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Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dra hab. inż. Jerzego Żuchowskiego



„Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z wal-

ką o niepodległość” – czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana 

Andrzeja Dudy, skierowanym do uczestników uroczystego spotkania inżynierów polskich 

i polonijnych w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas inauguracji (26.04.2018) 

obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez 

FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. 

Pan Prezydent wyraził też przekonanie, że „nasz kraj musi być nowoczesny, że 

musi się dynamicznie rozwijać, konkurować z największymi, towarzyszyło polskim 

inżynierom i technikom walczącym w kolejnych powstaniach i zrywach niepodległo-

ściowych. Kształcili się i rozwijali swoje kompetencje, by doczekawszy wymarzonej 

chwili, zająć się największym projektem swojego życia – projektem, któremu na imię 

Polska. Gdy jesienią 1918 roku niepodległość stała się faktem, polscy inżyniero- 

wie z odwagą i zapałem przystąpili do realizowania przedsięwzięć, dzięki którym 

Rzeczpospolita mogła, mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności, odnosić licz- 

ne sukcesy gospodarcze i technologiczne. Budowa Gdyni i Centralnego Okręgu Przemy-

słowego, tarnowskie i chorzowskie zakłady azotowe, intensywny rozwój Warszawy 

i innych polskich miast, osiągnięcia polskich konstruktorów lotniczych – to tylko nie-

które przykłady tego, jak rozwijała się myśl techniczna w  II Rzeczypospolitej.”

Uroczystość, która miała charakter sesji naukowej pod hasłem „Wkład inżynierów 

w odzyskanie Niepodległości i budowę państwowości”, otworzyła i prowadziła w pierw-

szej części Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT, a w drugiej 

wiceprezes FSNT-NOT i prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 

(SPWiR) Michał Szota. 

Pierwszy wykład, pt. „Wpływ techniki na przemiany struktury społecznej II RP”, 

wygłosił prof. Jan Żarnowski z Instytutu Historii PAN. Mówca zwrócił uwagę na ogrom-

ne zróżnicowanie ziem tworzących odrodzoną Rzeczpospolitą. Bo obok zniszczeń po 

I wojnie światowej, po wywiezionych przez zaborców fabrykach i fachowcach, odro-

dzoną Polskę tworzyły trzy kultury społeczne, gospodarcze, przemysłowe. I właśnie 

w tym obszarze ogromną, nieocenioną i nadal niedocenioną rolę odegrało środowisko 

techniczne, które tworzyło ramy dla odbudowywanego i budowanego na nowo orga-

nizmu państwowego. 

Następnie, o roli elit inżynierskich w narodzinach i pierwszych latach II RP, mówił 

prof. Marian Marek Drozdowski z Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu 

Historii PAN. Wielu inżynierów i przedstawicieli nauk technicznych było wybitnymi 

społecznikami, politykami i mężami stanu. Takie postacie jak prezydenci Gabriel 

Narutowicz, Ignacy Mościcki oraz inżynierowie, Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz 

Wende, Antoni Xiężopolski i wielu innych trwale zasłużyły się dla polskiej racji stanu, 

dla polskiej nauki i gospodarki.

„Inżynieria przyszłości” była tematem wykładu prof. Jana Szmidta – rektora 

Politechniki Warszawskiej i zarazem przewodniczącego Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich (KRASP), który odnosząc się do historii, wybiegał w przy-

szłość, ukazując śmiałe perspektywy dla inżynierów i ich roli w zmieniającej się gospo-

darce (przemysł 4.0), ale i kulturze (AI – sztuczna inteligencja).

Prof. Sławomir Łotysz – prezes Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki 

ICOHTEC; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Techniki z Instytutu Historii Nauki 

PAN zaprezentował wielkie przedsięwzięcia techniczne i przemysłowe II RP, w tym szcze-

gólnie budowy Gdyni; Centralnego Okręgu Przemysłowego; magistrali komunikacyjnej 

i wielu zakładów przemysłowych z różnych branż. Jego wystąpienie było dokumento-

wane wieloma archiwalnymi zdjęciami. 

100-letnie dokonania Urzędu Patentowego RP, jednej z pierwszych instytucji powo-

łanych przez odrodzoną Rzeczpospolitą, przedstawiła dr Alicja Adamczak, Prezes UP RP. 

Udział inżynierów w zwycięstwie aliantów nad III Rzeszą oraz w zaopatrzeniu tech-

nicznym w Państwie Podziemnym omówił Maksymilian Sokół-Potocki, z-ca dyrektora 

Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Rola miar w scalaniu państwowości była tematem wystąpienia  dr Włodzimierza 

Lewandowskiego, Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Na zakończenie spotkania prezentację pokazującą rolę stowarzyszeń technicznych 

w tworzeniu podstaw prawnych i administracyjnych mających na celu scalanie (z trzech 

zaborów) gospodarki, infrastruktury technicznej i edukacji przedstawiła prezes FSNT-NOT 

Ewa Mańkiewicz–Cudny. Nawiązała w nim także do działań inżynierów poza granicami 

kraju. Jedni wracali do kraju i włączali się w budowę nowego przemysłu, inni wspierali 

Polskę na obczyźnie.

W przerwie sesji inauguracyjnej otwarto wystawę dokumentującą dorobek nauki 

i techniki polonijnych inżynierów pt. „Stulecie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich we 

Francji”. Wstęgę przecięli wspólnie prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i prezes 

SITPF Janusz Ptak.

W spotkaniu inaugurującym obchody udział wzięli m.in. Andrzej Dera, sekretarz 

Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; parlamentarzyści: Jolanta Hibner i Andrzej Smirnow; 

Włodzimierz Lewandowski – prezes Głównego Urzędu Miar; prof. Jerzy Woźnicki – 

przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezes Fundacji Rektorów 

Polskich; prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN; prof. Aleksander Nawrat, z-ca dyrektora 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; prof. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady 

Głównej Instytutów Badawczych i  prezes Akademii Inżynierskiej; prof. Elżbieta Frąckowiak 

– wiceprezes PAN; prof. Jan Szmidt – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich i Rektor Politechniki Warszawskiej; Andrzej Roch Dobrucki – prezes Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa i prof. Zbigniew Grabowski – prezes Honorowy Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa; dr Jan Tarczyński – Dyrektor Centralnej Biblioteki 

Wojskowej.

Obecni byli dyrektorzy departamentów Ministerstwa Przedsiębiorczości, Urzędu 

Regulacji Energetyki, prezesi i członkowie tworzących Federację Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych. Członkowie komitetów i komisji naukowo–technicznych, prezesi i przed-

stawiciele Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz agend i spółek FSNT-NOT. Sporą 

grupę uczestników uroczystości stanowiła młodzież: doktoranci i studenci z kół nauko-

wych oraz samorządu Politechniki Warszawskiej, a także uczniowie Technikum 

Mechatronicznego nr 1, Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie oraz Liceum Ogólnokształcącego 

w Piastowie. W sumie ok. 300 osób.

  

Spotkanie odbyło się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz pod Honorowym Patronatem 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Janusz Mikołaj Kowalski

ŚRODOWISKA TECHNICZNE W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ
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Jerzy Żuchowski urodził 
się 10 stycznia 1945 roku 
w Radomiu w rodzinie inte-
ligenckiej, związanej od po-
koleń z przemysłem garbar-
skim. Studia wyższe odbył 

w latach 1963-1968 na Wydziale Chemii Politechni-
ki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów mgr inż. Jerzy 
Żuchowski podjął pracę w Radomskiej Fabryce Farb 
i Lakierów, a po dwóch latach w Kielecko-Radom-
skiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Rado-
miu jako asystent. Zdobyta akademicka wiedza che-
miczna pozwoliła na zintegrowanie zainteresowań 
Profesora z naukami towaroznawczymi.

Wychowanie w rodzinie o tradycjach garbar-
skich, jak również dobre chemiczne wykształcenie 
pozwoliło mgr. inż. Jerzemu Żuchowskiemu dość 
łatwo wkroczyć na towaroznawczą ścieżkę badaw-
czą, związaną z racjonalnym zagospodarowaniem 
odpadów przemysłu skórzanego. Badania te zaczął 
prowadzić w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Radomiu pod kierunkiem znakomi-
tego towaroznawcy, ówczesnego Rektora Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie – profesora Mieczysława 
Mysony. Przygotowując swój warsztat badawczy, 
Profesor zorganizował od podstaw – w 1972 roku 
– Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa, 
które stało się zaczynem bazy towaroznawczej 
w Ośrodku Radomskim, później znanej jako Ra-
domska Szkoła Towaroznawcza.

Wraz z rozwojem naukowym Profesora wzrastała 
pozycja towaroznawstwa w radomskim ośrodku na-
ukowym. Jerzy Żuchowski obronił pracę doktorską 
w 1975 roku w Instytucie Towaroznawstwa Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie. Nosiła ona tytuł Ba-
dania nad wartością użytkową mączek białkowych 
z odpadów skór bydlęcych niegarbowanych. Autor 
podjął w tej pracy pierwsze w Polsce próby racjo-
nalnego zagospodarowania odpadów skórzanych 
w oparciu o ich predyspozycje użytkowe, dające 
możliwości otrzymywania produktów o zaprojekto-
wanej wysokiej jakości (wartości odżywczej). Wyniki 
swoich badań opatentował oraz wdrożył do praktyki 
gospodarczej. Konsultował je również w ośrodkach 
zagranicznych, odbywając staże w Instytucie Ekspe-
rymentów w Neapolu i w Politechnice Brneńskiej.

W 1975 roku Laboratorium Technologii i Towaro-
znawstwa zostało przekształcone w Zakład Techno-
logii i Towaroznawstwa, a dr inż. Jerzy Żuchowski 
został jego kierownikiem. 

Profesor w dalszym ciągu rozwijał nauki towa-
roznawcze w Radomskiej Szkole Towaroznawczej. 
Prowadził w tym czasie badania nad opracowaniem 
syntetycznych mierników jakości, przy pomocy któ-
rych można byłoby kwantyfikować jakość proce-
sów i produktów ich utylizacji. W 1988 r. na pod-
stawie wyników tych badań przedstawił rozprawę 
habilitacyjną Towaroznawcze studium nad jakością 
wysokobiałkowych mączek z odpadów skórzanych 
oraz uzyskał stopień doktora habilitowanego na 
Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie. W dysertacji pokazał użyteczność 
cytowanego w literaturze światowej Kolagenowe-
go Wskaźnika Aminokwasowego, zwanego Wskaźni-
kiem Żuchowskiego. Wprowadzenie tego syntetycz-
nego wskaźnika dało możliwość sterowania proce-
sami utylizacyjnymi oraz kwantyfikowania jakości 
produktów białkowych.

W 1988 roku, po uzyskaniu stopnia doktora ha-
bilitowanego i mianowaniu na stanowisko docen-
ta, dr hab. inż. Jerzy Żuchowski utworzył Katedrę 
Technologii i Towaroznawstwa. To przekształce-
nie organizacyjne w dość istotny sposób osadziło 
towaroznawczy ośrodek Politechniki Radomskiej 
(Radomską Szkołę Towaroznawczą), obecnie Uni-
wersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu, na mapie polskiego 
nowoczesnego towaroznawstwa, traktowanego jako 
nauka o jakości. 

W 1991 roku Jerzy Żuchowski został awansowa-
ny na stanowisko profesora nadzwyczajnego Po-
litechniki Radomskiej. W tamtym okresie inten-
sywnie pracował z doktorantami (mgr inż. Boże-
na  Borycka, mgr inż. Regina Borek-Wojciechowska 
oraz mgr inż. Janusz Strojny), inspirując ich do pod-
jęcia badań z zakresu problematyki jakości i ekolo-
gii wyrobów oraz zrównoważonego rozwoju.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z okresu 
1986-2000, jak również promowanie doktorantów, 
umożliwiły dr. hab. inż. Jerzemu Żuchowskie-
mu uzyskanie tytułu profesora w 1999 roku oraz 
awansowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
w roku 2001. 

Po uzyskaniu tytułu prof. dr hab. inż. Jerzy 
 Żuchowski szczególną wagę przywiązywał do roz-
woju naukowego pracowników Katedry Techno-
logii i Towaroznawstwa, przemianowanej w 2005 
roku na Katedrę Nauk o Jakości. Ta zmiana na-
zwy miała istotne znaczenie pokazujące, że Profe-
sor zamierza realizować koncepcję nowoczesnego 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski

Ludzie nauki Ludzie nauki Ludzie nauki

Ludzie nauki
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towaroznawstwa traktowanego jako nauka o jako-
ści. W 2010 roku z inicjatywy Jerzego Żuchowskie-
go w Katedrze Nauk o Jakości wdrożono oraz cer-
tyfikowano system zarządzania jakością zgodny 
z normą PN-EN ISO 9001:2009. Katedra zdobyła 
również uprawnienia do przeprowadzania egzami-
nów asystenta jakości oraz pełnomocnika jakości. 
W okresie tym prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski 
opiekował się dwiema rozprawami habilitacyjny-
mi (dr Reginy Borek-Wojciechowskiej oraz dr inż. 
Bożeny Boryckiej) oraz dwoma pracami doktor-
skimi (mgr inż.  Beaty Kubik oraz mgr Małgorzaty 
(Jaworskiej) Lotko). Aktualnie kierowana przez Pro-
fesora Katedra nosi nazwę Towaroznawstwa i Nauk 
o Jakości.

