% ankietowanych; 30% ocenia go bardzo źle, 
a pozostali nie mają na ten temat zdania.

Podobne opinie można zauważyć w odniesieniu 
do oceny zaplecza sanitarnego, które od lat stanowi 
obiekt publicznych debat i ciągle brak w tym aspek-
cie działań naprawczych.

Zdania na temat punktualności są podzielone prak-
tycznie po równo. 49% respondentów uważa, że pocią-
gi mają częste spóźnienia, 50% ocenia punktualność 
kursów pozytywnie, a 1% nie ma zdania na ten temat.

43% ankietowanych twierdzi, że w pociągach bra-
kuje odpowiedniej liczby miejsc i są one zatłoczone; 
37% uważa, że zjawisko to występuje rzadko, a 20% 
osób biorących udział w badaniu odpowiedziało, że 
nigdy się z tym nie spotkało.

Niepokojący jest fakt dokonanej przez responden-
tów oceny dotyczącej udogodnień dla osób niepeł-
nosprawnych. 82% osób nie ma zdania na ten temat, 
co oznacza, że problem osób niepełnosprawnych 
jest przez nich niezauważany. 8% uważa, że zarów-
no obiekty kolejowe, jak i tabor są niedostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych; pozostali do-
konali oceny pozytywnej. Ankietowani negatywnie 
oceniający udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych wśród działań naprawczych wskazali: poprawę 
oznakowania, oświetlenia, nagłośnienia, przebudo-
wę ramp, podjazdów, dostosowanie wysokości pero-
nów do wysokości pociągów, naprawę nawierzchni 
chodników, konieczność instalacji wind, podjazdów, 
przebudowę zaplecza sanitarnego oraz wydelegowa-
nie odpowiednich służb udzielających pomocy.

Za niedogodności korzystania z transportu kole-
jowego ankietowani uważają: tłok i przepełnienie 
w pociągach kursujących na badanej trasie, wystę-
powanie częstych opóźnień i długi czas podróży, 
zły stan techniczny środków transportu, nieczytel-
ne oznakowania na peronach i składach, remonty, 
brak klimatyzacji, brak ogrzewania, brak dostępu 
do Internetu, brak pomocy przy wsiadaniu i wysia-
 daniu z pociągu, nieczynne biletomaty itp.

Podsumowanie

Poruszona w artykule tematyka jakości przewo-
zów na przykładzie transportu kolejowego poka-
zała, jak złożonym i wielowymiarowym jest to za-
gadnienie. W ocenie jakości istnieje wiele czynni-
ków, które mogą podlegać obiektywnej ocenie, jak 
również subiektywnej ocenie dokonywanej przez 
klientów korzystających z tego środka transportu. 
Ta druga grupa jest rozbudowana i trudno wskazać 
zamknięty katalog cech, na jakie zwracają uwagę 
pasażerowie. To co dla jednego pasażera jest bardzo 
istotne, w przypadku innego nie ma żadnego zna-
czenia. Skrajnym obrazem tego stwierdzenia są do-

konywane przez pasażerów oceny dotyczące udo-
godnień dla osób niepełnosprawnych. Większość 
nie zauważa tego problemu, ponieważ nie doświad-
czają go bezpośrednio. Dla osób niepełnospraw-
nych jest to czynnik zasadniczy podlegający ocenie 
podczas korzystania z transportu kolejowego.

Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że 
w transporcie kolejowym istnieje spory potencjał, 
który nie jest jeszcze do końca wykorzystany i wy-
maga ciągłego doskonalenia. Wiąże się to z koniecz-
nością ponoszenia znacznych inwestycji, zarówno 
w infrastrukturę kolejową, jak i tabor oraz wdrożania 
działań innowacyjnych zarówno w zakresie organi-
zacyjnym, jak i technicznym. Procesy innowacyjne 
pozwalają na wykorzystanie możliwości, jakie daje 
transport kolejowy, a co z tym związane – budowa-
nia mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że trans-
port kolejowy może stanowić doskonałą alternatywę 
dla transportu samochodowego czy nawet lotnicze-
go. Jest to również jeden z bardziej ekologicznych 
środków transportu, co w sytuacji coraz częściej 
stosowanych ograniczeń korzystania z pojazdów 
spalinowych w centrach miast jest dodatkowym ar-
gumentem przemawiającym na jego korzyść.

Jak wykazały badania, transport kolejowy wyko-
rzystywany jest przez osoby młode przede wszyst-
kim w celu dojazdu do szkoły, uczelni, pracy. Oso-
by te kształtują swoje nawyki i jeśli nie podejmie 
się stosownych kroków mających na celu utrwale-
nie w nich pozytywnego odbioru korzystania z tego 
środka transportu, w przyszłości wybiorą inne moż-
liwości przemieszczania się.

Wszystko to sprawia, że konieczne jest nieustan-
ne podnoszenie jakości w przewozach pasażerskich 
w transporcie kolejowym i spełnianie w optymal-
nym stopniu wymagań i oczekiwań pasażerów.

Dr inż. Mariusz Kubański (mkubanski@ath.bielsko.pl) – Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest pokazanie relacji między 
oczekiwaniami, postrzeganą jakością i satysfakcją 
klientów supermarketów. W tym celu wykorzystano 
badania ankietowe oraz metodologię modelowania 
strukturalnego (SEM) z użyciem metody cząstkowych 
najmniejszych kwadratów (PLS).
Wyniki pokazały istotny związek między postrzeganą 
jakością usług a satysfakcją oraz to, że częstość 
dokonywania zakupów i prowadzenie gospodarstwa 
domowego mają istotny wpływ moderacyjny na relacje 
w przyjętym modelu. Nie potwierdzono natomiast 
bezpośredniego wpływu oczekiwań na satysfakcję 
respondentów.
Struktura artykułu obejmuje omówienie relacji 
postrzeganej jakości i satysfakcji klienta, przedstawienie 
przyjętej metodologii, wykorzystanych danych oraz 
postaci uzyskanych modeli. Całość zamykają wnioski.

The purpose of this paper is to show the relationship 
between expectations, perceived quality and satisfaction 
of supermarkets’ customers. For this purpose, the 
authors used a survey and structural equations modelling 
(SEM) based on partial least squares (PLS) method.
The results showed a significant relationship between 
the perceived quality and satisfaction, and the fact that 
the frequency of shopping and running a household 
have a significant moderating effect on the relationships 
in the adopted model. However, the direct impact of 
expectations on the respondents’ satisfaction was not 
confirmed.
The article structure includes a discussion on the 
relationship between perceived quality and customer 
satisfaction, the presentation of the adopted 
methodology, the data used, modelling effects obtained 
and conclusions.

Słowa kluczowe Keywords
badania konsumenckie, model satysfakcji, postrzegana 
jakość usług, satysfakcja klienta

consumer research, satisfaction model, perceived service 
quality, customer satisfaction
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Jakość świadczonych usług może być postrzegana 
w odmienny sposób przez klientów i usługodawców. 
To, w jaki sposób klienci postrzegają jakość oferowa-
nych im usług, wpływa na ich satysfakcję z dokony-
wanych zakupów, a w efekcie na długotrwałe relacje 
z firmą. Ma znaczący wpływ na wyniki biznesowe, 
koszty działalności, zadowolenie i lojalność klientów 
oraz rentowność przedsiębiorstwa [27, 30]. Postrze-
gana jakość kładzie nacisk na te elementy produktu, 
które sprawiają, że staje się on w oczach klienta lep-
szy od innych, a tym samym bardziej konkurencyjny. 
Zależy ona wyłącznie od osobistych odczuć klienta, 
a w jej ocenie wcale nie muszą być brane pod uwagę 
obiektywne cechy produktu [33].

Nie zawsze postrzegana jakość usług musi 
być rezultatem bezpośredniego kontaktu klien-

ta z usługodawcą. Kształtowana może być przez 
różne formy komunikacji przedsiębiorstwa z ryn-
kiem, konkurentami, partnerami biznesowymi 
oraz pomiędzy samymi klientami. Badacze su-
gerują, że postrzegana jakość usług ma wielowy-
miarowy charakter [32]. Wielowymiarowość ja-
kości z kolei przyczyniła się do powstania wie-
lu różnych modeli jakości usług, z których naj-
bardziej znane to modele zaproponowane przez 
C. Grönroosa i E. Gummessona, A. Parasuremana, 
V.A. Zeit haml i L.L. Berry’ego.

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie mode-
lu satysfakcji klientów supermarketów oraz zwery-
fikowanie czynników moderujących relacje w tym 
modelu. Modele satysfakcji klienta z usług nie są 
jednoznacznie ustalone, wciąż są testowane nowe 
modele, w których pokazuje się różne relacje mię-
dzy zmiennymi. 
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Relacja postrzeganej jakości  usług i satysfakcji

Punkty sprzedaży są miejscem, w którym łą-
czą się ze sobą elementy materialne i niematerial-
ne świadczonej usługi. Zarówno jedne, jak i drugie 
mogą podlegać ocenie klientów i być postrzegane 
w odmienny sposób. Trudno oczekiwać, aby okre-
ślona usługa odpowiadała w taki sam sposób i na 
tym samym poziomie wszystkim klientom. 