Jerzy Żuchowski był głównym inspiratorem po-
wołania w Politechnice Radomskiej kierunku stu-
diów towaroznawstwo. W roku 2006 uczelnia otrzy-
mała te uprawnienia w zakresie studiów inżynier-
skich, zaś w 2009 roku uprawnienia do prowadze-
nia studiów magisterskich. W 2014 roku z inspi-
racji Profesora kierunek towaroznawstwo uzyskał 
prawa doktoryzowania. Warto wspomnieć, że tyl-
ko 4 polskie uczelnie posiadają takie uprawnie-
nia akademickie. W tym samym roku uruchomio-
no na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu studia 
III stopnia obejmujące dyscypliny naukowe ekono-
mia i towaroznawstwo. Pierwszym kierownikiem 
studiów został prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski. 
W okresie tym prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski 
pracował z mgr. inż. Janem Golonkom oraz mgr 
Janiną Malinowską. Współpraca ta w latach 2009 
oraz 2012 zaowocowała dwiema obronionymi pra-
cami doktorskimi. W tym czasie wspomagał nauko-
wym doświadczeniem dr. Aleksandra Lotko oraz 
dr. inż. Tomasza Wasilewskiego, którzy odpowied-
nio w 2011 i 2014 roku uzyskali stopnie doktorów 
habilitowanych. 

Z inicjatywy Profesora od 2005 roku wydawa-
ny jest w Radomiu – pod auspicjami Polskiego To-
warzystwa Towaroznawczego, Komisji Nauk Towa-
roznawczych Polskiej Akademii Nauk oraz Kate-
dry Towaroznawstwa i Nauk o Jakości na Wydzia-
le  Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu – jedyny w Polsce perio-
dyk towaroznawczy Polish Journal of Commodity 
 Science. Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski od po-
czątku przewodniczy Radzie Naukowej tego towa-
roznawczego czasopisma. Do chwili obecnej ukaza-
ło się już 55 zeszytów naukowych.

Od 2006 roku Profesor jest wiceprzewodniczą-
cym Komisji Nauk Towaroznawczych Polskiej Aka-
demii Nauk. Od sierpnia 2008 roku jest członkiem 
prezydium Międzynarodowej Organizacji Techno-
logii i Towaroznawstwa (Internationale Gesellschaft 
fur Warenkundeund Technologie – IGWT) z siedzi-
bą w Wiedniu. Funkcję tę pełni nieprzerwanie. 

Na kolejną kadencję został wybrany w 2016 roku 
w Warnie. W okresie tym prof. dr hab. inż. Jerzy 
Żuchowski był opiekunem rozprawy habilitacyjnej 
dr Małgorzaty Lotko, która stopień doktora habilito-
wanego otrzymała w 2016 roku.

Z inicjatywy Profesora od 2000 roku organizo-
wane są cykliczne międzynarodowe konferencje 
naukowe Rola towaroznawstwa w zarządzaniu ja-
kością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. 
Odbywają się one co dwa lata. Wydarzenia te cie-
szą się dużym uznaniem w środowisku towaro-
znawczym. Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski jest 
nieprzerwanie przewodniczącym Rady Naukowej 
konferencji.

Profesor cieszy się wielką popularnością i uzna-
niem pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
Jest powszechnie uznawany za autorytet. Czterokrot-
nie wybierany był na stanowisko Dziekana wydzia-
łu (1990-1993, 1993-1996, 2002-2005, 2005-2008). 
Do 2016 roku był członkiem Senatu Uniwersyte-
tu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Radomiu, gdzie przez wiele lat 
przewodniczył Senackiej Komisji ds. Badań Nauko-
wych, pracował także w wielu innych komisjach 
senackich. 

Jerzy Żuchowski jest członkiem honorowym 
 Business Center Club. Profesor angażuje się spo-
łecznie, pełnił funkcję doradcy Prezydenta Miasta 
Radomia, był wiceprezydentem Radomskiej Izby 
Przemysłowo Handlowej oraz Prezesem Akademic-
kiego Zespołu Sportowego Politechniki Radomskiej.

Za swoją działalność Profesor był wielokrotnie 
odznaczany i nagradzany. Jerzy Żuchowski otrzy-
mał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
medale Politechniki Radomskiej, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Edukacji Narodo-
wej, a także Nagrody Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz rektorskie. W 2011 roku został 
laureatem prestiżowej Polskiej Nagrody Jakości 
w dziedzinie nauka. Nazwisko Profesora cytowane 
jest w wielu opracowaniach naukowych i encyklo-
pediach, między innymi w Złotej Księdze Nauki 
Polskiej.

Analizując rozwój naukowy prof. dr. hab. inż. 
Jerzego Żuchowskiego, można zauważyć, że jest 
on ściśle związany z rozwojem nauk towaroznaw-
czych na Uniwersytecie Technologiczno-Humani-
stycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. To 
właśnie Profesor nadał ton i stworzył ośrodek towa-
roznawstwa w Radomiu – Radomską Szkołę Towaro-
znawczą, która ukierunkowuje dyscyplinę naukową 
towaroznawstwo na realizację celów zrównoważo-
nego rozwoju. 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski opubliko-
wał wyniki swoich badań łącznie w ponad 300 
opracowaniach.

O pracowała dr hab. Małgorzata Lotko

LUDZIE NAUKI
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Streszczenie Summary

Celem opracowania była identyfikacja częstości 
występowania cech usług w ich definicjach dostępnych 
w literaturze.
Badanie przeprowadzono metodą analizy 
bibliometrycznej. Analizie poddano 27 definicji 
terminu usługa dostępnych w piśmiennictwie polskim 
oraz literaturze zagranicznej. Dla każdej z cech ze 
schematu 5N wyliczono procentowy udział w badanych 
interpretacjach.
Analiza wyników przeprowadzonego badania pozwala 
stwierdzić, że w 100% definicji obecna jest cecha 
niematerialność. Niejednorodność to atrybut, który 
nie występuje w żadnej z analizowanych definicji. 
Dodatkowo zidentyfikowano najczęściej powtarzające 
się elementy definicji. Wśród interpretacji zawartych 
w piśmiennictwie krajowym w 47% definicji uwypuklone 
jest zaspokojenie potrzeb klienta, zaś w literaturze 
zagranicznej w prawie 50% satysfakcja klienta.
Innowacyjnym elementem opracowania jest 
analiza bibliometryczna cech usług występujących 
w definicjach. 
Wkład własny autorki obejmuje dobór, zestawienie 
oraz ilościową analizę definicji usług w kontekście 
obecności ich poszczególnych cech oraz elementów 
wspólnych.

The aim of the article was to identify the frequency 
of services features in their definitions available in 
literature.
The study was conducted with the use of bibliometrical 
literature analysis. 27 definitions present in Polish 
and foreign literature were analyzed. For each of the 
features from 5N schedule the percentage share in 
analyzed interpretations was calculated.
The analysis of the results of the st udy demonstrates 
that in 100% of definitions intangibility is present. 
Heterogenity is the feature which does not show in 
any of analyzed definitions. In 47% of interpretations 
contained in Polish literature satisfying customer’s 
needs was emphasized, while in foreign literature it is 
pointed out in almost 50% of cases.
The innovative part of this study is the use of 
bibliometrical literature analysis of the services features 
present in their definitions.
Author’s own contribution includes selection, 
compilation and quantitative analysis of services 
definitions in the context of their unique features and 
common components.

Słowa kluczowe Keywords
usługi, analiza, definicje, cechy services, analysis, definitions, features
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Wprowadzenie

Usługa jest szczególnym rodzajem działalności, 
polegającym na świadczeniu pracy, w wyniku któ-
rej nie powstaje nowy produkt (Wolniak, Skotnic-
ka-Zasadzień 2012). Problematyka usług obecna 
jest w literaturze od lat czterdziestych dwudzieste-
go wieku (Krzyżanowski 1947). Początkowo, zgod-
nie z definicją słownikową, uznawano, że usłu-
ga to pomoc okazana komuś, grzeczność. Jednak 
wraz z upływem czasu interpretacja tego terminu 
ewoluowała. Obecnie usługa oznacza czynności 

niezwiązane z działalnością produkcyjną, zlecone 
przez klienta (Rogoziński 2003).

Współcześnie w literaturze brak jest jednoznacz-
nego określenia pojęcia usługa. Termin ten defi-
niowany jest różnie, w zależności od badacza oraz 
dziedziny nauki, którą reprezentuje, okresu w roz-
woju gospodarki oraz kontekstu, w jakim słowo to 
jest wykorzystywane. Dotychczasowa analiza spo-
sobów definiowania usług pozwoliła na sformuło-
wanie następujących wniosków (Lotko 2017):

w literaturze funkcjonują definicje usługa oraz 
usługi,
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w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicz-
nych (w tym marketingu) terminy usługa oraz usłu-
gi stosowane są zamiennie,

w dokumentach normalizacyjnych do 2015 ro-
ku usługa traktowana była jako wyrób niematerial-
ny i obecnie stanowi odrębną kategorię.

Klasyfikację dostępnych w piśmiennictwie z dzie-
dziny ekonomii definicji usług przeprowadzili mię-
dzy innymi M. Daszkowska, wyróżniając definicje 
enumeratywne, negatywne i konstruktywne (Dasz-
kowska 1987), oraz K. Rogoziński, który wskazał de-
finicje analityczne, kontekstowe i kompilacyjne (Ro-
goziński 2003). W opracowaniu J. Osiadacza przed-
stawiono zestawienie definicji usług ze szczególnym 
uwzględnieniem poszerzania się zakresu tego poję-
cia (Osiadacz 2012).

W dostępnych w literaturze interpretacjach za-
warto cechy usług zgodne z klasyfikacją 5N oraz 
elementy różnicujące definicje. W związku z tym 
za cel opracowania przyjęto identyfikację częstości 
występowania cech usług w ich definicjach dostęp-
nych w literaturze.

Cechy usług

Istota usług opisywana jest przez ich cechy. Za 
najważniejszy atrybut charakteryzujący usługi na-
leży uznać ich niematerialność (Flejterski i inni 
2005). Formalnie specyfikę usług przedstawia się, 
stosując koncepcję 4N, przedstawioną w tabeli 1. 
Obejmuje ona następujące elementy (Żurawik, Żu-
rawik 1999):

 niematerialność,
 nietrwałość,
 niejednorodność,
 nierozdzielność procesu wytwarzania i kon-

sumpcji.

Tabela 1. Cechy usług oraz ich konsekwencje dla działań rynkowych

Cechy Konsekwencje dla działań rynkowych

Niematerialność Usługi nie można zmierzyć, pokazać przed 
zakupem, opatentować, transportować.

Nietrwałość
Usługa nie istnieje poza procesem jej świadczenia, 
nie można tworzyć zapasów usług, występują 
trudności w synchronizacji podaży z popytem.

Nierozdzielność 
procesu 
wytwarzania 
i konsumpcji

Produkcja i konsumpcja usług odbywa się w tym 
samym miejscu i czasie, w procesie wytwarzania 
często uczestniczy klient i nawiązuje bezpośredni 
kontakt z usługodawcą.

Niejednorodność
Jakość usług zależy od wielu niekontrolowanych 
czynników i od jakości pracy personelu, trudność 
sprawia standaryzacja procesu świadczenia usługi.

Niemożność 
nabycia usługi 
na własność

Usługi nie można odsprzedać, nie ma na rynku 
usług używanych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sargeant 2004; Mazur 2001)

Do wskazanych 4N A. Czubała dodała piąty ele-
ment (5N), niemożność nabycia na własność (Czuba-
ła i inni 2006), a S. Flejterski dołączył substytucyjność 
i komplementarność (Flejterski i inni 2005).

Bibliometryczna analiza częstości występowania cech 
usług w definicjach tego terminu

W tabelach 2 i 3 (kolumna 2) zaprezentowano de-
finicje terminu usługa dostępne w literaturze pol-
skiej (Lotko i inni 2017) oraz zagranicznej  (Grönroos 
1990). Natomiast w kolumnach 5–9 zawarto ce-
chy usług zgodnie z klasyfikacją 5N (Czubała i inni 
2006). Ostatnia kolumna zawiera procentowy wskaź-
nik częstości występowania poszczególnych atry-
butów w badanych definicjach. Zidentyfikowano 
27 interpretacji.

Bibliometryczna analiza (Lotko 2013) danych za-
wartych w tabelach 2 i 3 oraz wykresie 1 pozwala 
stwierdzić, że we wszystkich badanych definicjach 
występuje bezpośrednio lub pozostaje w domyśle 
słowo niematerialność. W 25% definicji prezento-
wanych w piśmiennictwie o zasięgu światowym 
(tabela 3) powtarza się atrybut nietrwałość. Wśród 
interpretacji krajowych wskazanego elementu nie 
odnaleziono. Nierozdzielność procesu wytwarza-
nia i konsumpcji odnotowano w dwóch przypad-
kach (tabela 2 – 7% oraz tabela 3 – 8%). Czwartym 
analizowanym atrybutem była niejednorodność. 
Elementu tego nie odnotowano w żadnej defini-
cji. Ostatnią cechą sklasyfikowaną w schemacie 5N 
jest niemożność nabycia usługi na własność. Obec-
ność tego atrybutu wykazano w dwóch definicjach 
zawartych w literaturze ogólnoświatowej (tabela 3 
– 17%) oraz jednej interpretacji obecnej w piśmien-
nictwie polskim (tabela 2 – 7%). Na rysunku 1 za-
prezentowano ranking ważności cech usług.