Podczas świadczenia usługi jej jakość zawsze bę-
dzie inna, niepowtarzalna – tak samo odczucia od-
biorców usługi. Drugiej takiej samej sytuacji, scene-
rii, atmosfery itd. nie da się powtórzyć, może być 
ona jedynie porównywalna, ale nigdy nie będzie ta-
ka sama. Elementy mierzalne usługi pozostają takie 
same, mogą się zmieniać w pewnym zakresie, ale 
da się je odtworzyć, natomiast elementów niemie-
rzalnych usługi nie da się idealnie odtworzyć, moż-
liwe jest tylko oddanie pewnego charakteru usłu-
gi poprzez np. zaproponowanie klientowi obsługi 
przez tę samą osobę za każdym razem, powtarzanie 
tych samych czynności, oferowanie takiego same-
go standardu obsługi, korzystanie z tych samych 
produktów itd. Świadczenie usług daje też pewną 
swobodę, której nie mają producenci dóbr material-
nych, podczas świadczenia usługi można na bie-
żąco reagować na potrzeby i oczekiwania klienta, 
starać się sprostać jego wymaganiom i tym samym 
spowodować, że będzie on zadowolony.

Klient jako nabywca usługi podejmuje w pew-
nym sensie ryzyko, ponieważ nie może przewi-
dzieć, czy efekt końcowy, tj. zakup usługi, speł-
ni jego wymagania i oczekiwania. Niepewność ta 
może stanowić pewnego rodzaju dyskomfort, któ-
ry może zostać złagodzony poprzez odpowiednią 
obsługę klienta, przekazywanie rzetelnych infor-
macji, atmosferę panującą w trakcie świadczenia 
usługi itd. Niektóre elementy świadczonej usłu-
gi są odbierane przez klientów w sposób emocjo-
nalny, a tym samym bardzo subiektywny. Trud-
no w takiej sytuacji oczekiwać, że wyobrażenia te 
będą pokrywały się z tym, co oferuje i jak oferuje 
przedsiębiorstwo świadczące usługi. Rozbieżności 
mogą mieć różny zakres, począwszy od niewiel-
kiego, a skończywszy na ogromnym rozczarowa-
niu. Odniesieniem w stosunku do tych rozbieżno-
ści lub zbieżności, tj. sposobu postrzegania jakości 
świadczonej usługi, będzie zadowolenie klienta 
lub jego brak (rysunek 1). 

Klient postrzega jakość przez pryzmat wielu 
czynników, wśród których – zgodnie z modelem 
G. A. Cole’a – wymienić należy: akceptowalną  cenę, 
przydatność użytkową, jakość wykonania, łatwość 
obsługi, trwałość i wytrzymałość, dostępność w cza-
sie, obsługę po sprzedaży, akceptowalny projekt wraz 
z funkcjami dodatkowymi, warunki dostawy [21].

Zdaniem V. A. Zeithaml postrzegana jakość [35]:
 różni się od obiektywnej lub faktycznej jakości,
 związana jest z wyższym poziomem abstrakcji 

niż określone atrybuty produktu,
 jest ogólną oceną, która w niektórych przypad-

kach przypomina postawę,
 stanowi opinię konsumenta wydawaną w opar-

ciu o zbiór kryteriów.
Według C. Grönroosa pojęcie postrzeganej ja-

kości łączy w sobie odczucia klienta związane 
z tym, czego oczekiwał od usługi i co w efekcie jej 
świadczenia otrzymał [17]. Oba odniesienia ma-
ją swoje usytuowanie w konkretnym horyzoncie 
czasowym, tj. przed, w trakcie oraz po zakończe-
niu usługi. Natomiast V. A. Zeithaml jest zadania, 
że postrzegana jakość to „ocena konsumenta doty-
cząca wyższości lub doskonałości produktu” [35]. 
M. Davis i in. uważają, że postrzegana jakość jest 
bezpośrednio związana z reputacją firmy, która wy-
twarza produkt [15]. Natomiast w modelu poznaw-
czo-afektywnym badacze rozpoznają postrzeganą 
jakość jako reakcję poznawczą na produkt, która 
z kolei wpływa na zakup tegoż produktu [5, 22].

T. Vo i Chi T. K. Nguyen zauważają, że różne po-
ziomy postrzegania jakości przez konsumentów ma-
ją różny wpływ na zamiar dokonywania zakupu/ów 
[34]. W modelu Kano można wskazać trzy poziomy 
postrzegania jakości [20]:

 poziom 1: właściwości podstawowe, zawierają-
ce w sobie cechy wyrobu z danej kategorii,

 poziom 2: określający osiągi, czyli wymaga-
nia odnoszące się do spełnienia oczekiwań klienta 
zawierające w sobie cechy konkretnych rodzajów 
produktów,

 poziom 3: atrakcyjność produktu, czyli grupę 
użytecznych charakterystyk wyrobu, których nie 
posiadają inne produkty tego typu.

Natomiast J. Brilman (za: Bradley T. Gale) defi-
niuje cztery poziomy postrzegania jakości, tj. [8]: 

 poziom 1: jakość zgodna ze specyfikacją,
 poziom 2: satysfakcja klientów,
 poziom 3: jakość i wartość postrzegana przez 

rynek i porównywana z konkurencją,
 poziom 4: zarządzanie wartością dla klienta.

Dobrze postrzegana jakość [za: 33]:
 dostarcza powodów do dokonywania zakupów, 
wpływa na wybór konkretnej marki,
 pozwala na zróżnicowanie marki i jej pozycjo-

nowanie w wymiarze jakości,
 umożliwia podniesienie ceny produktu,
 zwiększa zainteresowanie dystrybutorów,
 umożliwia rozszerzenie marki na nowe produk-

ty, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo 
ich sukcesu na rynku.

Jakość techniczna Zbieżność oczekiwań 
Satysfakcja klienta 

Jakość akceptowalna 
 Strefa 

tolerancji  
Postrzeganie 
jakości przez 

klienta 

Postrzeganie  
jakości według 
usługodawcy  

Rozbieżność oczekiwań 
Rozczarowanie i brak satysfakcji  

Jakość nieakceptowalna Potrzeby 

Oczekiwania 

Jakość funkcjonalna 

Rysunek 1. Postrzeganie jakości świadczonej usługi

Źródło: opracowanie własne



29

2018 M a j

Postrzegana jakość uważana jest w literaturze za 
istotny czynnik determinujący satysfakcję klienta 
[9] i jest jej poprzednikiem [29]. 

Jakość świadczonych usług, satysfakcja klienta, 
lojalność, relacje zachodzące między wymieniony-
mi czynnikami oraz ich wzajemny wpływ na siebie 
są przedmiotem badań wielu naukowców [14, 18, 
23, 24, 28]. Relacje pomiędzy postrzeganą jakością 
i satysfakcją klientów zostały potwierdzone w ba-
daniach wielu naukowców (tabela 1).

Tabela 1. Relacje pomiędzy postrzeganą jakością i  satysfakcją 
klientów w wybranych badaniach

Autor Branża

Hallak (2017) Usługi – turystyka

Abdelsalam i in. (2015) Usługi medyczne – szpitale 

Pilelienė, Grigaliūnaitė (2013) Usługi – supermarkety

Chiu i in. (2011) Usługi – branża motoryzacyjna

Ranjbarian i in. (2012) Usługi – domy handlowe

Tsiotsou (2006) Produkcja – obuwie sportowe

Bayol i in. 2000 Usługi – dostawcy usług komórkowych

Fornell i in. (1996) Różne branże, w tym produkcja, 
transport, handel, ubezpieczenia, 
administracja, usługi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie podanej literatury

Zarówno postrzegana jakość, jak i zadowole-
nie klienta to dwie zasadnicze kwestie w promo-
waniu lojalności klientów [14]. E. W. Anderson 
i M. W. Sullivan zauważają, że zadowolenie wyma-
ga wcześniejszego doświadczenia konsumpcyjne-
go i jest zależne od ceny, podczas gdy jakość może 
być postrzegana bez wcześniejszego doświadczenia 
konsumpcyjnego i zwykle nie zależy od ceny [3, 
30]. Postrzegana jakość ma też bezpośredni wpływ 
na decyzję klienta o zakupie i na jego lojalność wo-
bec marki, zwłaszcza w czasie, gdy klienci mają 
mniej lub wcale nie mają informacji o produktach, 
które zamierzają kupić [1, 4, 11].

Przyjęta metodologia oraz dane wykorzystane 
do modelowania

Za kanwę modelowania przyjęto prosty model sa-
tysfakcji (oparty na jakości). Model ten pokazuje re-
lację między trzema konstruktami: oczekiwaniami, 
postrzeganą jakością i satysfakcją (rysunek 2).

Dla ustalenia i weryfikacji modelu posłużono się 
metodologią modelowania strukturalnego (SEM). 
Każdy z konstruktów wyposażono w odpowiedni 
zestaw zmiennych jawnych, których pomiaru do-
konano w badaniach ankietowych. Założono, że 
wszystkie bloki kształtują się w sposób reflektywny. 
Po dokonaniu badań, pierwotny zestaw zmiennych 
zawężono do rozmiarów gwarantujących najlepszą 
rzetelność i spójność wewnętrzną modelu pomia-
rowego. Do tej weryfikacji zmiennych wykorzysta-
no współczynnik α Cronbacha oraz współczynnik 

ρ Dillona-Goldsteina. Model ustalono, wykorzystu-
jąc metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów 
(PLS). Estymacji modelu wewnętrznego dokonano 
bez interceptu (z interceptem równym 0). Wpływ 
czynników moderujących relacje w modelu i ich 
istotność badano metodą modelowania w dwóch 
grupach z wykorzystaniem procedury bootstrapu 
(100 prób) i testu t na istotność różnicy między 
parametrami strukturalnymi modeli. Obliczenia 
wsparto pakietem PLSPM.

Do pomiaru zmiennych jawnych wykorzystano 
badania ankietowe. Kwestionariusz ankiety składał 
się z dwóch części: pierwsza dotyczyła profilu re-
spondenta i jego zachowań zakupowych, w drugiej 
zaś części mógł on ocenić od 1–3 wybranych super-
marketów poprzez wpisanie jego nazwy, lokalizacji, 
określenie częstości zakupów oraz odniesienie się 
do 35 tez opisujących zmienne jawne. Ich pomiar 

Oczekiwania 
(OCZEK) 

Postrzegana 
jakość (JAK) 

Satysfakcja 
(SAT) 

Rysunek 2. Model satysfakcji wykorzystany w badaniu

Źródło: badania własne

Tabela 2. Charakterystyka respondentów biorących udział 
w badaniach

Cecha Odsetek

Płeć kobiety 72,5%

mężczyźni 27,5%

Wiek brak danych 1,7%

poniżej 18 lat 0,8%

18 – 25 37,5%

25 – 40 26,7%

40 – 65 30,8%

powyżej 65 2,5%

Województwo małopolskie 14,2%

śląskie 85,8%

Prowadzenie gospodarstwa 
domowego

nie 36,7%

tak 63,3%

Średnie wydatki na pojedynczy 
zakup

średnie minimum 51,4 zł

średnie maksimum 159,0 zł

Źródło: badania własne
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dokonywany był na pięciostopniowej skali Likerta 
nacechowanej od 1 – absolutnie się nie zgadzam do 
5 – całkowicie się zgadzam.

Kwestionariusze ankietowe były dystrybuowane 
w południowej Polsce (woj. śląskie i małopolskie) 
z wykorzystaniem metody kuli śnieżnej. Po zebra-
niu kwestionariuszy dokonano kontroli formalnej 
i wykluczono z opracowania formularze z braku-
jącymi danymi. Finalna próba liczyła 247 jedno-
stek. Strukturę respondentów przedstawia tabela 2, 
natomiast w tabeli 3 pokazano strukturę ocenia-
nych supermarketów. Udziały poszczególnych ma-
rek w próbie są zbliżone do ich udziałów w rynku 
w Polsce.

Uzyskane wyniki

Pierwszym krokiem modelowania była ocena 
modelu pomiarowego. Służyła ona stwierdzeniu, 
czy dobrany zestaw zmiennych jawnych jest wła-
ściwy dla wyrażenia związanych z nim zmiennych 
ukrytych. Ponieważ założono reflektywny charak-
ter bloków pomiarowych, do ich weryfikacji wy-
korzystano współczynnik α Cronbacha oraz współ-
czynnik ρ Dillona-Goldsteina (które powinny przy-
jąć wartości powyżej 0,70) oraz wartości własne 
macierzy korelacji zmiennych jawnych, z których 

pierwsza powinna być wyraźnie większa od 1 [7]. 
Uzyskane wyniki obliczeń (tabela 4) potwierdziły 
zdatność modelu pomiarowego.

Następnie ustalono generalny kształt modelu dla 
całej zbiorowości badanych: obliczono współczyn-
niki ścieżkowe, ich istotność statystyczną oraz de-
terminację zmiennych endogenicznych. Rozwiąza-
ny model przedstawia rysunek 3.

Wyniki modelowania pokazały, że nie ma istotne-
go, bezpośredniego wpływu oczekiwań na satysfak-
cję klientów supermarketów. Oczekiwania pozosta-
ją w relacji z postrzeganą jakością i w ten sposób, 
pośrednio oddziałują na satysfakcję. 

Model ustalony z uwzględnieniem całej próby 
był punktem odniesienia dla modelowania w gru-
pach. Modelowanie w grupach przeprowadzono 
w następujących podziałach próby:

wg płci,
wg wieku – na respondentów poniżej 25 i po-

wyżej 25 lat,
wg typu supermarketu – na dyskonty i pozostałe,
wg częstości dokonywania zakupu – na respon-

dentów dokonujących zakupów w sposób bieżący 
(raz w tygodniu lub częściej) oraz na respondentów 
kupujących rzadziej,

 na osoby prowadzące oraz nieprowadzące go-
spodarstwa domowego.

Trzy pierwsze podziały nie dały zadowalających 
rezultatów modelowania. Nie stwierdzono staty-
stycznie istotnych różnić pomiędzy modelami usta-
lonymi w grupach. Natomiast istotny efekt modera-
cyjny wystąpił ze względu na częstość dokonywa-
nia zakupów oraz w zależności od prowadzenia lub 
nie gospodarstwa domowego.

Na rysunku 4 w syntetyczny sposób przedsta-
wiono wyniki pierwszego modelowania w gru-
pach. Opis ścieżek modelu zawiera kolejno współ-
czynniki ścieżkowe dla grup respondentów często 
[c] i rzadko [r] dokonujących zakupów wraz z ich 
istotnością statystyczną, różnicę absolutną mię-
dzy współczynnikami d oraz istotność tej różnicy 
w oparciu o test t. Dodatkowo zmienne endoge-
niczne są opatrzone wartościami współczynników 

Tabela 3. Struktura supermarketów ocenianych w badaniach

Supermarket Odsetek

Biedronka 34,0%

Lidl 17,4%

Tesco 8,5%

Kaufland 8,1%

Lewiatan 6,5%

Dino 3,6%

Delikatesy Centrum 3,6%

Intermarche 2,8%

Aldi 2,4%

Netto 2,0%

Pozostałe 10,9%

Źródło: badania własne

Tabela 4. Ocena modelu pomiarowego

Zmienna ukryta
(konstrukt) Charakterystyka α ρ 1 wart. wł.

Oczekiwania Egzogeniczna
5 zmiennych jawnych

0,813 0,870 2,87 

Postrzegana 
jakość

Endogeniczna
8 zmiennych jawnych

0,864 0,894 4,13

Satysfakcja Endogeniczna
3 zmiennych jawnych

0,856 0,913 2,33

Źródło: badania własne

OCZEK 

JAK 
R2 = 0,404 

SAT 
R2 = 0.514 

0,636 
p < 0,001 

0,023  
p = 0,690 (nieistotne) 

0,702 
p < 0,001 

Rysunek 3. Ustalony model satysfakcji

Źródło: badania własne
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determinacji R2 w obu grupach, na podstawie któ-
rych obliczono wskaźnik wielkości efektu modera-
cyjnego f2 wg formuły [12]:

2 =  2 −  21 −  2  

Wartość bezwzględna f2 powyżej 0,15 oznacza 
umiarkowany, a powyżej 0,35 – znaczny efekt mo-
deracyjny [7].

OCZEK 

JAK 
[c] R2 = 0,226 
[r] R2 = 0,490 

SAT 
[c] R2 = 0,494 
[r] R2 = 0,516 

[c] 0,475 p < 0,001  
[r] 0,700 p < 0,001 
d = 0,225 p < 0,01 
 

[c] 0,017 p = 0,852 nieistotne 
[r] 0,033 p = 0,664 nieistotne 
d = 0,016 p = 0,407 nieistotne 

[c] 0,694 p < 0,001  
[r] 0,695 p < 0,001 
d = 0,001 p = 0,474 nieistotne 
 

f2 = – 0,043 

f2 = – 0,342 

Rysunek 4. Wyniki modelowania w grupach respondentów często 
[c] i rzadko [r] dokonujących zakupów

Źródło: badania własne

Częstość dokonywania zakupów nie wprowadza 
istotnych zmian w strukturze modelu – bezpośred-
ni wpływ oczekiwań na satysfakcję jest w obu gru-
pach nieistotny. Natomiast silny wpływ moderacyj-
ny wywiera wpływ na relację oczekiwań i postrze-
ganej jakości. W grupie klientów często dokonują-
cych zakupów postrzegana jakość jest w znacznie 
mniejszym stopniu zdeterminowana oczekiwania-
mi i jej źródeł należy poszukiwać poza modelem.

Znacznie więcej różnic można zauważyć, prowa-
dząc modelowanie w grupach respondentów pro-
wadzących i nieprowadzących gospodarstwa domo-
wego (rysunek 5). Tutaj wszystkie różnice w warto-
ściach współczynników ścieżkowych są istotne sta-
tystycznie na poziomie istotności 0,05. Potwierdza 
się to także w wartościach wskaźnika oceny efek-
tu moderacyjnego f2. U klientów nieprowadzących 
gospodarstwa domowego widać znacznie mniejszy 
wpływ oczekiwań na postrzeganą jakość, za to wy-
raźniej wykazują oni związek postrzeganej jakości 
z satysfakcją. W obu grupach bezpośrednia relacja 
między oczekiwaniami a satysfakcją jest nieistotna 
statystycznie.