Rys. 1. Ranking ważności cech usług

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzone badanie pozwoliło także na 
wskazanie elementów wspólnych dla analizowa-
nych interpretacji pojęcia usługa. Cechą wspólną, 
obecną w połowie (50%) definicji prezentowanych 
w literaturze światowej, jest satysfakcja klienta. 
W 47% interpretacji wskazanych przez polskich 
autorów elementem łączącym jest zaspokojenie po-
trzeby usługobiorcy.

Podsumowanie

Podstawową cechą odróżniającą usługi od dóbr 
materialnych jest ich niematerialny charakter. Nie-
trwałość, nierozdzielność procesu wytwarzania 

Małgorzata Lotko 
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i konsumpcji, niejednorodność oraz niemożność 
nabycia usługi na własność są pochodną niema-
terialności (Mazur 2001). Stwierdzenie to ma od-
zwierciedlenie w przeprowadzonej analizie biblio-
metrycznej definicji usług dostępnych w literatu-
rze. Niematerialność to jedyny atrybut, który miał 
stuprocentowe pokrycie.

Wspólnym elementem wszystkich analizowa-
nych interpretacji jest niematerialny efekt finalny 
usług oraz procesowy charakter ich wykonywania. 
Podstawowym celem świadczonych usług jest za-
spokojenie potrzeb człowieka, sformułowanie to 
wprost występuje w 47% definicji (tabela 2) pre-
zentowanych przez badaczy polskich. Wśród defi-
nicji dostępnych w piśmiennictwie ogólnoświato-
wym elementem uwypuklonym w 50% (tabela 3) 
interpretacji jest satysfakcja konsumenta, który oce-
nia efekt końcowy świadczonej usługi według wła-
snych, subiektywnych kryteriów.

Dr hab. Małgorzata Lotko (m.lotko@uthrad.pl) – Uniwersytet Tech-
nologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Towaroznaw-
stwa i Nauk o Jakości
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Tabela 2. Częstość występowania cech usług w definicjach w literaturze polskiej

Źródło Definicja
Cechy usług*

1 2 3 4 5
Krzyżanowski 
(1947)

Usługi nie mają postaci materialnej, ich istota polega na wytworzeniu pracy, wydatkowaniu 
pewnej ilości pracy, wytwarzaniu pewnego efektu zaspokajającego potrzebę spożywcy. *

Kotarbiński 
(1955)

… czynności pomocnicze dla kogoś innego niż sam wykonawca.
… działania czyniące zadość czyjejś istotnej potrzebie.
… działania mniej lub bardziej przelotne.

*

Zagórski (1961) Działalność służąca do zaspokojenia potrzeb ludzkich, która nie znajduje żadnego 
ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych. *

Wiśniewski (1965)
Usługi stanowią czynności wytwarzające wartości użytkowe, które służą do zaspokojenia 
potrzeb ludzkich w sposób bezpośredni lub pośredni, lecz nie znajdują odzwierciedlenia 
w wytwarzaniu nowych dóbr materialnych.

*

Lipiński (1965)
Usługi we właściwym znaczeniu polegają na produkcji samoistnych wartości użytkowych 
nieposiadających formy materialnej, służących do zaspokojenia odrębnych, samoistnych, 
wyższych rodzajów potrzeb.

*

Lange (1967) … wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb 
ludzkich, ale nie służące bezpośrednio do produkowania przedmiotów. *

Polarczyk (1971)
Usługa jest pracą wytwórczą, której efektem jest wartość użytkowa odtworzona lub 
nadana istniejącemu i ukształtowanemu już wcześniej obiektowi w wyniku działania 
w czasie pracy na strukturę tego obiektu.

*

Niewadzi (1975) … świadczenie społecznie użytecznych czynności niezwiązanych bezpośrednio 
z wytwarzaniem produktów przez instytucje zajmujące się tym zawodowo. *

Styś, Olearnik 
(1985)

Usługi to korzyści oferowane do sprzedaży, w istocie swej niewymierne i subiektywnie 
oceniane przez nabywców. *

Daszkowska 
(1987)

Usługa jest użytecznym produktem niematerialnym, który jest wytwarzany w wyniku 
pracy ludzkiej w procesie produkcji, przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu 
w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich.

*

Rogoziński (1993)
Usługa to podejmowane na zlecenie, intencjonalne świadczenie pracy i korzyści mające 
na celu wzbogacenie walorów osobistych lub wolumenu wartości użytkowych, jakim 
usługobiorca dysponuje.

*

Sztucki (1998) … dowolne działanie, jakie jedna strona może zaoferować innej, lecz jest ono niematerialne 
i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. * *

Hamrol, Mantura 
(2002)

Usługa to każda czynność, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź 
nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu. *

Łańcucki (2006)
… wszystkie przejawy ekonomicznej aktywności człowieka, które mają charakter 
niematerialny i charakteryzują się przy tym interaktywnością pomiędzy świadczącym 
usługi podmiotem a usługobiorcą.

* *

Czubała (2006) Usługa jest specyficznym rodzajem działalności polegającym na świadczeniu pracy, 
w wyniku której nie powstaje nowy wyrób. *

Częstość występowania 100% 0% 7% 0% 7%

* 1 – Niematerialność, 2 – Nietrwałość, 3 – Nierozdzielność procesu wytwarzania i konsumpcji, 4 – Niejednorodność, 5 – Niemożność nabycia na własność

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Lotko i inni 2017)
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Tabela 3. Częstość występowania cech usług w definicjach w literaturze zagranicznej

Źródło Definicja
Cechy usług*

1 2 3 4 5
Amerykańskie 
Stowarzyszenie 
Marketingu (1960)

Usługi to aktywności, korzyści lub satysfakcja, które są oferowane na sprzedaż bądź 
dostarczane w powiązaniu ze sprzedażą innych towarów. * *

Regan (1963) Usługi są nienamacalnymi dobrami, z których można czerpać satysfakcję bezpośrednio 
lub przez zakup innych towarów i usług. * *

Judd (1964) Usługi (rynkowe) to transakcje rynkowe, których celem nie jest przekazanie prawa 
własności do dóbr materialnych. * *

Besson (1973)
Dla konsumenta usługa jest jakąkolwiek czynnością zaoferowaną na sprzedaż, która 
generuje satysfakcję lub korzyść. Klient nie chce bądź nie może wykonać tych czynności 
samodzielnie.

*

Blois (1974) Usługa jest aktywnością zaoferowaną na sprzedaż, która generuje satysfakcję i korzyści 
bez konieczności wymiany w formie dobra materialnego. *

Stanton (1974)
Usługi to wyodrębniona działalność bez efektu materialnego, dostarczająca klientowi 
satysfakcji, która nie jest nieodzownie związana ze sprzedażą produktu materialnego 
lub innej usługi.

* *

Lehtinen (1983) Usługa jest przynoszącą nabywcy satysfakcję aktywnością lub serią aktywności, która 
ma miejsce podczas interakcji z osobą lub maszyną. *

Andersen (1983) Usługi to korzyści bez efektu materialnego, płatne pośrednio lub bezpośrednio, często 
angażujące elementy techniczne lub materialne. *

Kotler & Bloom 
(1984)

Usługa jest działaniem lub korzyścią bez przeniesienia prawa własności, które jedna 
strona wymiany oferuje drugiej. Jej świadczenie może, ale nie musi być związane 
z dostarczeniem produktu materialnego.

* * *

Free (1987) Usługa to zaspokojenie oczekiwań klienta w trakcie sprzedaży i obsługi posprzedażowej 
przez dostarczenie zespołu adekwatnych funkcji. *

Gummesson (1987) Usługi można sprzedać i kupić, ale nie można ich upuścić na stopy. *

Grönroos (1990)

Usługa jest działaniem lub grupą działań o mniej lub bardziej niematerialnej naturze, 
które zwykle mają miejsce podczas interakcji między klientem a przedstawicielem 
usługodawcy lub klientem a fizycznym otoczeniem – systemem usługodawcy. Usługi 
są dostarczane jako rozwiązanie problemów klienta.

* *

Częstość występowania 100% 25% 8% 0% 17%

* 1 – Niematerialność, 2 – Nietrwałość, 3 – Nierozdzielność procesu wytwarzania i konsumpcji, 4 – Niejednorodność, 5 – Niemożność nabycia na własność

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Grönroos 1990)
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Streszczenie Summary

Niniejsze opracowanie jest prezentacją podstawowych 
założeń wybranych dobrowolnych systemów 
jakościowych na płaszczyźnie międzynarodowej, unijnej 
i krajowej. Stanowią one obecnie jedną z najbardziej 
dynamicznych sfer rozwoju prywatnego prawa 
żywnościowego. 
Celem opracowania jest określenie znaczenia, jakie 
mają systemy jakości dla przepisów prawa oraz 
przeanalizowanie korzyści i problemów wynikających dla 
konsumentów i przedsiębiorców. 
W opracowaniu wykorzystana została metoda analizy 
treści i analizy dokumentów, pozwalająca wykazać 
wieloaspektowość omawianej kwestii i jej istotne 
znaczenie z punktu widzenia zarówno krajowej, jak 
i międzynarodowej praktyki gospodarczej. Powołano się 
na akty prawne, periodyki i monografie. Wykorzystane 
zostały informacje udostępnione przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców, konsumentów, organizacje społeczne 
oraz dane umieszczone na oficjalnych stronach 
organizacji certyfikujących. W zakresie metod posłużono 
się założeniami komparatystyki prawniczej, porównując 
wybrane systemy jakości. 

This study is a presentation of the basic assumptions of 
selected voluntary quality systems at the international, 
EU and national level. They are currently one of the 
most dynamic areas of private food law development.
The aim of the study is to show the importance of 
quality systems for the law and to analyze the benefits 
and problems arising for consumers and entrepreneurs.
The study uses the method of content analysis 
and document analysis, which allows to show the 
multifaceted nature of the discussed issue and its 
significance from the point of view of both domestic 
and international economic practice. References were 
made to legal acts, periodicals and monographs. The 
information provided by the Ministry of Agriculture 
and Rural Development, organizations associating 
entrepreneurs, consumers, social organizations and data 
on official websites of certification organizations were 
used. Methods of legal comparative studies were used 
in the field of methods by comparing selected quality 
systems.

Słowa kluczowe Keywords
jakość, systemy jakości, żywność, prawo żywnościowe, 
samoregulacja

quality, quality systems, food, food law, self-regulation

 Dobrowolne systemy jakości 
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in food law

DOI: 10.15199/48.2018.6.2

Monika 
ŻUCHOWSKA-
-GRZYWACZ 

Aspekty prawne

Wprowadzenie

Zagadnienie dobrowolnych systemów jakości jest 
wieloaspektowe i odgrywa coraz większą rolę w sto-
sunkach gospodarczych i społecznych. Systemy te 
są narzędziami pomocniczymi w produkcji towa-
rów wysokiej jakości. 

W przemyśle spożywczym zostały wypracowane 
standardy, które są obligatoryjnie wdrażane i wy-
magane w określonych sektorach żywności i fa-
kultatywne, stworzone w ramach prywatnych ini-
cjatyw. Obydwa rozwiązania służyć mają przed-
siębiorcom – wyróżniając ich na rynku, ale przede 

wszystkim konsumentom – chroniąc ich bezpie-
czeństwo i gwarantując jakość towarów. Jednym ze 
sposobów uzyskiwania coraz wyższego poziomu ja-
kości żywności jest wdrażanie dobrowolnych syste-
mów jakości. Umożliwiają one organizowanie, ste-
rowanie i kierowanie środkami służącymi do osią-
gnięcia celów  jakościowych [7]. Korzyści wynikają-
ce z wdrożenia tych systemów pozwalają wysunąć 
hipotezę, iż jest to jeden z najbardziej przyszłościo-
wych kierunków rozwoju prawa żywnościowego. 
Same systemy, w szczególności obligatoryjne, do-
czekały się rozlicznych opracowań. W ramach ni-
niejszego – obowiązkowe systemy zostały jedynie 
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zasygnalizowane, a dobrowolne systemy jakości 
ujęte w kontekście roli, jaką mogą odgrywać w sys-
temie prawa.

Pojęcie jakości w prawie

Z punktu widzenia prawa żywnościowego po-
jęciami kluczowymi z punktu widzenia zarówno 
konsumenta, jak i przedsiębiorcy są – bezpieczeń-
stwo i jakość. O ile standard bezpieczeństwa jest dla 
ustawodawcy standardem bezwzględnym, mającym 
swoje liczne odniesienia i definicje w przepisach 
prawa, w orzecznictwie czy doktrynie, o tyle poję-
cie jakość nie ma w ustawodawstwie definicji legal-
nej. Z uwagi na swoją specyfikę nie będzie wynikać 
z istoty obowiązywania przepisów prawa, jest jed-
nak rozpatrywana instytucjonalnie w standardach 
i przepisach. Według normy ISO 9001 jakość jest to 
„stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości 
obiektu spełnia wymagania” [3]. Podkreślić należy, 
że zakres definiowania jakości w normach serii ISO 
9000 na przestrzeni lat ulegał zmianom [1]. 

Jakość nie jest definiowana w prawie głównie ze 
względu na swoją subiektywność. Należy bowiem 
podkreślić, że bazuje ona na indywidualnych prefe-
rencjach konsumentów, ich aktualnych potrzebach, 
które są zróżnicowane w zależności od wieku, sta-
nu zdrowia, uwarunkowań kulturowych, przyzwy-
czajeń czy zasobności portfela. Jakość ma jednak 
wpływ i duże znaczenie dla tworzenia rozwiązań 
prawnych, ich stosowania i egzekucji. 