Podsumowanie

Wykonane badania i przedstawione wyniki mo-
delowania na podstawie zbiorowości klientów 

supermarketów pokazują istotny związek między 
postrzeganą jakością usług a satysfakcją. Potwier-
dza to, że modele jakościowe (modele oparte na 
jakości) są właściwe dla badania tych zależności 
w sieciach supermarketów. Jednak zastosowanie 
w badaniach prostego modelu spowodowało, że 
relacja ta nie wykazała wystarczającej determina-
cji satysfakcji, co sugeruje, że w przyszłych bada-
niach należy model ten rozbudować o inne zmien-
ne. W szczególności można rozważyć uzupełnie-
nie modelu o atrybuty usługi handlowej.

Podczas modelowania w grupach stwierdzono, 
że płeć i wiek respondentów oraz rodzaj super-
marketu nie mają istotnego wpływu na kształto-
wanie się modelu. Natomiast różnice ujawniły się 
szczególnie w dwóch aspektach: częstości doko-
nywania zakupów oraz prowadzenia gospodarstwa 
domowego. W grupie klientów często dokonują-
cych zakupów postrzegana jakość jest w niewiel-
kim stopniu zdeterminowana oczekiwaniami i jej 
źródeł należy poszukiwać poza modelem. Można 
mniemać, że częste zakupy powodują, iż klienci 
mają już ustalone, stałe oczekiwania i nie wpły-
wają one znacząco na postrzeganą jakość, prawdo-
podobnie zwracają oni uwagę na inne czynniki ją 
kształtujące.

Większe różnice ujawniły się w grupach respon-
dentów prowadzących i nieprowadzących gospo-
darstwa domowego. U klientów nieprowadzących 
gospodarstwa domowego widać znacznie mniej-
szy wpływ oczekiwań na postrzeganą jakość, za 
to wyraźniej widoczny jest związek postrzega-
nej jakości z satysfakcją. Powody takiego stanu 
rzeczy mogą być przedmiotem przyszłych badań 
i modelowania.

Istotnym ograniczeniem przeprowadzanych ba-
dań jest niewielka liczebność próby, a także jej tery-
torialne ograniczenie. Zatem wyniki należy trakto-
wać jako wstępne i trzeba je zweryfikować na więk-
szej zbiorowości.

OCZEK 

JAK 
[g] R2 = 0,473 
[n] R2 = 0,274 

SAT 
[g] R2 = 0,476 
[n] R2 = 0,637 

[g] 0,687 p < 0,001  
[n] 0,524 p < 0,001 
d = 0,163 p = 0,041 
 

[g] 0,114 p = 0,158 nieistotne 
[n] – 0,109 p = 0,156 nieistotne 
d = 0,223 p = 0,050 

[g] 0,607 p < 0,001  
[n] 0,850 p < 0,001 
d = 0,243 p = 0,025 
 

f2 = – 0,307 

f2 = 0,378 

Rysunek 5. Wyniki modelowania w grupach respondentów prowa-
dzących [g] i nieprowadzących [n] gospodarstwa domowego

Źródło: badania własne
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W przyszłych badaniach można wzbogacić mo-
del o inne zmienne objaśniające postrzeganą ja-
kość, a także przebudować go na model ściśle opar-
ty na jakości [7]. Dalszych badań wymaga weryfi-
kacja wpływu oczekiwań na satysfakcję klientów 
supermarketów.

Dr inż. Grzegorz Biesok (gbiesok@ath.eu), dr inż. Jolanta Wyród-
-Wróbel (jwyrod@ath.bielsko.pl) – Akademia Techniczno-Humani-
styczna w Bielsku-Białej
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Streszczenie Summary

Celem podjętych badań było ustalenie przesłanek 
rzutujących na wprowadzenie strategii TQM wśród 
przedsiębiorstw budowlanych. Kwestionariusz ankiety 
został wysłany do 92 menedżerów z 29 firm budowlanych 
i otrzymano 76 prawidłowo wypełnionych formularzy. 
W badaniach wykorzystano test Cronbach α i równania 
strukturalne. Na podstawie badań należy stwierdzić, 
że przewaga konkurencyjna i skuteczność działania 
są przesłankami wprowadzenia strategii TQM wśród 
przedsiębiorstw budowlanych.

The aim of this study was to identify the factors 
fostering implementation of TQM strategy among 
construction companies. The questionnaire was spread 
among 92 managers of 29 construction companies. 
76 properly filled up questionnaires were sent back. 
Cronbach α test and structural equations were used. 
Based upon the results it should be stated that ability 
of competitive advantage and successful operations are 
the requirements for implementing the TQM strategy 
among construction companies. 

Słowa kluczowe Keywords
strategia TQM, przedsiębiorstwa budowlane, przewaga 
konkurencyjna, skuteczność działania

TQM strategy, construction companies, competitive 
advantage, successful operation

Identyfikacja przesłanek wdrożenia strategii 
TQM wśród przedsiębiorstw budowlanych
Identification of factors fostering implementation of 
TQM strategy among construction companies
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Wprowadzenie

Strategia zarządzania jakością (TQM) jest cią-
gle aktualna i jest przedmiotem wielu badań oraz 
analiz. Nie jest ona strategią nową, ale ze względu 
na jej niewątpliwe zalety jest niezmiernie popular-
na w wielu branżach gospodarki. Taką branżą bez 
wątpienia jest budownictwo. Literatura przedmiotu 
dotycząca koncepcji zarządzania jakością jest wy-
jątkowo bogata. W branży budowlanej zdecydowa-
na większość autorów zajmuje się uwarunkowania-
mi wdrożenia strategii TQM oraz jej efektami (Giri, 
2014, Bakar, et, al., 2011). Podkreśla się zwłaszcza 
bariery wdrożenia i trudności w prawidłowej jej 
implementacji (Musleh, 2010). Szereg autorów za-
znacza znamienny fakt, że sukces przedsiębiorstwa 
zależy od umiejętności wdrożenia strategii zarzą-
dzania jakością (Rad 2006, Demirbag et al., 2006, 
Psomaset al., 2010). Cândido oraz Santos zwracają 
uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, 
które powinny nastąpić w sytuacji przyjęcia kon-
cepcji zarządzania jakością (2011). Wątek ten jest 
kontynuowany także przez innych badaczy, m.in. 
Vukomanovica, Radujkovica i Nahod. Autorzy eks-
ponują poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa 
budowlanego w wyniku wdrożenia TQM (Vukoma-
novic, Radujkovic, Nahod, 2014). Ardit i Gunaydin 

trafnie stwierdzają, że dzięki TQM w branży bu-
dowlanej można znacznie usprawnić procesy za-
rządcze i realizację prac montażowych (Ardit, 
Guanaydin, 1997). Podobne wnioski wyciągają ze 
swoich badań Saunders, Mann i Smith (Saunders, 
Mann, Smith, 2009). Natomiast relatywnie mało 
analiz dotyczy przesłanek wdrożenia strategii TQM 
w kontekście osiągania przewagi konkurencyjnej. 
Zwłaszcza dotyczy to krajowego rynku budowlane-
go. W związku z tym pojawia się pewna nisza ba-
dawcza, która dotyczy przesłanek wdrożenia kon-
cepcji zarządzania jakością w odniesieniu do osią-
gania przewagi konkurencyjnej.

Należy bowiem mieć na uwadze bardzo dużą 
konkurencję nie tylko na rynku lokalnym, ale rów-
nież międzynarodowym. Koncepcja TQM może 
okazać się niezwykle skuteczna w osiąganiu prze-
wagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, decydu-
jąc się na przyjęcie koncepcji zarządzania jakością, 
nie tylko poprawiają standard wyrobu lub usługi, 
lecz także optymalizują wykorzystanie wszystkich 
posiadanych zasobów. Tymi zasobami są zarówno 
te pozostające w gestii samego przedsiębiorstwa, 
jak i te, które mogą być dostępne w niszy rynko-
wej. Przedsiębiorstwo budowlane realizuje zadanie, 
współpracując z szeregiem zewnętrznych podmio-
tów. Z tego względu niezmiernie istotne są relacje 
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z inwestorami, podwykonawcami, nadzorem bu-
dowlanym oraz konkurentami. Stąd też zaletą TQM 
jest uwzględnianie oczekiwań partnerów i określe-
nia ich stopnia zadowolenia. Jeżeli oczekiwania bę-
dą wiadome, a stopień ich spełnienia wysoki, tym 
samym przedsiębiorstwo może liczyć na sukces 
rynkowy. 

Strategia TQM wymaga zaangażowania wszyst-
kich pracowników. Brak aktywnej postawy wśród 
nawet niewielkiej grupy zatrudnionych skutko-
wać może fiaskiem strategii. Branża budowlana 
jest szczególnie wrażliwa na niewłaściwe wdroże-
nie lub marginalizowanie koncepcji TQM. Usługa 
budowlana musi być całkowicie zgodna z przyjętą 
dokumentacją techniczną, zrealizowana w oparciu 
o zaakceptowaną technologię, z wykorzystaniem 
właściwych materiałów oraz sprzętu. Dodatkowo 
poszczególne etapy zadań powinny być wykonywa-
ne przez przygotowane, odpowiednio wykształcone 
ku temu grupy pracowników. Niewłaściwy dobór 
będzie prowadził nie tylko do pogorszenia jakości 
usługi, ale może być również niezgodny z prawem 
budowlanym. W takim przypadku nadzór budowla-
ny może nawet doprowadzić do wstrzymania prac 
budowlano-montażowych. Skutkuje tylko brakiem 
realizacji celów, a w skrajnym przypadku doprowa-
dza do bankructwa przedsiębiorstwa.