Różne akty prawne odwołują się do pojęcia 
 jakość – można ją znaleźć między innymi w Ko-
deksie cywilnym czy przepisach dotyczących jako-
ści paliw. W zakresie produktów żywnościowych 
pojęcie jakości pojawia się przy okazji definiowa-
nia jakości handlowej w art. 3 pkt 5 ustawy o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
[10]. Oznacza ona cechy artykułu rolno-spożywcze-
go dotyczące jego właściwości organoleptycznych, 
fizyko chemicznych i mikrobiologicznych w zakre-
sie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz 
wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opa-
kowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wy-
maganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fito-
sanitarnymi. Ponadto w art. 4. wskazane zostało, że: 
„Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze 
powinny spełniać wymagania w zakresie jakości 
handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej 
zostały one określone, oraz dodatkowe wymagania 
dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zo-
stało zadeklarowane przez producenta.” Podkreślić 
należy, że kontrola powyższych standardów nie jest 
kontrolą jakości w rozumieniu subiektywnej oceny 
konsumenta, ale ma na celu ustalenie, czy przedsię-
biorca przestrzegał przepisów prawa. W krajowych 
przepisach – rozporządzeniach Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – określone zostały ponadto wyma-
gania w zakresie jakości handlowej, m.in.: wyrobów 
czekoladowych i kakaowych, miodu, fermentowa-
nych napojów winiarskich, wybranych przetworów 

owocowych (m.in. dżemów, konfitur, galaretek, 
marmolad, powideł śliwkowych, soków i nekta-
rów), ziemniaków, niektórych przetworów mlecz-
nych (m.in. mleka zagęszczonego, mleka w prosz-
ku, kazeiny).

Ponadto producenci zobowiązani są do przestrze-
gania przepisów wspólnotowych, odnoszących się 
do jakości handlowej m.in. następujących artyku-
łów: świeżych owoców i warzyw, wina, napojów 
spirytusowych, oliwy z oliwek, jaj, mięsa drobio-
wego, tusz wieprzowych i wołowych, przetworów 
rybnych oraz mlecznych.

Należy zgodzić sie z wątpliwościami sformuło-
wanymi przez M. Korzycką, czy zasadne jest w ogó-
le definiowanie w prawie jakości handlowej przez 
władzę publiczną, skoro jest to pojęcie wysoce nie-
ostre, a weryfikacja odbywa sie w zasadzie wyłącz-
nie w oparciu o indywidualne preferencje konsu-
menta [5].

Nie da się jednak zaprzeczyć, że regulacje ściśle 
związane z jakością, takie jak systemy jej gwaran-
towania, zyskują coraz większe znaczenie w teorii 
i praktyce prawa żywnościowego.

Nieobligatoryjne systemy jakości produktów 
żywnościowych

Na rozwój dobrowolnych standardów duży 
wpływ wywarła oddolna inicjatywa podmiotów 
prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze. Na za-
sadzie samoregulacji prywatne podmioty zaczę-
ły tworzyć dobrowolne standardy, których celem 
było wdrażanie wymagań wynikających z prawa 
publicznego. Jednocześnie osadzone zostały one 
w stosunkach umownych, co pozwoliło na usunię-
cie problemów związanych ze stosowaniem norm 
prawnych [8].

Systemy jakości to w głównej mierze obszar pry-
watnego prawa żywnościowego. Jest ono zbiorem 
norm prawnych kształtujących różne instytucje 
prywatnoprawne, które można wykorzystać przy 
prowadzeniu działalności polegającej na wytwarza-
niu, przetwarzaniu i dystrybucji żywności.

Relacje pomiędzy publicznym prawem żywno-
ściowym i prywatnym prawem żywnościowym są 
bardzo złożone i wzajemnie na siebie zachodzą. 
Przykładem takiego krzyżowania jest funkcjonowa-
nie systemów jakości. Wiele prywatnych standar-
dów wdraża wymagania prawa publicznego (np. 
zastosowanie kodeksu dobrych praktyk higienicz-
nych wdraża obowiązkowy wymóg HACCP) [8]. 
A stosowanie norm prawa publicznego niejedno-
krotnie wymaga uwzględnienia instrumentów pry-
watnoprawnych (np. weryfikacja dobrowolnych 
deklaracji). 

Z uwagi na ciągle wzrastającą liczbę systemów 
– w 2010 r. w samej Unii Europejskiej było ich po-
nad 420 [5] – nie jest możliwe ich zaprezentowanie. 
Poniżej przybliżono kilka z nich.

ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bez-
pieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej 
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organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” 
(Food safety management systems – Requirements 
for an organization in the food chain). Norma zosta-
ła opublikowana przez Międzynarodowy Komitet 
Normalizacyjny (ISO). Dla podmiotów działających 
na rynku krajowym Polski Komitet Normalizacyj-
ny opracował polską wersję PN-EN ISO 22000:2006 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności 
– Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu 
producentów żywności [11].

Celem międzynarodowego systemu ISO 22000 
jest harmonizacja na poziomie globalnym wymagań 
dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywno-
ści przedsiębiorstw znajdujących się w łańcuchu 
żywnościowym. Jest ona szczególnie pomocna dla 
podmiotów, które usiłują uzyskać spójny i zintegro-
wany system zarządzania bezpieczeństwem żyw-
ności [12].

Można zatem stwierdzić, że w normie ISO 22000 
zintegrowano zasady systemu HACCP (w tym za-
kresie obligatoryjne), a także etapy wdrażania sys-
temu opracowane przez Komisję Kodeksu Żywno-
ściowego z typowymi wymaganiami dla systemów 
zarządzania [18]. ISO 22000:2005 określa wyma-
gania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności dla organizacji w łańcuchu pro-
ducentów żywności, która musi wykazać zdolność
do nadzorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa 
żywności w celu zapewnienia, że żywność jest bez-
pieczna w czasie konsumpcji przez ludzi. System 
ISO 22000 definiuje bezpieczeństwo żywności ja-
ko „koncepcję polegającą na tym, że żywność nie 
wyrządzi szkody konsumentowi, jeżeli jest przygo-
towywana i/lub spożywana zgodnie z zastosowa-
niem” [9]. Norma ISO 22000 jest możliwa do zasto-
sowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio 
lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywno-
ściowym, tj.: producentów żywności, pasz, zbóż, 
dodatków do żywności, rolników, firm gastrono-
micznych, transportowych i dystrybucyjnych itp.

ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008 oraz ISO 
9001:2015 – System ISO 9001:2000 funkcjonował 
na rynku do 2010 roku, po czym zastąpiła ten doku-
ment nowa norma ISO 9001:2008, a następnie ISO 
9001:2015. Norma z serii ISO 9001 stanowi podsta-
wę do opracowywania systemów zarządzania i ste-
rowania jakością. Nie jest ona specyficznie skiero-
wana na produkcję i bezpieczeństwo żywności, lecz 
stosowana w odniesieniu do obsługi i produkcji 
ogółu dóbr materialnych. Przyjęcie i wdrożenie nor-
my ISO wymaga zdefiniowania i wdrożenia przez 
podmiot własnych wysokich standardów jakościo-
wych. Aby spełnić wymagania normy ISO 9001, 
należy precyzyjnie opisać i udokumentować prze-
bieg oraz wzajemne powiązania między wszystki-
mi procesami zachodzącymi w zakładzie. Istotna 
jest orientacja na klienta oraz badanie zadowolenia 
klienta [3].

System QACP – Punkty Kontrolne Zagwarantowa-
nia Jakości (Quality Assurance Control  Points) po-
wstał na podstawie systemu HACCP. Różni je od 

siebie fakt, że w przypadku HACCP producent ma 
do czynienia z Krytycznymi Punktami Kontrolnymi 
(CCP), zaś w przypadku QACP wyznacza się Punk-
ty Kontrolne i określa ich kontrolne parametry oraz 
kontrolne wartości. Zatem podstawowym założe-
niem tego systemu jest jego zapobiegawczy, a nie 
kontrolny charakter, stąd nie jest on systemem ob-
ligatoryjnym. Uwzględnia w szczególności jakość 
produkcji pierwotnej głównie tych surowców, które 
mają wpływ na końcową jakość produktu. Standard 
QACP obejmuje cały łańcuch produkcji żywności, 
począwszy od surowców aż do konsumentów wy-
robu gotowego. Jednak metody i procedury QACP 
mogą być zastosowane do poszczególnych części 
procesu produkcyjnego. Instrument ten jest jedną 
z najefektywniejszych metod zapewnienia jakości.

QACP musi być stosowany w przedsiębiorstwie 
w postaci systemu. Dla obu systemów opracowy-
wane są takie same metody i procedury. QACP 
dotyczy jednak zagwarantowania jakości z punk-
tu widzenia konsumenta, z uwypukleniem cech 
sensorycznych i odżywczych, zaś HACCP mówi 
jedynie o zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. 
QACP jest szerszym systemem obejmującym ca-
łość zapewnienia jakości produktu, a HACCP tylko 
jakości zdrowotnej [6].

BRC – międzynarodowy standard bezpieczeń-
stwa żywności, który został opracowany w 1998 
roku przez British Retail Consortium (Wielka Bry-
tania). BRC to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm 
działających w sektorze przemysłu spożywczego 
(zwłaszcza hipermarketów) oraz firm dostarczają-
cych własne marki. Uzyskanie przez firmę certyfi-
katu BRC dla całej marki produktów lub dla kon-
kretnego produktu marki to gwarancja, że dany 
produkt pomyślnie przeszedł specjalistyczne testy 
i inspekcje, jest wysokiej jakości i jest bezpieczny 
dla konsumentów. Standardy BRC są stale aktuali-
zowane i uzupełniane o ewentualne nowe wyma-
gania bądź procedury. Celem standardu BRC jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów 
żywnościowych oraz ich zgodności z wymagania-
mi prawnymi; stworzenie jednolitych wymagań dla 
wszystkich producentów żywności i uczestników 
łańcucha żywnościowego, dostarczających swoje 
produkty do sieci handlowych; ustanowienie okre-
ślonych zasad i stworzenie podstawy do certyfika-
cji przedsiębiorstw dostarczających produkty do 
sieci handlowych; ujednolicenie reguł kwalifiko-
wania dostawców i ograniczenie liczby audytów. 
Standard BRC integruje przepisy zawarte w nor-
mach ISO 9000 i w systemie HACCP wraz z GMP/
GHP, definiując szczegółowe wymagania, które mu-
szą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo 
i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu 
końcowego. Opracowane standardy w ramach tego 
narzędzia określają jednolite zasady postępowania, 
które umożliwiają uniknięcie powielania wymagań 
określonych przez różne normy i systemy [4].

IKB Zintegrowany Łańcuch Kontroli w języku 
holenderskim Integralne Keten Beheersing (IKB) 

ASPEKTY PRAWNE
 Dobrowolne systemy jakości – znaczący trend w prawie żywnościowym



11

2018 C z e r w i e c

Monika Żuchowska-Grzywacz 

ASPEKTY PRAWNE

został zdefiniowany jako jednostka działalności, 
która obejmuje cały łańcuch produkcji i jego ogni-
wa w celu kontrolowania zespołu czynników okre-
ślających jakość, włączając do nich i te, które wpły-
wają na warunki pracy i środowisko. System IKB 
nie jest obligatoryjny, jednak przedsiębiorstwa, 
chcąc zapewnić bezpieczeństwo i jakość zdrowotną 
produkowanych środków spożywczych, a przede 
wszystkim pozyskać klienta i odbiorców, dla któ-
rych ważne są te cechy, stosują zasady Zintegrowa-
nego Łańcucha Kontroli.

System SSOP (Sanitation Standard Operating 
Procedures) jest programem zabiegów sanitarnych, 
których celem jest zapewnienie odpowiednich wa-
runków higienicznych produkcji żywności. Stan-
dardowe Sanitarne Procedury Operacyjne stanowią 
jeden z instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa 
produkcji żywności. Wszystkie procedury w ramach 
SSOP muszą być przestrzegane w celu zapewnienia 
odpowiedniej higieny powierzchni wchodzących 
w kontakt z produktem [15].

Global-GAP jest to niezależny, dobrowolny sys-
tem zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla 
pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBAL-
GAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP 
w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci han-
dlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EU-
REP (Euro-Retailer Produce Working Group) w ce-
lu wypracowania wspólnych procedur oraz jedno-
litego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP 
(Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpie-
czeństwa żywności. Jest dobrowolnym standardem 
międzynarodowym, 

IFA jest zapewnieniem dla konsumentów oraz 
partnerów handlowych o sposobie prowadzenia 
upraw, który zakłada minimalizowanie szkodli-
wego oddziaływania zabiegów rolniczych na śro-
dowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicz-
nych oraz gwarantem odpowiedzialnego podejścia 
i podejmowania działań w celu zapewniania bez-
pieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa 
żywności [15]. International Food Standard (IFS) 
– międzynarodowy standard bezpieczeństwa żyw-
ności opracowany w 2002 roku przez przedstawi-
cieli niemieckiego handlu detalicznego. Jest stan-
dardem powszechnie uznawanym w całej Europie 
Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie 
obowiązuje standard BRC). Celem standardu IFS 
jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń 
bezpieczeństwa żywności producentów współpra-
cujących z sieciami handlowymi. W szczególno-
ści dotyczy to sytuacji dostarczania produktów pod 
marką własną dla sieci handlowej. Wdrożenie stan-
dardu IFS wiąże się zarówno z posiadaniem spraw-
nie funkcjonującego systemu HACCP, jak i udoku-
mentowaniem pochodzenia surowców oraz zdefi-
niowaniem możliwych zagrożeń i opracowaniem 
metod ich zapobiegania. Niezbędne jest także prze-
szkolenie kadry kierowniczej i pracowników z wy-
magań bezpieczeństwa żywności. Posiadanie IFS 
jest przede wszystkim wymagane od wszystkich 

dostawców sieci handlowych pochodzących z Nie-
miec (np. Lidl,  Real) i Francji (np. Auchan, Carre-
four) [16].