Relatywnie często w TQM zawęża się strategię 
do przestrzegania norm, przyjętych i określonych 
reguł postępowania. TQM jest podejściem systemo-
wym, zorientowanym na cele strategiczne i dążenie 
do ciągłej poprawy, osiągnięcia mistrzostwa proce-
sowego. Wiąże się to z rosnącymi wymaganiami od-
biorców usług budowlanych (m.in. skrócenie czasu 
realizacji, obniżenie ceny, podwyższenie jakości, 
wydłużenie czasu i rozszerzenie zakresu udzielo-
nych gwarancji), wprowadzeniem nowych materia-
łów, sprzętu i w efekcie – udoskonalonymi technolo-
giami prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

Należy pamiętać, że TQM wymaga holistycznego 
podejścia i z tego względu pożądana jest orientacja 
interdyscyplinarna. Menedżerowie muszą nie tylko 
uwzględnić postulaty z zakresu typowej  nauki o za-
rządzaniu, ale również statystyki, metrologii, mar-
ketingu, socjologii, psychologii i typowych  nauk 
ścisłych, np. matematyki, a nawet fizyki czy che-
mii. W branży budowlanej niezmiernie istotne sta-
ją się krytyczne czynniki sukcesu. Brak wiedzy na 
ten temat to nie tylko możliwość znaczącego pogor-
szenia sytuacji finansowej, zmniejszenie udziału 
w niszy rynkowej, utrata pozycji konkurencyjnej, 
lecz także ograniczenie motywacji do posługiwa-
nia się strategią TQM (Claver, Tari, Molina, 2003, 
 Tarí 2005). Określenie krytycznych czynników suk-
cesu obejmuje samą strategię zarządzania jakością, 
a w szczególności skupia się na procesie planowa-
nia, relacjach z partnerami w niszy rynkowej, sys-
temie komunikacji, kulturze organizacyjnej oraz 
benchmarkingu (Jiju, Fergusson, Warwood, Hing 
Yee Tsang, 2004). Krytyczne czynniki sukcesu – nie 
tylko w branży budowlanej – należy odnieść do 

zdobywania przewagi konkurencyjnej. Przez rela-
tywnie długi okres czasu polskie przedsiębiorstwa 
były często zatrudniane w roli podwykonawców 
wiodących koncernów międzynarodowych. O wy-
borze krajowych firm decydowały wysokie umiejęt-
ności wykonywania prac budowlano-montażowych 
w relacji do ceny. Innymi słowy – koncerny otrzy-
mywały dobrą jakość za stosunkow o niską cenę. 
Zmiana roli z podwykonawcy na generalnego re-
alizatora inwestycji wymaga nie tylko zdobycia no-
wych umiejętności, ale również wdrożenia sprzy-
jającej ku temu strategii. Taką wspierającą strate-
gią może okazać się TQM. Jej przydatność wynika 
przede wszystkim z:

 jasno stawianych celów i dostosowania 
właściwych narzędzi ich realizacji (Schmitz, Platts, 
2004),

modelowania przydatnej w branży budowlanej 
kultury organizacyjnej (Turban, McLean, Wetherbe, 
1999),

 presji na poprawę jakości usług oraz zapropo-
nowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie za-
rządzania inwestycją (Hyland, Mellor, Donepadi, 
2000),

 redukcji zbędnych operacji (Jung, Wang, 2006),
 zwiększenia poziomu satysfakcji wśród wszyst-

kich zaangażowanych w realizację inwestycji 
(Chan, Chin, 2007).

 Zgodnie z przeprowadzonym wywodem i okre-
śleniem niszy badawczej sprecyzowano cel badań. 
Celem podjętych badań było ustalenie skłonności 
do wdrożenia strategii zarządzania jakością wśród 
przedsiębiorstw budowlanych. W grudniu 2017 roku 
wysłano kwestionariusz ankiety do 92 menedże-
rów z 29 przedsiębiorstw budowlanych, repre-
zentujących następujące specjalności prowadze-
nia usług:

 11 przedsiębiorstw działało na rynku jako gene-
ralny wykonawca,

 7 przedsiębiorstw wykonywało usługi hydro-
techniczne,

 6 przedsiębiorstw zajmowało się usługami wy-
kończeniowymi,

 5 przedsiębiorstw realizowało prace elektryczne.
O trzymano 76 prawidłowo wypełnionych kwe-

stionariuszy ankiet.
Posł użono się testem zgodności Cronbach α, wy-

liczonym w oparciu o następującą formułę:

k                       ∑ ²=1  α = ----------- (1 -  --------------) 
k-1                        S²c

gdzie :
k – oznacza liczbę pozycji testowych
S²i – wariancja pozycji testowych
S²c – wariancja całkowita wyników ogólnego testu

Skłonność do wdrożenia strategii TQM wyli-
czono w oparciu o model równań strukturalnych. 
Wykorzystując tego typu podejście, można okre-
ślić pewne zjawiska jakościowe, w tym przypadku 
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skłonność do wdrożenia strategii TQM. Równania 
strukturalne są tworzone w oparciu o klasyczny 
model regresji wielorakiej, zawierają także anali-
zę kowariancji, czynnikową oraz analizę ścieżek. 
W proponowanym podejściu wyróżnia się pomiar 
zmiennych egzogenicznych i zmiennych endoge-
nicznych ukrytych oraz właściwe równania struk-
turalne. Inaczej rzecz ujmując, każda zmienna en-
dogeniczna czy egzogeniczna dostarczała informa-
cji o zmiennej szacowanej. Macierz kowariancji 
zmiennych obserwowanych jest funkcją zbioru pa-
rametrów modelu.

Σ= Σ(y)

Gdzie Σ jest macierzą kowariancji zmiennych ob-
serwowanych w populacji, y jest wektorem postu-
lowanego modelu, a Σ(y) jest macierzą kowariancji 
zmiennych obserwowalnych, wyrażoną jako funk-
cja parametryczna wektora y (Konarski, 2009).

Zmienną egzogeniczną (nieznaną) była skłon-
ność do wdrożenia strategii TQM. Zmiennymi obja-
śniającymi były: przewaga konkurencyjna, skutecz-
ność działania, relacja z inwestorem, relacje z pod-
wykonawcami, relacje z konkurentami i nadzorem, 
zaangażowanie pracowników, cele pracowników 
i poziom wykształcenia. Przyjęte zmienne były pod-
dane ocenie ankietowanych. Poszczególne pozycje 
były klasyfikowane w oparciu o pięciostopniową 
skalę Likerta (zdecydowanie się zgadzam, zgadzam 
się, jest neutralne, nie zgadzam się, zdecydowanie 
się nie zgadzam). Dodatkowo menedżerowie doko-
nali wyboru zmiennych rzutujących na skutecz-
ność działania i przewagę konkurencyjną. Wykorzy-
stano oprogramowanie Statistica. Przyjęto następu-
jące hipotezy robocze:

H1: Im relacje z inwestorem są lepsze, tym wyż-
sza jest skłonność do wdrożenia strategii TQM,

H2: Im relacje z podwykonawcami są lepsze, tym 
wyższa jest skłonność do wdrożenia strategii TQM,

H3: Im relacje z nadzorem budowlanym są lep-
sze, tym wyższa jest skłonności do wdrożenia stra-
tegii TQM,

H4: Im relacje z konkurentami są gorsze, tym 
wyższa jest skłonność do wdrożenia strategii TQM,

H5: Im większe zaangażowanie pracowników, 
tym wyższa jest skłonność do wdrożenia strategii 
TQM,

H6: Im wyższy jest poziom wykształcenia pra-
cowników, tym wyższa jest skłonność do wdroże-
nia strategii TQM,

H7: Im cele są bardziej sprecyzowane, tym wyż-
sza jest skłonność do wdrożenia strategii TQM.

Brak podstaw do falsyfikacji hipotezy miał miej-
sce wówczas, kiedy współczynnik Cronbach α, 
był większy niż 0,7; przynajmniej 50% badanych 
wybrało odpowiedź zdecydowanie się zgadzam lub 
zgadzam się, odchylenie standardowe (SD) było 
mniejsze niż 1,5; a średnia wartość (M) była w prze-
dziale 0-1.

Wyniki badań empirycznych

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi menedże-
rów firm budowlanych oraz przyjętej metody badań 
w tabeli 1 ujęto wyniki analizy.

Tabela 1. Wyniki badań, na podstawie których zweryfikowano 
hipotezy 

Pozycja Cronbach 
α

Stopień 
poparcia (%) SD M Przyjęcie + / 

Odrzucenie – 

Hipoteza 1 0,50 65 2 1 -

Hipoteza 2 0,70 72 1 0,5 +

Hipoteza 3 0,74 71 1,2 1 +

Hipoteza 4 0,68 61 1 0,5 -

Hipoteza 5 0,65 46 0,5 0,5 -

Hipoteza 6 0,71 62 0,5 0,5 +

Hipoteza 7 0,79 66 1,4 0,5 +

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki należy uznać za intrygujące. W przy-
padku czterech hipotez, tj. 2, 3, 6 i 7 brak było 
podstaw do ich falsyfikacji, natomiast pozostałe 
hipotezy okazały się falsyfikowalne. W przypad-
ku pierwszej hipotezy, dotyczącej relacji z inwe-
storem, relatywnie dużo badanych (65%) uznało 

te relacje za ważne w kontekście wdro-
żenia strategii TQM. Jednak współczyn-
nik istotności wyniósł 0,50, a odchyle-
nie standardowe 2, i z tego względu hi-
potezę sfalsyfikowano. Aż 72% ankie-
towanych podkreśliło relacje z podwy-
konawcami jako istotne w odniesieniu 
do wprowadzenia strategii zarządzania 
jakością. Ponadto współczynnik istotno-
ści wyniósł 0,70, odchylenie standardo-
we 1, a średnia 0,5. Współpraca z nadzo-
rem budowlanym jest ważną przesłanką 
zastosowania strategii TQM. 71% me-
nedżerów badanych firm budowlanych 
stwierdziło taki związek. Współczyn-
nik Cronbach α osiągnął wartość 0,74, 
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Rys. 1. Koncepcja szacowania zmiennej ukrytej jako skłonności wdrożenia stra-
tegii TQM
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odchylenie standardowe 1,2, a śred-
nia 1. Zastanawiające jest stanowi-
sko badanych w odniesieniu do 
relacji z konkurentami. W niszy 
rynkowej, a zwłaszcza budowlanej 
niszy rynkowej, relatywnie wystę-
puje kompetycja. Z jednej strony te 
same podmioty mogą ze sobą kon-
kurować, ale w kolejnym przed-
sięwzięciu mogą ściśle współpra-
cować. W każdym z przypadków 
strategia TQM może okazać się po-
mocna. Jeżeli uwzględnia się kon-
kurencję, to strategia zarządzania 
jakością powinna być traktowana 
jako narzędzie uzyskiwania prze-
wagi. Natomiast w przypadku ko-
operacji dotychczasowy konkurent 
staje się typowym partnerem, np. 
podwykonawcą specjalistycznych 
prac. Warto przypomnieć, że me-
nedżerowie wyraźnie podkreślili, 
że relacje z podwykonawcami są 
priorytetowymi powodami imple-
mentacji strategii zarządzania jakością. Na tej pod-
stawie można przyjąć, że w poruszanym aspekcie 
badani nie przeanalizowali dogłębnie roli i zna-
czenia strategii TQM. Zastanawiające stanowisko 
kadry jest w przypadku weryfikacji hipotezy 5. 
Menedżerowie uznali, iż zaangażowanie pracow-
ników nie jest warunkiem wprowadzenia strategii 
zarządzania jakością. Należy jednak odnotować, 
że 46% badanych uważało, iż zaangażowanie pra-
cowników jest okolicznością sprzyjającą. Współ-
czynnik Cronbach  α tylko nieznacznie (0,65) był 
mniejszy aniżeli przyjęta wartość 0,7. Wdrożeniu 
strategii TQM wyraźnie sprzyja wykształcenie pra-
cowników oraz sprecyzowane cele. W przypadku 
tych okoliczności współczynnik Cronbach α osią-
gnął wartość odpowiednio 0,71 i 0,79, a stopień 
poparcia wśród kadry adekwatnie 62% i 66%.

 Na podstawie wyników ścieżek równań struktu-
ralnych na rysunku 2 zobrazowano rolę czynników 
profilujących skłonność do wdrożenia strategii za-
rządzania jakością wśród badanej grupy przedsię-
biorstw budowlanych. Określono także schemat za-
leżności pomiędzy badanymi zmiennymi.

Natomiast w oparciu o wyniki analizy ścieżek 
równań strukturalnych należy stwierdzić, że skłon-
ność do wdrożenia strategii TQM wśród przedsię-
biorstw (ß = 0,22; p < 0,01) zależy przede wszyst-
kim od chęci osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. 
Nie bez znaczenia jest również (ß = 0,18; p < 0,01) 
skuteczność działania. Jednak to uwarunkowanie 
nie jest dominujące. Przewaga konkurencyjna jest 
kształtowana na podstawie relacji z inwestorem 
(ß= 0,30; p < 0,01) oraz poziomu wykształcenia 
pracowników (ß= 0,25; p < 0,01). 

Skuteczność działania przedsiębiorstwa budow-
lanego jest także determinowana zaangażowaniem 
pracowników (ß = 0,16; p < 0,01).

Konsekutywne spojrzenie na koncepcję zarządzania 
jakością w branży budowlanej

W realiach intensywnej rywalizacji przewaga 
konkurencyjna staje się celem zdecydowanej więk-
szości przedsiębiorstw. Taki cel przyjmują również 
podmioty działające w budowlanej niszy rynkowej. 
Przedsiębiorstwo budowlane nie tylko musi ofero-
wać usługę zgodną z przyjętą dokumentacją tech-
niczną, ale również utrzymywać niezbędne relacje 
z potencjalnymi partnerami. Pożądane są zwłasz-
cza relacje z inwestorem (Peng, Wang, Qiu, Pu, 
Shuai, 2011). Nie sprowadza się to tylko do tego, 
że inwestor zamawia usługę budowlano-montażo-
wą i jest płatnikiem (z tego źródła wykonawca ge-
neruje swoje podstawowe dochody), ale może być 
także długoletnim partnerem. Taka współpraca po-
jawia się zwłaszcza w kontekście napraw gwaran-
cyjnych, modernizacji już powstałego i działające-
go obiektu oraz kolejnych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Ponadto inwestor może udzielać kolejnym 
zleceniodawcom stosownych referencji. Dotyczy to 
szczególnie obiektów zaawansowanych technolo-
gicznie. Potencjalni inwestorzy zazwyczaj zasięgają 
opinii dotyczących zrealizowanych projektów. Sta-
nowisko w tej sprawie może okazać się decydują-
ce w powierzeniu kolejnego kontraktu. Szczególnie 
staje się to istotne w partnerstwie publiczno-praw-
nym (Osei-Kyei et al., 2018). Dodatkowo inwestor 
z reguły poszukuje najlepszych rozwiązań, wskazó-
wek odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Dla-
tego też wykonawca w oparciu o podejście TQM 
jest w stanie nie tylko skupić się na jednej inwe-
stycji, ale może przejąć także funkcję konsultanta, 
doradcy, a nawet nadzoru. 

Przedsiębiorstwa przejmują często funkcję ge-
neralnego wykonawcy. Tego typu przedsiębiorstwa 
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weryfikują stan posiadania własnych zasobów (re-
zygnują m.in. z utrzymania kosztownego parku ma-
szynowego, magazynów) i skupiają się na zarządza-
niu inwestycją. Do każdego kolejnego zamierzenia 
budowlanego zatrudniają specjalistycznych pod-
wykonawców. W związku z tym zarządzający inwe-
stycją, wykorzystując koncepcję zarządzania jako-
ścią, jest w stanie precyzyjnie wyznaczyć zadania 
poszczególnym partnerom (Koh, Low, 2010). W ten 
sposób przedsiębiorstwo budowlane staje się nie-
zwykle elastyczne w działaniu. Jest w stanie podjąć 
się realizacji inwestycji w dowolnym miejscu nie 
tylko kraju, ale nawet świata. Elastyczność działa-
nia będzie ważnym czynnikiem sprzyjającym osią-
ganiu przewagi konkurencyjnej. 

Warto także mieć na uwadze zmiany zachodzą-
ce w niszach budowlanych. Występuje w nich cią-
gła presja na osiągnięcie optymalnej relacji ceny do 
jakości usługi. Dodatkowo towarzyszy temu presja 
czasu. Konkurenci także wprowadzają nowe techno-
logie. Wdrażane są nie tylko nowe materiały, sprzęt, 
ale również – odmienne od dotychczasowych – stra-
tegie zarządzania. Warunkiem osiągnięcia sukcesu 
jest wypracowanie mistrzostwa procesowego, trak-
towanego jako perfekcyjne zrealizowanie inwestycji.

W konsekwencji strategia TQM wymusza zmia-
nę wykształcenia pracowników. Proces ten jest wi-
doczny zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach 
budowlanych. Większe znaczenie zyskuje wiedza 
i przygotowanie z zakresu zarządzania inwestycją, 
jej pozyskania oraz rozliczenia, aniżeli typowa wie-
dza techniczna. Taką wiedzą natomiast powinni 
bez wątpienia dysponować podwykonawcy. Kon-
sekwentnie wśród podwykonawców wystąpi zatem 
konieczność doskonalenia wiedzy technicznej. Co 
więcej, dzięki strategii TQM typowe przedsiębior-
stwa budowlane są w stanie dodatkowo przejąć 
funkcje projektantów (Chase, Federle, 1992). Dlate-
go też strategia TQM może być także definiowana 
jako koncepcja nawet radykalnych zmian w przed-
siębiorstwie, służących nie tylko zapewnieniu bie-
żącej przewagi konkurencyjnej, ale też dalekosięż-
nej przewagi. Niekiedy tego typu kroki stają się nie-
bezpieczne. Dywersyfikacja działań odbiegająca od 
tzw. core business może okazać się pułapką. Tego 
typu problemy wystąpiły w znanym i silnym przed-
siębiorstwie budowlanym Exbud.