SQF – Kodeks SQF został opracowany jako pro-
gram zapewnienia bezpieczeństwa żywności, ale 
obejmuje on także jakość produktów, co jest uni-
kalną cechą programu certyfikacyjnego tego typu. 
Program SQF jest uznawany przez inicjatywę GFSI 
(Global Food Safety Initiative) za program, który 
może zaoferować całościowe rozwiązanie certyfika-
cji jakości i bezpieczeństwa żywności „od pola do 
stołu”. Program ten zapewnia narzędzia zarządza-
nia łańcuchem dostaw dla producentów rolnych 
oraz producentów i dystrybutorów żywności. Ko-
deks Instytutu SQF to rygorystyczny system zarzą-
dzania bezpieczeństwem żywności, który cieszy się 
międzynarodowym uznaniem. 

Inicjatywa Global Food Safety Initiative (GFSI) 
jest organizacją prywatną, ustanowioną i zarządza-
ną przez międzynarodowe stowarzyszenie handlo-
we – Consumer Goods Forum. Globalna inicjatywa 
na rzecz bezpieczeństwa żywności jest inicjatywą 
ukierunkowaną na przedsiębiorstwa w celu cią-
głego doskonalenia systemów zarządzania bezpie-
czeństwem żywności, aby zapewnić zaufanie do 
dostarczania bezpiecznej żywności konsumentom 
na całym świecie. GFSI zapewnia platformę współ-
pracy między wiodącymi światowymi ekspertami 
w dziedzinie bezpieczeństwa żywności a sprze-
dawcami detalicznymi, producentami i firmami 
gastronomicznymi oraz dostawcami usług związa-
nych z łańcuchem dostaw żywności, organizacjami 
międzynarodowymi, środowiskiem akademickim 
i rządem.

GFSI nie jest sama w sobie systemem i nie prowa-
dzi żadnej działalności akredytacyjnej lub certyfi-
kacyjnej [21]. Obecnie GFSI koncentruje się na roz-
szerzeniu wymogów tak, aby obejmowały wszyst-
kie zakresy światowego łańcucha dostaw żywności 
„od pola do stołu”. Inne ważne bieżące działania 
obejmują:

 opracowanie programu dla małych i/lub mniej 
rozwiniętych przedsiębiorstw w celu ułatwienia im 
dostępu do rynków lokalnych, 

 ciągłe skupianie się na kompetencjach audyto-
ra bezpieczeństwa żywności, aby przyciągnąć eks-
pertów branżowych we współpracy z kluczowymi 
zainteresowanymi stronami do wspólnego porozu-
mienia w sprawie: umiejętności, wiedzy i cech, któ-
re powinien posiadać kompetentny biegły rewident. 

ChOG, ChNP, GTS – Chronione Oznaczenie Geo-
graficzne, Chroniona Nazwa pochodzenia, Gwaran-
towana Tradycyjna Specjalność. Systemy te ma-
ja charakter dobrowolny, jednak są uregulowane 
w drodze aktów prawnych określających szczegóło-
wo zasady danego systemu. Przystąpienie do syste-
mu oraz uczestnictwo w nim przez przedsiębiorcę 
jest uwarunkowane pozytywnym wynikiem weryfi-
kacji dokonywanych przez organy urzędowej kon-
troli żywności. Pomimo dobrowolności tych syste-
mów – ze względu na wykorzystanie instrumentów 
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właściwych dla metody administracyjno-prawnej 
– należy je zliczyć do prawa publicznego, chociaż 
w zapewnieniu skuteczności systemów mogą być 
i są wykorzystywane instrumenty cywilnoprawne. 
Identyfikację i wybór poszczególnych produktów 
ułatwiają oznaczenia unijne: Chronione Oznacze-
nie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia 
oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, certy-
fikat rolnictwa ekologicznego oraz certyfikaty obo-
wiązujące w uznanych krajowych systemach jako-
ści żywności. Oznaczenia te dają ochronę prawną 
producentom. Stosowanie tych oznaczeń pozwala 
na ochronę przed nieprawnym używaniem zareje-
strowanych nazw oraz promocję produktów o spe-
cyficznych cechach i określonym pochodzeniu. 
Producentom wytwarzającym produkty o wyso-
kiej jakości i wyjątkowych walorach daje natomiast 
szansę zaistnienia na rynku. Wytwarzanie wyrobów 
regionalnych i tradycyjnych może również przy-
czynić się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez 
różnicowanie działalności rolniczej i promocję tych 
regionów. Ponadto system ten wspiera rozwój go-
spodarki wiejskiej, gdyż tradycyjne metody wy-
twarzania wymagają znacznie większego nakładu 
pracy, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie za-
trudnienia w rolnictwie. Jest to cecha szczególnie 
istotna dla terenów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania.

Jednym z podstawowych elementów zapewnie-
nia ochrony jest skuteczny system kontroli, na który 
składają się: kontrola zgodności procesu produkcji 
ze specyfikacją oraz kontrola urzędowa.

Podstawą funkcjonowania systemu rejestracji 
i ochrony nazw produktów regionalnych i tradycyj-
nych jest prawo Unii Europejskiej [17].

Rolnictwo ekologiczne – Unijnym znakiem, poza 
oznaczeniami geograficznymi i tradycyjnymi, który 
świadczy o najwyższej jakości produktu rolnego lub 
spożywczego, jest oznaczenie wyrobu certyfikatem 
rolnictwa ekologicznego. Przetworzony produkt 
jest produktem ekologicznym, gdy co najmniej 95% 
komponentów jest wytworzonych zgodnie z zasa-
dami rolnictwa ekologicznego [19].

Krajowe dobrowolne systemy jakości żywności

W Polsce istnieją ogólnokrajowe standardy jako-
ści w określonych branżach. Krajowe systemy jako-
ści żywności są uznawane stosownie do art. 15 ust. 
2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015, 
poz. 349). Zgodnie z tym przepisem minister wła-
ściwy do spraw rozwoju wsi uznaje, w drodze de-
cyzji administracyjnej, systemy jakości, o których 
mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFR-
ROW) i uchylającego Rozporządzenie Rady (UE) 
nr 1698/2006 (Dz. U. UE L 347, str. 487). Istnieją ści-
śle określone kryteria, które muszą zostać spełnione, 
aby podmiot został zakwalifikowany do systemu: 

 zagwarantowanie określonych cech produktu, 
określonych metod uprawy lub produkcji, lub ja-
kości produktu końcowego, która w sposób znaczą-
cy przewyższa normy handlowe dotyczące dane-
go produktu pod względem zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt 
lub ochrony środowiska;

 system jest otwarty dla wszystkich producentów;
 system obejmuje wiążące specyfikacje produk-

tów, a zgodność z tymi specyfikacjami jest weryfi-
kowana przez organy publiczne lub niezależny or-
gan kontroli;

 system jest przejrzysty i zapewnia pełną identy-
fikowalność produktów.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy w przypadku 
zaprzestania spełniania co najmniej jednego z kry-
teriów określonych w art. 16 ust. 1 lit. b rozporzą-
dzenia nr 1305/2013, minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi cofa, w drodze decyzji administracyj-
nej, powyższe uznanie [20].

Obecnie w Polsce istnieje kilka krajowych syste-
mów, które pozwalają wyróżnić, ochronić prawnie 
i zagwarantować jakość wybranych produktów rol-
no-spożywczych. Do krajowych systemów jakości 
żywności należą:

Jakość Tradycja – System „Jakość Tradycja” zo-
stał stworzony przez Polską Izbę Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego dla produktów tradycyjnych 
i uznany w 2007 r. za krajowy system jakości żyw-
ności. Służy on przede wszystkim wyróżnianiu tra-
dycyjnych wyrobów wysokiej jakości. Jakość Tra-
dycja jest systemem, w którym do produkcji używa 
się naturalnych surowców, których pochodzenie 
jest identyfikowane oraz które nie zawierają GMO. 
W systemie tym biorą udział wyłącznie produkty 
cechujące się tradycyjnym składem lub tradycyj-
nym sposobem wytwarzania. Za produkt tradycyj-
ny uważa się taki, który cechuje się co najmniej 
50-letnią historią wytwarzania. Znak „Jakość Tra-
dycja” jest chroniony wspólnym znakiem towaro-
wym gwarancyjnym zarejestrowanym w Urzędzie 
Patentowym [13].

Quality Meat Program (QMP) – Quality Meat 
Program jest krajowym systemem jakości żywno-
ści uznanym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w 2008 r. Właścicielem systemu QMP jest Pol-
skie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Sys-
tem daje sprzedawcom detalicznym i konsumen-
tom gwarancję jakości wołowiny. W ramach QMP 
produkcja żywca opiera się na doborze odpowied-
nich ras mięsnych (Limousin, Charolaise, Angus, 
Hereford, Salers, Simentaler) i ich krzyżówek. Sys-
tem wprowadza standardy dotyczące chowu zwie-
rząt, żywienia, transportu, postępowania w rzeź-
niach oraz produkcji mięsa. Wołowina oznaczona 
znakiem towarowym gwarancyjnym „System QMP” 
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jest wytwarzana w taki sposób, aby zapewnić mięsu 
naturalną miękkość, kruchość i wyższą soczystość, 
QMP nie wykorzystuje w żywieniu zwierząt pasz 
GMO [22].

System Jakości Wieprzowiny PQS – System Ja-
kości Wieprzowiny PQS związany jest z wytwarza-
niem wysokiej jakości mięsa wieprzowego. Został 
on opracowany przez Polski Związek Hodowców 
Trzody Chlewnej „POLSUS” i Związek „Polskie 
Mięso” i w 2009 r. został uznany za krajowy system 
jakości żywności. System PQS bazuje głównie na 
doborze odpowiednich ras świń oraz określonych 
zasadach karmienia. 

Celem systemu jest przede wszystkim produkcja 
chudej i nieprzetłuszczonej wieprzowiny przy za-
chowaniu istotnych parametrów jakości mięsa, ze 
zwiększoną trwałością i przydatnością kulinarną, 
przetwórczą, a także smakowitością [23].

System Gwarantowanej Jakości Żywności 
(QAFP) – QAFP jest systemem, który obejmuje mię-
so wieprzowe, mięso drobiowe, wędliny drobio-
we i wieprzowo-wołowe. Został opracowany przez 
Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mię-
snego, w 2009 r. uznany jako krajowy system jako-
ści żywności.

Wszystkie etapy produkcji – od hodowli poprzez 
ubój, transport, pakowanie i sprzedaż – objęte są 
normami. Program jest stale rozbudowywany o no-
we zasady związane z jakością różnych wyrobów. 
Program zapewnia możliwość pełnej identyfikacji 
produktu na każdym etapie jego wytwarzania. 

W tabeli 1 zestawione zostały wybrane systemy 
jakości.

Dobrowolne systemy jakości w regulacjach prawnych

Zestawienie zawarte w tabeli 1 i krótka charak-
terystyka zaprezentowanych systemów jednoznacz-
nie wskazują, że celem nadrzędnym – obok ochro-
ny konsumenta w kontekście jego bezpieczeństwa 
– jest podwyższanie jakości. Zagadnienie jakości, 

jak zostało to zaznaczone na początku niniejszego 
opracowania, z punktu widzenia prawa jest nieostre, 
nieprecyzyjnie zdefiniowane i niewyczerpujące. 
Rodzi to rozliczne wątpliwości na gruncie prawa. 

W kontekście rozważań prawnych nad systema-
mi jakości nie należy tracić z pola widzenia fak-
tu, że w przeważającej mierze powstają one na 
skutek umów i porozumień prywatnych podmio-
tów, będąc domeną prywatnego prawa żywnościo-
wego. W obszarze tym będą silnie krzyżowały się 
wpływy metod administracyjnych i cywilnopraw-
nych.  Metoda administracyjna dotyczy unormowań 
prawa żywnościowego o charakterze obligatoryj-
nym, należących do publicznoprawnej sfery pra-
wa. Unormowania te dotyczą zwłaszcza ochrony 
zdrowia i życia konsumenta. Metoda cywilnopraw-
na jest wykorzystywana często przy regulacjach do-
tyczących jakości produktu, jak chociażby kwestia 
umów o dostawy produktów spożywczych do sieci 
dystrybucyjnych, zawierających reguły postępowa-
nia dotyczące jakości produktu, w tym zagadnienie 
prywatnych systemów jakości tworzonych przez 
podmioty działające w określonych sektorach żyw-
nościowych. Wskazać należy, że instrumenty cywil-
noprawne mogą niejednokrotnie w lepszy sposób 
niż wyłącznie instrumenty administracyjno-praw-
ne chronić interes konsumentów żywności, a po-
nadto nie wymagają tak istotnego zaangażowania 
instytucji publicznych [8].