Przedsiębiorstwo budowlane może być swoistym 
konglomeratem różnych przedsiębiorstw, ale bazu-
jących na typowej dla siebie niszy rynkowej. Nisza 
ta zazwyczaj jest uzupełniania bardzo zbliżonymi 
rynkami, np. produkcją materiałów, sprzętu, ma-
szyn czy też usług logistycznych. Za wysoce ryzy-
kowne należy przyjąć np. produkcję odzieży, usłu-
gi finansowe, hotelowe, restauracje – casus wspo-
mnianego Exbudu Kielce. Strategia TQM powinna 
mieć oparcie w odpowiednio przygotowanej ka-
drze. Wchodzenie w nowe nieznane nisze rynkowe 
musi być poprzedzone starannym przygotowaniem, 
szczegółową analizą wariantów z wykorzystaniem 
strategii TQM.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań nale-
ży stwierdzić, że strategia TQM wśród przedsię-
biorstw budowlanych jest przede wszystkim impli-
kowana przesłanką dążenia do zdobycia przewagi 
konkurencyjnej, a w mniejszym stopniu przesłan-
ką skuteczności działania. Aktywność w branży 
budowlanej jest typowym przedsięwzięciem biz-
nesowym. Zrealizowanie inwestycji bez odniesie-
nia jej do wyników finansowych może okazać się 
pułapką. Z tego względu przewaga konkurencyjna 
zapewnia zdolność rywalizacji i prymat w niszy 
rynkowej. Pomocna w tym względzie okazuje się 
strategia TQM. Ważne stają się relacje z podwyko-
nawcami. Im są one lepsze, tym wyższa staje się 
skłonność do wdrożenia strategii zarządzania jako-
ścią. Warto mieć na uwadze zmiany, jakie zacho-
dzą wśród przedsiębiorstw budowlanych. Wysoki 
poziom konkurencji zarówno pomiędzy podmio-
tami krajowymi, jak i zagranicznymi spowodował 
wyraźną specjalizację usług i presję na obniżenie 
kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 
jakości prac budowlano-montażowych. Dlatego ge-
neralni realizatorzy inwestycji starają się współpra-
cować z podmiotami charakteryzującymi się wąską 
profesjonalizacją. Ważną rolę w tym zakresie odgry-
wa również nadzór budowlany. Jego rola w proce-
sie trwania inwestycji jest bardzo ważna, może on 
wstrzymać inwestycję lub nawet w skrajnym przy-
padku odwołać wykonawcę. Z tego względu wy-
korzystanie strategii TQM wśród przedsiębiorstw 
budowlanych ogranicza powyższe ryzyko. Należy 
również wziąć pod uwagę cel nadzoru i wykonaw-
cy. Powinien on być zbieżny. Chodzi o zrealizowa-
nie inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami. 
Zatem strategia TQM wspiera oba cele, tj. cel wy-
konawcy i nadzoru budowlanego. Sprzyjającą oko-
licznością wprowadzenia strategii TQM jest także 
poziom wykształcenia pracowników i jasno sprecy-
zowane cele. 

Dr hab. Andrzej Buszko (buszko@uwm.edu.pl) – prof. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr h.c.
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W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Identyfikacja przesłanek wdrożenia strategii TQM wśród przedsiębiorstw budowlanych

„CEO Manufacturing Magazine” i  wiodący maga-
zyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym „Europa-
Property.com” z dumą prezentują szóste coroczne CEE Ma-
nufacturing & Logistic Awards.

Tego flagowego dla przemysłu i produkcji wydarzenia 
nie możn a przegapić! Swój udział na rok 2018 już potwier-
dziło ponad 200 członków wyższej kadry zarządzającej 
branży produkcyjnej, przemysłu, finansów, logistyki, nieru-
chomości, HR, bankierów oraz innych branż.

Wydarzenie jest promowane na międzynarodowej are-
nie podczas największych targów produkcyjnych na świecie 
„Hannover Messe”, w których w zeszłym roku uczestniczyło 

191,000 przedstawicieli, i  jest partnerem tych i wielu in-
nych regionalnych i międzynarodowych targów i konferen-
cji przez cały rok.

Nasze coroczne wydarzenie obejmuje, wspiera i nagra-
dza sukcesy we wszystkich gałęziach branży produkcyjnej.

Opierając się na sukcesie 5 ostatnich edycji nasze-
go wydarzenia, szóste coroczne Manufacturing & Logistic 
Awards odbędzie się w Warszawie 21 czerwca 2018 r. 
w pięknej sali balowej hotelu InterContinental.

Więcej informacji na stronie: 
http://manufacturingawards.eu/

Szóste coroczne CEE Manufacturing & Logistic Awards
„Flagowe wydarzenie dla przemysłu i produkcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”
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Zakupy społecznościo-
we są stosunkowo nowym, 
dynamicznie rozwijającym 
się trendem występującym 
w ramach e-handlu. Polega-
ją one na połączeniu zaku-
pów z uczestnictwem w róż-
nego rodzaju sieciach spo-
łecznościowych. Podmioty 
umożliwiające dostęp do te-
go typu handlu przyciąga-
ją sprzedawców możliwo-
ścią zwiększania sprzedaży, 
klientom zaś oferują moż-
liwość zapoznania się z opiniami oraz doświadcze-
niami innych osób przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji dotyczącej zakupu. Zakupy społecznościowe 
to sposób promocji i komunikowania się, dzięki któ-
remu lokalni sprzedawcy, korzystając z możliwości, 
jakie stwarza interent, mogą prowadzić działalność 
na szeroką skalę. Serwisy społecznościowe, takie jak 
np. Facebook, Twitter oraz MySpece pomagają han-
dlowcom uzyskać dostęp do dużej grupy potencjal-
nych nabywców. Witryny internetowe – na przykład 
TripAdvisor oraz Yelp – zawierają oceny oraz rankin-
gi produktów, usługodawców i producentów. Serwi-
sy typu ThisNext, Crowdstorm oraz Stylehive umoż-
liwiają natomiast (np. poprzez blogi) formowanie się 
specjalnych społeczności dzielących się opiniami 
na temat konkretnych wyrobów oraz usług. Dostęp-
ne w fachowej literaturze wyniki przeprowadzonych 
badań jednoznacznie wskazują, że potencjalni klien-
ci bardziej ufają opiniom innych osób (podobnych 
do siebie) niż informacjom udostępnianym przez 
sprzedawców oraz przedsiębiorstwa. W ten sposób 
rozwija się zjawisko określane mianem elektronicz-
nego marketingu szeptanego (ang. electronic word 
of mouth), w ramach którego informacje dotyczące 
produktów, usług i sprzedawców przekazywane są 
za pośrednictwem blogów, forów, emaili itp.

Zjawisko handlu społecznościowego nie jest jesz-
cze w satysfakcjonującym stopniu ani rozpoznane, 
ani opisane w literaturze przedmiotu. Dlatego mię-
dzynarodowy zespół badaczy (w skład którego we-
szli Chia-Lin Hsu, Mu-Chen Chen oraz Vikas Ku-
mar) postanowił zidentyfikować czynniki zapew-

Czynniki wpływające na lojalność klienta 
w handlu społecznościowym 
Chia-Lin Hsu, Mu-Chen Chen, Vikas Kumar. 2018. 
„How social shopping retains customers? Capturing the 
essence of website quality and relationship quality”, Total 
Quality Management & Business Excellence, 29: 161–184.

niające lojalność klienta dokonującego zakupów 
w ten sposób. Na podstawie przeglądu literatury 
sformułowany został model zapewnienia lojalności 
klientów w handlu społecznościowym (zob. rys. 1). 
Przyjęto w nim, że lojalność klientów kształtowana 
jest przez dwie, powiązane ze sobą, grupy czynni-
ków. Pierwszą z nich jest jakość strony interneto-
wej, a drugą jakość relacji.

Każda ze strzałek widocznych na poniższym 
rysunku wskazuje na potencjalne oddziaływanie 
jednego czynnika na drugi. Można, na przykład, 
wspomnieć o tym, że „jakość informacji” uznana 
została za element wpływający na „zadowolenie 
klienta”. Aby empirycznie zweryfikować istnienie 
tych zależności, przeprowadzone zostały badania 
ankietowe. Objęto nimi użytkowników serwisu in-
ternetowego Rakuten Ichiba Taiwan (http://www.
rakuten.com.tw/). W kwestionariuszu znalazły się 
22 różne stwierdzenia, których prawdziwość re-
spondenci oceniali z wykorzystaniem 7-stopnio-
wej skali Likerta. Dla przykładu można podać, 
że jedno z tych stwierdzeń sformułowane zostało 
w następujący sposób: „Łatwość dokonania płat-
ności wpłynie na moją decyzję dotyczącą zaku-
pu za pośrednictwem danej strony internetowej” 
(sformułowanie to dotyczyło „postrzegania jako-
ści usługi”). Innym przykładem jest zdanie: „Uwa-
żam, że ta strona internetowa jest wiarygodna”, 
które znalazło się wśród stwierdzeń dotyczących 
„zaufania”.

Postrzegana 
jakość

systemu

Postrzegana 
jakość
usługi

Postrzegana 
jakość 

informacji 
 

 

 

Jakość strony internetowej 

Zadowolenie
klienta  

Zaangażowanie 

Zaufanie 

Zamiar dokonania
zakupów w handlu
społecznościowym

Jakość relacji  

Rysunek 1. Model kształtowania lojalności klientów w handlu spo-
łecznościowym

Źródło: Chia-Lin Hsu, Mu-Chen Chen, Vikas Kumar. 2018. „How social shopping 
retains customers? Capturing the essence of website quality and relationship 
quality”, Total Quality Management & Business Excellence, 29: 163.