Ogromny wzrost handlu międzynarodowego 
przy jednoczesnym zróżnicowanym uregulowaniu 
wymogów odnoszących się do żywności w róż-
nych państwach świata spowodował, że uczestni-
cy łańcucha żywnościowego zaczęli poszukiwać 
rozwiązań pozwalających na jednoznaczne ustale-
nie wymagań i oczekiwań odnośnie środków spo-
żywczych, stawianych przez stronę sprzedającą 
i kupującą żywność, oraz skutków naruszeń tych 
wymagań. Wprowadzenie systemu jakości przez 
danego przedsiębiorcę ułatwia mu wypełnienie 
wymogów prawnych obowiązujących w innych 
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Tab. 1. Zestawienie wybranych systemów jakości

Obligatoryjne systemy jakości Dobrowolne systemy jakości

Międzynarodowe Unijne Krajowe

Dobra Praktyka Produkcyjna – GMP 
– Good Manufacturing Practice

Dobra Praktyka Produkcyjna + Chroniona Nazwa Pochodzenia Integrowana Produkcja

Dobra Praktyka Higieniczna – GHP – Good 
Higiene Practice

System Punktów Kontrolnych 
Zagwarantowania Jakości, QACP, 
Quality Assurance Control Points

Chronione Oznaczenie 
Geofraficzne

Jakość Tradycja

Dobra Praktyka Laboratoryjna – GLP 
– Good Laboratory Practice

System ISO 22000 Gwarantowane Tradycyjne 
Specjalności

Quality Meat Program

System HACCP – Analiza Zagrożeń 
i Krytyczny Punkt Kontrolny – Hazard 
Analysis and Critical Control Point

System ISO 9001:2000 oraz ISO 
9001:2008, ISO 9001:2015

PSQ 

Dobra Praktyka Laboratoryjna GLP Brytyjskie Konsorcjum Sprzedawcy 
BRC

QAFP

Zintegrowany Łańcuch Kontroli IKB

Źródło: opracowanie własne
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państwach. Można powiedzieć, że samoregulacja 
stanowi most pomiędzy różnymi systemami praw-
nymi. Kolejni uczestnicy tego łańcucha chcą mieć 
pewność, że na wszelkich wcześniejszych etapach 
zachowane były standardy, których oczekują kon-
sumenci. Można to osiągnąć przez zawieranie bar-
dzo szczegółowych umów, przy czym dla każde-
go produktu niezbędne jest tworzenie odrębnych 
umów. Samoregulacja jest obecnie istotnym ele-
mentem światowej gospodarki, przy czym pojęcie 
to może być w różny sposób rozumiane. W naj-
szerszym ujęciu pojęcie to swoim zakresem obej-
muje różnego rodzaju standardy, procedury, ko-
deksy dobrych praktyk, kodeksy etyczne, polityki 
tworzone przez różnego rodzaju podmioty, o cha-
rakterze niewiążącym prawnie, przeznaczone do 
dobrowolnego stosowania, ale także prywatne sys-
temy certyfikacji i akredytacji służące weryfikacji 
wypełniania tych dobrowolnych norm [8].

W celu ujednolicenia jakości certyfikacji prze-
prowadzanej przez konkurujące ze sobą podmio-
ty w wielu państwach zaczęto stosować akredyta-
cje podmiotów certyfikujących, prowadzoną w po-
szczególnych państwach przez organy administracji 
publicznej, podmioty prywatne realizujące zadania 
publiczne lub podmioty prywatne [8]. 

Odniesienie do tabeli nr 2 w tekście.

Tab. 2. Zestawienie korzyści i zagrożeń związanych z dobrowol-
nymi systemami jakości

Dobrowolne systemy jakości

Korzyści Zagrożenia

Elastyczność Zależność od międzynarodowych 
korporacji

Uwzględnienie różnic między 
rodzajami żywności i działalności

Zwiększenie kosztów działalności 
przedsiębiorcy

Ułatwienie międzynarodowego 
obrotu produktami 
żywnościowymi

Wątpliwości w zakresie 
odpowiedzialności uczestników

Uzupełnienie obowiązujących 
przepisów 

Utrudniony dostęp dla mniejszych 
przedsiębiorców

Przyczynienie się do pełnego 
stosowania przepisów

Zróżnicowanie kryteriów

Brak konieczności angażowania 
środków publicznych

Funkcja marketingowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Zaletą dobrowolnych systemów jakości jest to, 
że są bardziej elastyczne, łatwiej można je adapto-
wać do zmieniających się warunków społeczno-
-gospodarczych, w większym stopniu uwzględnia-
ją różnice pomiędzy różnymi rodzajami żywności 
i działalności. Jednocześnie systemy te sprzyjają 
zapewnieniu nie tylko bezpieczeństwa żywności, 
ale jakości wyższej od standardu minimum, oraz 
ułatwiają międzynarodowy obrót produktami żyw-
nościowymi. Instrumenty te uzupełniają obowią-
zujące przepisy i przyczyniają się do ich pełnego 

stosowania [2]. Wdrożenie nie jest związane z kosz-
tami publicznymi.

Stosowanie tych systemów rodzi także zagroże-
nia. Często występują zależności pomiędzy organi-
zacjami za nie odpowiedzialnymi a potężnymi kor-
poracjami międzynarodowymi lub wprost systemy 
ustanawiane są przez te korporacje działające po-
nadnarodowo. Sieci handlowe zyskują możliwość 
wywierania wpływu na przedsiębiorców w celu 
wymuszenia stosowania systemów. Wadą jest też 
zwiększenie kosztów działalności przedsiębiorców, 
co przekłada się na wzrost cen produktów, a zatem 
negatywnie odbija się na konsumencie [2]. Proble-
matyczna jest kwestia odpowiedzialności. Systemy 
są zwykle nastawione na zwiększanie zaufania po-
między uczestnikami łańcucha żywnościowego, ale 
jednocześnie realizują funkcje typowe dla państwa 
(np. zapewnienie bezpieczeństwa). Utrudniony jest 
również dostęp dla drobnych przedsiębiorców, któ-
rych nie stać na spełnienie wymogów. Prywatne 
podmioty mogą tworzyć dobrowolne systemy od-
wołujące się do różnych wartości i potrzeb, przy 
jednoczesnym braku jasnych kryteriów pozwala-
jących na uznanie, iż określony standard został 
spełniony. Ochrona konsumenta wymaga w takich 
przypadkach wkroczenia władzy publicznej, która 
powinna ustalić warunki pozwalające na używanie 
określonych sformułowań i określeń w ramach sys-
temów samoregulacji. 

Podsumowanie

Jakość jest pojęciem, które nieustająco zyskuje 
na znaczeniu w każdej dziedzinie życia społecz-
nego. Mimo że nie posiada swojej definicji legal-
nej w prawie, istotnie rzutuje również i na tę sferę. 
Przejawia się ona w systemach jakości, które odgry-
wają coraz większą rolę i są dynamicznie rozwija-
jącym się trendem prawa żywnościowego. Świad-
czy o tym zainteresowanie przedsiębiorców, coraz 
większe zaufanie konsumentów, jak również rosną-
ca liczba samych systemów. Stosowanie systemów 
jakości przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa 
żywności i żywienia, buduje zaufanie do marki, 
wspomaga rozwój regionu, ale przede wszystkim 
ma za zadanie zapewnić konsumentowi wyjątkowy 
walor produktu, jakim jest jakość. Dobrowolne sys-
temy jakości powstają głównie na podstawie umów 
czy porozumień prywatnych podmiotów. Nie ozna-
cza to jednak, że zastosowanie mają wobec nich 
wyłącznie rozwiązania cywilnoprawne. Istnieje ko-
nieczność wykorzystania również mechanizmów 
administracyjnych, szczególnie w zakresie kontroli. 
Wskazuje to na bezpośrednie krzyżowanie się regu-
lacji sfery prywatno- i publicznoprawnej w obsza-
rze systemów jakości.

Siatka systemów stała się rozbudowana, a same 
systemy (np.: ISO, BRC, GlobalGAP) cieszą się du-
żą renomą i rozpoznawalnością. Dzięki temu same 
w sobie stały się międzynarodową, rozpoznawal-
ną gwarancją, nośnikiem zrozumiałej, precyzyjnej 

ASPEKTY PRAWNE
 Dobrowolne systemy jakości – znaczący trend w prawie żywnościowym
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informacji dla producenta i konsumenta. Coraz 
częściej pełnią rolę niejako wspólnego wykładni-
ka różnych systemów prawnych. Ze względu na fa-
kultatywny charakter tych norm, na rynku jednak 
zawsze będą działać podmioty pozostające poza 
dobrowolnymi standardami. Wobec tego samoregu-
lacja nie może zastąpić regulacji prawnej, ale może 
być istotnym narzędziem wspierającym. Mogą one 
być bowiem stosowane w celu zaradzenia niedocią-
gnięciom w prawodawstwie, aby osiągać lepszą ja-
kość. Siła systemów jakości jest w ich komplemen-
tarności względem administracyjnych rozwiązań. 
Samoregulacja może stanowić istotny instrument, 
z jednej strony, ułatwiający prowadzenie działalno-
ści na rynku żywnościowym, a z drugiej – wzmac-
niający realizację celów prawa żywnościowego. 

Dr Monika Żuchowska-Grzywacz (mon.zuchowska@wp.pl) – Kate-
dra Prawa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
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Organizatorzy Kongresu: Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Certyfikacji Jakości

Cele Kongresu:
►  omówienie problemów naukowych funkcjonujących w  obszarze jakości, zarządzania jakością, logistyki i  innych 

systemów zarządzania,
►  omówienie rozwiązań jakościowych, prezentowanych przez ośrodki naukowe i  inne instytucje zajmujące się jakością, 

zaopatrywaniem i logistyką, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców,
►  wymiana doświadczeń personelu odpowiedzialnego za utrzymywanie i  doskonalenie różnych systemów zarządzania 

w organizacjach certyfikowanych przez CCJ WAT.

Więcej informacji na: https://www.ccj.wat.edu.pl/modx/index.php?id=1791
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Streszczenie Summary

Benchmarking jest postrzegany przez organizacje 
o różnym profilu działalności jako skuteczna metoda 
porównania produktów lub usług w kontekście 
proponowanych przez firmy konkurencyjne rozwiązań 
i poszukiwań innowacyjnych obszarów rozwoju.
Celem artykułu jest zastosowanie benchmarkingu jako 
metody identyfikacji najlepszych praktyk dla potrzeb 
doskonalenia jakości produktu. W oparciu o analizę tzw. 
graczy na rynku wytypowano lidera, w odniesieniu do 
którego dokonano analizy porównawczej w aspekcie 
istotnych cech jakościowych. Przeprowadzono również 
ocenę konsumencką w celu pozycjonowania produktu 
oraz identyfikacji kierunków doskonalenia. W efekcie 
badań zdiagnozowano obszary doskonalenia, jakie 
powinien uwzględnić producent w zakresie składu, 
opakowania oraz cech organoleptycznych.

Benchmarking is perceived by organizations with 
a different profile of activity as an effective method 
of comparing products or services in the context 
of solutions proposed by competing companies and 
searching for innovative development areas.
The aim of the article is to use benchmarking as 
a method of identifying best practices for the purposes 
of improving product quality. Based on the analysis 
of the so-called players in the market the Leader was 
selected, in relation to which a comparative analysis 
was made in the aspect of significant quality features. 
Consumer assessment was also carried out in order 
to position the product and identify improvement 
directions. As a result of the research, the areas of 
improvement that the producer should consider in 
terms of composition, packaging and organoleptic 
characteristics were diagnosed.

Słowa kluczowe Keywords
benchmarking, konkurencja, jakość, doskonalenie 
produktu

benchmarking, competition, quality, product 
improvement

Benchmarking narzędziem doskonalenia 
jakości wybranego produktu
Benchmarking as a tool for improving selected 
product quality

DOI: 10.15199/48.2018.6.3

Magdalena 
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Koncepcje, metody, narzędzia

Wprowadzenie 

Udane wprowadzenie na rynek nowego produktu 
zależy ściśle od jego jakości oraz stopnia spełnienia 
wymagań potencjalnego odbiorcy. Zdiagnozowanie 
potrzeb i upodobań konsumentów jest kluczowym 
zadaniem producenta w fazie opracowania i dosko-
nalenia jakości wyrobu. Identyfikacja konkurentów, 
w tym wieloaspektowa analiza ich działań, umoż-
liwi określenie możliwych źródeł przewagi konku-
rencyjnej w danej branży oraz elementów dosko-
nalenia oferowanego lub projektowanego produktu 
lub usługi. Może też okazać się, że zamiast plano-
wanego – na ogół kosztownego – wdrożenia nowo-
ści producent może osiągnąć założone cele poprzez 
modyfikację dotychczasowego produktu. 

Zastosowanie benchmarkingu jako procesu do-
skonalenia przez porównanie się z najlepszymi (kon-
kurencją) jest skutecznym narzędziem służącym 

pozyskaniu danych odnośnie wprowadzenia ewen-
tualnych ulepszeń produktu. Jednak ważne jest tu 
znalezienie odpowiedniego wzorcowego konkuren-
ta (lidera), który ma służyć jako model doskonałości 
i układ odniesienia.

Celem artykułu jest zastosowanie metody badaw-
czej służącej identyfikowaniu najlepszych praktyk, 
tj. benchmarkingu, do określenia elementów do-
skonalenia jakości wyrobu przemysłu spożywczego 
– majonezu. Ponieważ według agencji badań ryn-
kowych Consommer Reaserch aż 75% kupujących 
nabywa regularnie te same produkty, a na nowo-
ści w branży artykułów spożywczych oczekuje je-
dynie 10% konsumentów [12], możliwość wyko-
rzystania metody benchmarkingu w procesie do-
skonalenia jakości zaprezentowano na przykładzie 
produktu już dostępnego na rynku, którego produ-
cent planuje poszerzyć rynek zbytu i odnieść suk-
ces w skali kraju. Aby ten cel osiągnąć, konieczna 
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jest identyfikacja obszarów luk jakości w porówna-
niu z liderem rynku majonezów i podjęcie działań 
doskonalących produkt, które pozwolą mu skutecz-
nie rywalizować z konkurencją. Jako przedmiot po-
równań wytypowano wartości postrzegane przez 
konsumentów.

1. Benchmarking – identyfikacja i wdrożenie 
najlepszych praktyk

Benchmarking jest metodą stosowaną przez orga-
nizacje o różnym profilu działalności. Wdeług ba-
dań D. Rugby z 708 przedsiębiorstw z całego świata, 
aż 84% deklarowało, iż wykorzystuje benchmarking 
jako proces doskonalenia w codziennej działalno-
ści [7]. Benchmarking stał się też popularną metodą 
doskonalenia organizacji w Polsce. Zgodnie z bada-
niem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
59% firm zna i regularnie z niej korzysta [3].

Obecnie brak jest ogólnie przyjętej jednej defi-
nicji benchmarkingu i nie dla wszystkich badaczy 
termin ten oznacza to samo. W ujęciu biznesowym 
benchmarking to porównywanie się z najlepszymi 
graczami na rynku w taki sposób, by na podstawie 
ich wyników wyznaczać cele strategiczne i szukać 
obszarów rozwoju dla firmy. Dla jednych jest to me-
toda, dla innych proces czy też narzędzie, technika, 
koncepcja zarządzania. Porównawczego zestawienia 
kilkudziesięciu definicji benchmarkingu dokonał 
Węgrzyn [10]. Za wspólny można uznać pogląd, że 
znalezienie odpowiedniego wzorca pozwala na po-
równanie działań i ewentualną adaptację przyjętych 
rozwiązań. Tak postrzegany benchmarking nawią-
zuje do dosłownego tłumaczenia słowa benchmark 
oznaczającego punkt orientacyjny w geodezji, wy-
znaczony w widocznym z daleka miejscu i określają-
cy pewną pozycję oraz stanowiący punkt odniesienia 
w pomiarach niwelacyjnych. W tym kontekście wy-
daje się, że trafnie definiuje benchmarking Zimnie-
wicz [11], uważając go za metodę porównania wła-
snych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskona-
lanie z jednoczesnym wykorzystywaniem cudzych 
doświadczeń i zdobytej wiedzy. Należy również za-
znaczyć, że benchmarking postrzega się jako metodę 
partnerską, to rodzaj pozytywnego naśladownictwa, 
a nie wywiadu gospodarczego, której procedura re-
alizacji i poszczególne podejścia różnią się opisywa-
ną przez badaczy liczbą i zakresem faz [8]. W nowo-
cześnie zarządzanych organizacjach benchmarking 
może być bezcennym wsparciem dla procesu ciągłe-
go doskonalenia jakości procesów i produktów, re-
alizowanego w myśl cyklu PDCA (planowanie, wy-
konanie, sprawdzenie, działanie). Warto dla dosko-
nalenia jakości łączyć różne koncepcje. Skuteczny 
benchmarking podobnie jak TQM charakteryzuje się 
ciągłością podejmowanych działań, ukierunkowa-
nych na najwyższą jakość, dążenie do doskonałości 
i całkowite wyeliminowanie błędów w organizacji. 
Obie koncepcje wpływają na kształtowanie kosztów 
jakości w kontekście efektywności mierzonej pro-
duktywnością i jakością procesów i produktów [2].

2. Prezentacja przedmiotu benchmarkingu 

Przedmiotem przeprowadzonej tu analizy bench-
markingowej jest produkt przemysłu spożywcze-
go – majonez stołowy. Zgodnie z definicją zawartą 
w normie PN-A-86950:1995 majonez zdefiniowano 
jako wyrób otrzymany przez zemulgowanie oleju 
roślinnego jadalnego (olejów roślinnych jadalnych) 
w fazie wodnej, w obecności żółtka jaja kurzego [5]. 
Podano podział majonezu na trzy rodzaje w zależ-
ności od procentowej zawartości tłuszczu: nisko-
tłuszczowy (poniżej 50%), stołowy (50,5–78,5%) 
i wysokotłuszczowy (powyżej 78,5%) oraz wyróż-
niono dwa rodzaje ze względu na skład surowcowy 
i użyte dodatki: bez dodatków smakowych i z do-
datkami smakowymi.

Olejami najczęściej stosowanymi do produkcji 
majonezów są: rzepakowy, sezamowy, słoneczniko-
wy, bawełniany, sojowy, kukurydziany. Zawartość 
oleju wpływa na konsystencję majonezów, która 
determinuje zastosowanie tego rodzaju wyrobów. 
Typowy majonez zawiera 70–80% tłuszczu. Wbrew 
wysokiej zawartości tłuszczu w stosunku do wody, 
jest on emulsją typu olej w wodzie [9].

Majonezy są produkowane w wielu gatunkach 
i smakach, a także mają zróżnicowany skład i war-
tości żywieniowe. Z danych Euromonitor wynika, 
że liderami na polskim rynku majonezu są kolej-
no: koncern Nestle (Winiary wchodzi w skład Ne-
stle), WSP Społem, Unilever Group, firma Roleski 
oraz ZPOiW Motyl. Prawie połowa udziałów ryn-
kowych, bo 49,9%, należy do jednej marki Winiary 
[13]. W dalszych latach prognozowany jest wzrost 
sektora sosów, w tym majonezu, na polskim rynku. 
Czynnikiem napędzającym tę tendencję są m.in. in-
nowacje produktowe i smakowe. Producenci ma-
jonezów wprowadzają na rynek warianty wyso-
ko- i niskotłuszczowe produktów, bez sztucznych 
składników, tworzone pod gust konsumentów, któ-
rzy chcą się zdrowo odżywiać [4].

3. Analiza porównawcza – lider branży 
a produkt doskonalony 

Do analizy benchmarkingowej wytypowano pro-
dukt spożywczy – majonez stołowy. Lider branży 
– zgodnie z deklaracją producenta, ale też i stanem 
faktycznym – jest najchętniej kupowanym produk-
tem w Polsce. Producent rekomenduje na etykiecie 
opakowania swój produkt jako doskonały do jajek, 
zimnych przystawek oraz sałatek, który podkreśla 
i urozmaica smak codziennych potraw i jest idealną 
bazą do fantazyjnych dipów z twarożkiem, jogurtem 
lub śmietaną oraz innymi dodatkami (ziołami, ke-
czupem, musztardą itp.) Produkt porównywany wy-
maga doskonalenia m.in. ze względu na plany posze-
rzenia rynku zbytu i wielkości sprzedaży, a jego wy-
twórca informuje na stronie internetowej, że majonez 
jest nieodzownym elementem dekoracyjnym i doda-
je smaku potrawom. W tabelach 1, 2 oraz 3 zestawio-
no cechy różnicujące porównywane produkty.
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Tabela 2. Analiza porównawcza deklarowanego składu produk-
tów

Wyróżnik Produkt doskonalony Lider

Składniki olej roślinny rzepakowy, 
woda, żółtko jaj (3,9%), 
ocet spirytusowy, 
musztarda (woda, ocet 
spirytusowy, gorczyca, 
cukier, sól), 
cukier, 
sól, 
skrobia modyfikowana, 
substancje zagęszczające: 
guma guar, guma 
ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól 
wapniowo-disodowa 
EDTA, 
barwnik: karoteny 

olej rzepakowy, 
żółtko jaja 6,0%,
ocet, 
musztarda (woda, 
gorczyca, ocet, sól, cukier, 
przyprawy, aromat), 
cukier, 
sól, 
przyprawy, 
przeciwutleniacz (E 385) 
– sól wapniowo-disodowa 
EDTA
regulator kwasowości 
(kwas cytrynowy)

Dodatkowe 
wyjaśnienia 
na stronie 
internetowej 
producenta

Brak informacji 
o składnikach produktu 
Podano: wagę, termin 
przydatności, ilość 
w opakowaniu zbiorczym
Podano deklarację, że 
produkt nie zawiera 
glutenu
Sformułowanie: „zgodnie 
z wiedzą zakładu 
oraz deklaracjami 
dostawców” – wydaje 
się niewiarygodne dla 
konsumenta

Dodatek EDTA – sól 
wapniowo-disodowa 
dodawana w celu 
ochrony żywności oraz 
podtrzymywania jej 
smaku, koloru, tekstury. 
Dzięki niej majonez może 
dłużej zachować swoje 
walory. 
Producent na stronie 
www informuje odnośnie 
celu i bezpieczeństwa 
stosowania EDTA.

Źródło: badania własne

W obu analizowanych produktach na etykiecie 
zawarto wszystkie wymagane informacje. Zadbano 
też o bezpieczeństwo produktu w sferze poproduk-
cyjnej, zanim produkt trafi do konsumenta, stosując 

bezpieczne zamknięcie – zakrętka nieużywanego 
produktu jest wklęśnięta. W oparciu o analizę po-
równawczą informacji zawartych na opakowaniu 
produktów i stronie internetowej producenta (tabe-
la 1 i 2) oraz aspektów marketingowych (tabela 3) 
należy stwierdzić, że zdiagnozowano szereg moż-
liwości doskonalenia dla produktu, którego produ-
cent planuje poszerzenie rynku zbytu i wielkości 
sprzedaży. W celu dorównania konkurencji wska-
zane jest m.in. uzupełnienie informacji odnośnie 
wartości żywieniowych w porcji produktu i zawar-
tości porcji w opakowaniu. Zmiana kształtu sło-
ika i szaty graficznej etykiety na jasną „słoneczną” 
oraz uzupełnienie oznakowania produktu symbola-
mi proekologicznymi i informacjami odnośnie po-
siadanego przez firmę certyfikatu ISO 9001 może 
uwiarygodnić w oczach klientów poziom jakości 
oferowanego majonezu oraz uświadomić konsu-
mentom troskę producenta o poszanowanie środo-
wiska naturalnego. Bezwzględnie należy zaostrzyć, 
a właściwie dopasować do wymagań normy, warun-
ki przechowywania produktu podawane na opako-
waniu. Nieprzestrzeganie przez konsumenta wa-
runków temperatury i oświetlenia może być przy-
czyną psucia się produktu i zmian oksydacyjnych, 
co niekorzystnie wpływa na ogólną ocenę produktu 
w opinii konsumentów oraz może mieć niepożąda-
ne skutki zdrowotne. W tym kontekście wskazane 
jest też umieszczenie terminu przydatności do spo-
życia w czytelniejszej formie. 

Zgodnie z Normą PN-A-86950:1995 dopuszcza 
się stosowanie w majonezach następujących su-
rowców i dodatków: jaj kurzych i przetworów, cu-
kru, soli, mleka i jego przetworów, kwasów spo-
żywczych (octowego, cytrynowego, mlekowego, 

Tabela 1. Benchmarking na bazie informacji z opakowania produktów

Wyróżnik Produkt doskonalony Lider

Zastosowanie Brak na opakowaniu informacji o zastosowaniu 
produktu

Podano sugestię zastosowania

Wartości odżywcze Brak referencyjnej wartości spożycia
Podano wartość odżywczą w 100 g 

Podano wartości odżywcze w 100 ml, w 1 porcji (15 ml) oraz 
% referencyjną wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 
(8400 kJ/2000 kcal) w 1 porcji

Informacja o składnikach 
odżywczych na przodzie 
opakowania

Brak 
Podano zawartość tłuszczu 65%

Podano w 1 porcji (15 ml) oraz w 100 ml wartość energetyczną 
w kcal i kJ 
Uwzględniono kompas żywieniowy

Informacja o ilości porcji 
w słoiku

Brak Opakowanie zawiera 46 porcji 
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka

Warunki przechowywania W miejscach zacienionych w temp. od +5°C do +22°C
Po otwarciu w lodówce

W pomieszczeniach chłodnych, suchych, ciemnych lub 
oświetlonych światłem rozproszonym, zalecana temperatura 
+4°C do +20°C
Po otwarciu w lodówce nie dłużej niż 2 tygodnie

Maksymalny termin 
spożycia

Data i oznaczenie partii w dolnej części opakowania 
– utrudniony dostęp – mało widoczny napis 

Data – wyraźna informacja

Pozostałe Firma posiada ISO 9001 – brak informacji Informacja o certyfikacie Q wydanym przez PCBC

Brak haseł prozdrowotnych Hasło prozdrowotne – „jedz smacznie, żyj zdrowo” z logo 
Producenta

Informacje o recyklingu Brak na opakowaniu symboli proekologicznych Szkło powszechnie recyklingowane – oznaczenie recyklingu na 
opakowaniu i znak „dbaj o czystość”

Źródło: badania własne
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jabłkowego i winnego), a także ich soli sodowych 
i potasowych, musztardy, owoców, warzyw, soków 
owocowych i warzywnych i ich koncentratów oraz 
substancji dodatkowych dozwolonych przy pro-
dukcji majonezu [5]. Analiza porównawcza dekla-
rowanego składu jednoznacznie wskazała różnice. 
W tym kontekście należałoby udoskonalić skład 
pod kątem zbliżenia produktu do Lidera, zwłasz-
cza w zakresie wykazanej zawartości żółtek jaj czy 
obecności substancji zagęszczających.