Na podstawie informacji udzielonych przez 393 
osoby udowodniono występowanie 7 spośród 9 za-
leżności zaprezentowanych w ramach modelu. 
W oparciu o zebrane dane nie udało się jedynie po-
twierdzić istnienia korelacji pomiędzy: (1) „postrze-
ganą jakością informacji” a „zadowoleniem klienta”, 
a także (2) „zaangażowaniem” a „zamiarem dokona-
nia zakupów w handlu społecznościowym”. 
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W ramach tej informacji chciałbym przedstawić 
Państwu dwie kwestie dotyczące: rozszerzenia za-
kresu akredytacji CCJ oraz pierwszych wyników 
z oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych.

Jak Państwo wiecie, w strukturach Wydziału Lo-
gistyki WAT znajduje się Centrum Certyfikacji Ja-
kości, które od 1999 r. realizuje procesy certyfikacji 
różnych systemów zarządzania, wynikających z za-
kresu akredytacji AC 057 oraz PL-V 0002, udzielo-
nej przez Polskie Centrum Akredytacji Wojskowej 
Akademii Technicznej jako Jednostce Certyfikują-
cej. Do zadań wynikających z tej akredytacji nale-
żą, np.: certyfikacja systemów zarządzania jakością 
i środowiskiem (QMS, AQAP), w tym AQAP na 
podstawie Statutu Uczelni, co wiąże się z właściwą 
wiedzą i doświadczeniem personelu zatrudnionego 
w Centrum. Mając na uwadze wiedzę CCJ w zakre-
sie systemów zarządzania oraz bardzo duży poten-
cjał badawczy i techniczny w całej Uczelni, uzna-
no, że te dwa elementy powinny być ze sobą połą-
czone i odpowiednio wykorzystane w bezpośred-
nim kontakcie Uczelni z przemysłem.

Ze względu na duże doświadczenie w zakresie 
oceny systemów zarządzania CCJ podjęło decyzję 
o rozszerzeniu swojej działalności w zakresie certy-
fikacji wyrobów, wykorzystując zaplecze badawcze 
i techniczne WAT. W Wojskowej Akademii Tech-
nicznej już od lat działają cztery akredytowane la-
boratoria badawcze:

 Instytutu Optoelektroniki – Laboratorium Ba-
dawcze, akredytacja nr AB 109,

Wydziału Elektroniki – Laboratorium Kompaty-
bilności Elektromagnetycznej, akredytacja AB 693,

Wydziału Nowych Technologii i Chemii – La-
boratorium Badań Materiałowych, akredytacja 
nr AB 699,

Wydziału Mechanicznego, Laboratorium Pojaz-
dów Mechanicznych, akredytacja nr AB 733.

Istnieje możliwość oparcia całej bazy badawczej 
WAT na istniejących czterech akredytacjach i/lub ich 
rozbudowy w ramach jednego systemu zarządzania. 
Pracami w tym zakresie mogą pokierować specjali-
ści zarówno CCJ, jak i akredytowanych laboratoriów. 
Obszarem certyfikacji mogą być objęte wyroby z ryn-
ku cywilnego, mające zastosowanie w MON, jak np. 
wyroby budowlane oraz wyroby z obszaru obronno-
ści i bezpieczeństwa, w tym sprzęt wojskowy.

W dniu 23 lutego 2018 r. CCJ uzyskało akredy-
tację AC 203, która umożliwia działalność certy-
fikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów. Pierw-
szy krok skierowano na wyroby z rynku cywil-
nego z grupy materiałów wybuchowych, wyro-
by pirotechniczne, objęte obszarem regulowanym 
Dyrektywą UE i PE 2013/29/UE. Po uzyskaniu 
akredytacji CCJ wystąpiło do Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii o autoryzację w celu 
uzyskania notyfikacji. Na podstawie pozytywne-
go procesu przeprowadzonego przez MPiT, za zgo-
dą wszystkich państw UE, Wojskowa Akademia 
Techniczna uzyskała notyfikację nr NB 2768. Ten 
krok CCJ otwiera dla całej Uczelni możliwość roz-
szerzania akredytacji w celu certyfikacji wyrobów 
z różnych obszarów.

W odniesieniu do oceny ryzyka dostawców wy-
robów obronnych, rozpoczęty w 2014 r. projekt ba-
dawczy, o którym pisałem w Problemach Jakości 
nr 8/2017, uzyskał pierwsze wyniki. W ramach pla-
nowanych publikacji w rubryce „Z działalności 
Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT” zamie-
rzam Państwu udostępniać branżowe informacje 
wynikające z tej oceny.

Ryzyko rozumiane jest jako wpływ niepewno-
ści na, np.: zaprojektowanie (modernizację), wy-
produkowanie, dostarczenie, zainstalowanie, ser-
wisowanie wyrobów obronnych oraz usług zwią-
zanych. W ramach szacowania tej niepewności 
brane jest pod uwagę prawdopodobieństwo wystą-
pienia nieprawidłowości oraz jej następstwa, co 
w efekcie daje możliwość oceny ryzyka na pozio-
mie 1, 16, 81. Ocena 1 daje wyraźną informację, że 
niepewność jest niewielka, bliska zeru, natomiast 
ocena 81 odnosi się do niepewności bliskiej pew-
ności jej dużego znaczenia. Podejście takie zapew-
nia bezpieczeństwo dla organizacji pod względem 
informacji na temat skutków (co jest jego dome-
ną), a jednocześnie daje weryfikowalną informację 
o niepewności dla wszystkich uczestników. Zasto-
sowanie kryteriów akceptacji zgodnych z AQAP 
2070 umożliwia porównywanie wyników z inny-
mi bazami stosowanymi przez instytucje narodo-
we państw NATO.

Baza zawiera informacje jawne i obejmuje po-
tencjalnych dostawców wyrobów obronnych, któ-
rzy spełniają wymagania ISO 9001 w kontekście 
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obronności i bezpieczeństwa państwa z uwzględ-
nieniem systemowego podejścia do spełnienia wy-
magań AQAP. Podejście takie daje możliwość naby-
wania doświadczenia przez tych dostawców, nie-
zależnie od liczby realizowanych projektów dla 
wojska.

Do bazy mają dostęp wszyscy instytucjonalni 
interesariusze jakości wyrobów obronnych. Ich 
działania zawsze będą motorem napędzającym 
nie tylko rozwój tych wyrobów, ale również roz-

wój technologii oraz procesów, w tym dotyczą-
cych zarządzania jakością. Dostęp do bazy moż-
na uzyskać na naszej stronie www.ccj.wat.edu.pl 
w zakładce współpraca. Oceny ryzyka w bazie 
mogą dok onać:

ORGANIZACJA – potencjalny dostawca wyro-
bów obronnych dla wojska, certyfikowany przez 
CCJ WAT na zgodność z ISO 9001 w kontekście 
obronności i bezpieczeństwa państwa,

NATO/MON – wszyscy uczestnicy systemu po-
zyskiwania wyrobów obronnych państw NATO, 
w zależności od potrzeb,

AUDITOR – oceniający systemy zarządzania ja-
kością w procesach certyfikacji CCJ WAT, spełnia-
jący kryteria związane z obronnością i bezpieczeń-
stwem państwa,

CCJ WAT – personel CCJ przeprowadzający 
przegląd wniosku o certyfikację oraz weryfikację 
i prowadzący nadzór nad wydanymi certyfikatami.

Baza ma przede wszystkim zapewnić transpa-
rentną ocenę, dającą wiarygodną informację na te-
mat ryzyka związanego z dostawcą, w tym z jego:

pozycją na rynku, co jest niezmiernie ważne ze 
względu na potrzebę zapewnienia jakości wyrobów 
obronnych w całym cyklu ich życia,

systemem zarządzania jakością pod względem 
skuteczności zintegrowania z procesami bizneso-
wymi,

procesami, przede wszystkim biznesowymi, 
mającymi bezpośredni wpływ na jakość wyro-
bów,

wyrobami, które zamierza dostarczać w ramach 
systemu zapewnienia jakości nadzorowanego przez 
instytucję narodową zgodnie ze STANAG 4107.

W pierwszej kolejności przedstawiam Państwu 

zsyntetyzowane wyniki prawie 4000 ocen, dokona-
nych przez okres jednego roku na podstawie przepro-
wadzonych w 2017 r. procesów certyfikacji, w tym 
wyników audytów. Wyniki te odnoszą się do wszyst-
kich branż związanych z dostarczaniem wyrobów na 
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Od 14.09.2015 r. obowiązuje okres przejściowy 
w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jako-
ścią. Biorąc to pod uwagę, wydaje się usprawiedli-
wione, że obszarem o największym ryzyku jest sys-
tem zarządzania jakością. Potwierdza to obserwacja 
dotychczasowych wyników badań zgromadzonych 
w bazie. Jak widać, systemy zarządzania jakością 
wymagają ciągłej troski. W rozważaniach należy 
jednak pamiętać, że najważniejsza jest jakość wy-
robu, który zostanie wprowadzony do eksploatacji 
w Siłach Zbrojnych RP, co jest celem zmian w proce-
sach certyfikacji realizowanych przez CCJ. Wszyst-
kie oceniane powyżej obszary (wiarygodność orga-
nizacji, system zarządzania jakością, procesy), jako 
tło ryzyka związanego z wyrobem, mają zapewnić 
spełnienie szczególnych wymagań dla wojska.

dr inż. Witold Pokora
Dyrektor CCJ WAT