Analizowany produkt, w porównaniu z wyroba-
mi flagowymi producentów tej branży, zajmuje ni-
szowe miejsce na półkach sklepowych. Praktycznie 
nie jest dostępny w sklepach osiedlowych. Analiza 
ekspozycji produktu wskazała na jego niekorzystne 
umiejscowienie, powyżej linii oczu, co nie sprzyja 
wyborom konsumenckim. Zauważono również do-
stępność tylko jednego wariantu pojemności opako-
wania, co również może spowodować ograniczony 
wybór tego produktu wśród konsumentów. Dlatego 
konieczne jest podjęcie działań w kierunku zwięk-
szenia dostępności produktu oraz jego populary-
zacji wśród konsumentów. Firma nie uczestniczy 
w żadnych akcjach promocyjnych, brak jest jakiej-
kolwiek reklamy produktu, nie opracowano też np. 
hasła reklamowego – przewodniego marki. Dodat-
kowo strona internetowa zawiera skąpe informa-
cje o produktach, a linki do sugerowanych przepi-
sów potraw nie otwierają się. Konsument właściwie 
nie ma kontaktu z producentem, brak też infolinii. 
W tym obszarze właściwie każdy z elementów ana-
lizy porównawczej jest dla producenta produktu 
doskonalonego elementem wymagającym ulepszeń.

3.1.  Ocena konsumencka

Ocenę konsumencką stosuje się m.in. do dosko-
nalenia produktu oraz pozycjonowania produktu 
– stwierdzenia, czy i w jakim stopniu produkt wła-
sny jest atrakcyjny dla konsumentów w porówna-
niu z analogicznymi produktami konkurencyjnymi. 
Ponieważ odbiór produktu przez konsumenta gwa-
rantuje jego sukces rynkowy, zastosowano ocenę 
konsumencką jako metodę zebrania danych w ce-
lu udoskonalenia modyfikowanego produktu w po-
równaniu do produktu pełniącego rolę lidera. Tego 
typu badania przybliżają przedsiębiorstwu rzeczy-
wistą relację producent – konsument. 

Analizę organoleptyczną porównywanych pro-
duktów wykonano z wykorzystaniem metody pro-
filowania konwencjonalnego [1]. Przedmiotem ba-
dań była hedoniczna reakcja na produkt – majonez 
stołowy. Zespół oceniających stanowili „przecięt-
ni” konsumenci (kobiety 65% i mężczyźni 35%) 
w zróżnicowanych grupach wiekowych. Liczeb-
ność grupy oceniającej porównawczo oba produk-
ty wynosiła 122 osoby. Konsumenci mieli określić 
preferencje własne w stosunku do wybranych cech 
jakościowych majonezu. Badanie wykonano w La-
boratorium Sensorycznym spełniającym wymaga-
nia normy PN-ISO 8589:1998 [6]. W trakcie bada-
nia zadbano o jednakowe warunki oceny, podawa-
no konsumentom zakodowane próbki majonezu, 
w naturalnym niezmienionym stanie, o jednakowej 
temperaturze, jednakowej wielkości. Zapewniono 
brak postronnych zapachów i smaków. Próbki oce-
niano bez nośnika i podawano do oceny w losowej 

Tabela 3. Benchmarking marketingowy 

Wyróżnik Produkt doskonalony Lider

Dostępność W supermarketach i w mniejszych sklepach 
spożywczych

W sklepach osiedlowych, kioskach na targu, 
w supermarketach, w każdym sklepie spożywczym

Materiał opakowania Słoik szklany, bezbarwny Słoik szklany, bezbarwny,
w podstawie logo producenta

Kształt opakowania Szeroki słoik, niewygodny do uchwycenia Dobrze dopasowany obwód słoika do rozmiaru dłoni, 
wygodny w otwieraniu

Kolorystyka Ciemny granatowy – brak graficznej sugestii podania Jasna, zharmonizowana z barwą produktu, obrazek 
sugeruje zastosowanie

Wielkość opakowania 620 g 700 ml

Cena w przeliczeniu na kg/litr 8,05/ kg 10,85 zł/litr

Położenie na regale sklepowym Dwie półki od góry (z 8-miu), jeden wariant 
wielkościowy opakowania
Ustawienie powyżej linii oczu
Szerokość ekspozycji – 4 słoiki

Łącznie (z innymi wariantami objętości opakowania) 
na 6 półkach (z 8-miu) od podłogi do wysokości oczu 
i powyżej
Szerokość ekspozycji – 6 słoików

Reklama Brak Reklamy w telewizji, radiu 

Akcje promocyjne Brak Liczne akcje promocyjne, degustacje 
Wspieranie imprez nietypowych
Program edukacyjny 
Wspieranie lokalnych społeczności

Hasło przewodnie Brak Znane i spopularyzowane

Infolinia Brak 
Na opakowaniu adres i telefon stacjonarny

Informacja na opakowaniu – warto porozmawiać, numer 
tel. infolinii 

Źródło: badania własne
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kolejności. W tabeli 4 zestawiono zbiorcze wyniki 
oceny konsumenckiej, natomiast na rys. 1. zamiesz-
czono profilogram porównawczy majonezów, uzy-
skany jako prezentację graficzną wyniku przepro-
wadzonej oceny konsumenckiej. 

Rysunek 1. Profilogram porównawczy badanych majonezów

Źródło: badania własne

Z tabeli 4 oraz rys. 1 jednoznacznie widać, że 
doskonalenia wymagają takie parametry majonezu, 
jak: barwa (najniższa ocena), konsystencja, zapach. 
Przeprowadzone badania konsumenckie potwier-
dzają porównywalny poziom oceny jakości jedynie 
w zakresie ostrości. Przy czym należy zauważyć, że 
konsumenci parametr ten ocenili stosunkowo nisko 
(ok. 3,5) w przypadku obu majonezów. Stąd nale-
żałoby również ostrość produktu wziąć pod uwagę 
w procesie doskonalenia smaku. Aby produkt miał 
szansę wejść na nowe rynki zbytu, producent mu-
si bezwzględnie poprawić skład i recepturę w ce-
lu zbliżenia się w zakresie cech organoleptycznych 
do lidera na rynku majonezów. Wystawiona oce-
na ogólna produktu doskonalonego w porównaniu 
z liderem jednoznacznie wskazuje na lukę jakości 
pomiędzy ocenianymi produktami – oczywiście na 
niekorzyść produktu doskonalonego.

Podsumowanie 

Zastosowanie metody porównania się do najlep-
szych jest skutecznym sposobem na przyspieszenie 

procesów doskonalenia jakości oraz po-
prawę efektywności tych działań. Na za-
prezentowanym przykładzie widać jed-
noznacznie, że benchmarking jest sku-
teczną metodą diagnozowania obszarów 
doskonalenia produktu i szeregu luk ja-
kości w aspekcie dążenia do doskona-
łości – lidera. W efekcie badań wska-
zano luki pomiędzy liderem na rynku 
a produktem wymagającym doskonale-
nia w obszarze składu, opakowania oraz 
cech organoleptycznych. 

Każdy obszar porównań dostarczył 
szeregu danych, których wdrożenie po-
zwoli na wzmocnienie marki i pozycji 
rynkowej doskonalonego produktu. Po 
analizie konkurencji organizacja powin-

na rozważyć możliwość nie tylko dorównana kon-
kurencji w zdiagnozowanych obszarach doskonale-
nia, lecz także spróbować wzmocnić w produkcie 
własnym wartości, których u konkurencji nie do-
strzeżono. Stąd benchmarking należy uznać – obok 
systemowych rozwiązań – za skuteczne narzędzie 
wspomagania projakościowego zarządzania firmą.

Dr inż. Magdalena Paździor (m.pazdzior@uthrad.pl) – Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Materiało-
znawstwa Technologii i Wzornictwa
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Tabela 4. Wyniki oceny konsumenckiej

zapach barwa ostrość kwaso-
wość

konsy-
stencja

smak 
ogólny

ocena 
ogólna

Produkt doskonalony

Odchylenie 
std. 0,80 0,70 0,72 0,80 0,66 0,69 0,62

Średnia 2,59 2,35 3,47 3,59 3,76 3,29 3,53

Mediana 3 2 3 4 4 3 3

Lider

Odchylenie 
std. 0,90 0,59 0,94 0,86 0,51 0,75 0,47

Średnia 3,94 4,29 3,41 3,88 4,59 3,76 4,29

Mediana 4 4 3 4 5 4 4

Źródło: badania własne
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Streszczenie Summary

Za cel artykułu przyjęto: (1) określenie udziału 
marketingu szeptanego w pozyskiwaniu studentów 
przez uczelnię oraz (2) kwantyfikację nieformalnego 
przekazu marketingowego generowanego przez 
studentów uczelni.
Przeprowadzono badanie empiryczne na próbie 152 
studentów. Badano, poprzez jakie narzędzia promocyjne 
studenci dowiedzieli się o ofercie edukacyjnej uczelni, 
którą wybrali, oraz jakie jest prawdopodobieństwo 
polecenia tej uczelni znajomym. W rezultacie uzyskano 
wartość wskaźnika Net Promoter Score (NPS).
Uzyskano następujące wyniki: (1) marketing szeptany 
jest wyraźnie najczęstszym sposobem uzyskiwania przez 
studentów pierwotnej informacji o ofercie edukacyjnej 
uczelni (33% dowiedziało się o niej z polecenia 
znajomego) oraz (2) mierzona wskaźnikiem skłonności 
polecania NPS motywacyjna lojalność studentów 
jest niska (NPS = -22), czyli wysyłają oni negatywny 
nieformalny przekaz marketingowy.
Wkładem własnym autorów i elementem innowacyjnym 
opracowania jest zastosowanie użytych narzędzi do 
pomiaru marketingu szeptanego uczelni wyższej.

The aim of the paper was twofold: (1) determining 
a participation of word-of-mouth marketing in gaining 
students by a university and (2) quantifying an informal 
marketing message generated by the students.
An empirical research on a quote of 152 students 
was carried out. It was examined, with the use of 
which promotion tools the students learned about the 
university’s educational offer and how likely they are to 
recommend the university to a friend. Finally a value of 
Net Promoter Score (NPS) index was obtained.
The following results were discovered: 
(1) word-of-mouth marketing is clearly the most often 
way of gaining information on an educational offer 
of a university (33% learned about it from a friend’s 
recommendation) and (2) students’ motivational loyalty 
is low (NPS = -22), so they are sending a negative 
informal marketing message.
Authors’ contribution and novelty of the paper is the 
use of the mentioned tools in measuring word-of-mouth 
marketing of a university.
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W świetle wyników badań …

Wprowadzenie

W warunkach silnej konkurencji w wielu bran-
żach współczesne organizacje stają się „poszuki-
waczami klientów” (Lotko 2015). Dlatego lojalność 
klientów ma szczególną wartość. Badacze iden-
tyfikują modele lojalności bazujące na satysfakcji 
klientów, ich związkach z marką, wizerunkiem or-
ganizacji, czynnikami społecznymi i postawami, 
oceną jakości (Brogan, Smith 2011; Dejnaka 2007; 
Bolton, Kannan, Bramlett 2000; Wolniak, Skotnic-
ka 2012). Jednocześnie obserwuje się rosnącą nie-
wrażliwość, wręcz odporność konsumentów na 

tradycyjne narzędzia promocji (Lotko 2013). Jed-
ną z alternatyw, mogącą pomóc w rozwiązaniu te-
go problemu, jest koncepcja marketingu szeptanego 
(word-of-mouth marketing – WoMM) (Rosen 2003). 
Polega on na wykorzystaniu sieci kontaktów mię-
dzyludzkich klientów, ich pozycji społecznej i do-
stępu do mediów, aby nieformalnymi kanałami roz-
powszechnić wiarygodną informację o produkcie 
lub marce. Takie działania:

1.Z jednej strony przyciągają nowych klientów, 
dla których opinie użytkowników, znajomych, eks-
pertów są bardziej przekonujące niż tradycyjne in-
strumenty promocji, np. reklama. 
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2.Z drugiej strony powoduje, że wyjątkowo za-
dowoleni klienci, poza tym, że są lojalni, są także 
skłonni polecać produkt lub markę kolejnym po-
tencjalnym klientom – swoim znajomym, przyja-
ciołom, rodzinie. Jest to zjawisko, kiedy klienci sta-
ją się adwokatami, orędownikami, rzecznikami or-
ganizacji, produktu czy marki (Christopher, Payne, 
Ballantyne 1991) i z własnej woli zaczynają rozpo-
wszechniać pozytywne opinie na ich temat. 

Wymienione działania marketingowe są szcze-
gólnie cenne, bo dla potencjalnych klientów są al-
truistyczne, szczere i pozbawione wyrachowania, 
charakterystycznego dla wielu tradycyjnych narzę-
dzi promocji. Jest to też kwestia zaufania do źródła 
i wiarygodności informacji. Obecnie powszechna 
jest nieufność wobec mediów (Dwornik 2010). Na-
tomiast największe zaufanie występuje wobec reko-
mendacji znajomych (90% osób) oraz wobec opi-
nii internautów (70% badanych). Na drugim koń-
cu skali znajduje się reklama SMS, której ufa tylko 
24% respondentów, a reklamie w Internecie, w za-
leżności od jej rodzaju, 33–41% (Nielsen 2010).

Według wyników badań amerykańskich informa-
cje przekazywane z wykorzystaniem kanałów mar-
ketingu szeptanego mają wpływ na ponad 60% cał-
kowitej sprzedaży dóbr konsumpcyjnych, a 15% roz-
mów prowadzonych przez ludzi zawiera wzmianki 
o markach produktów i usług (Balter, Butman 2007).

Te działania mogą mieć miejsce w tradycyjnych sie-
ciach społecznych (w rodzinach, w szkołach, w miej-
scach pracy), a mogą także przenosić się w sferę wir-
tualną, do mediów społecznościowych. Dziś ta druga 
sytuacja jest powszechna. Środowisko internetowe 
to coraz bardziej istotny kanał przekazu wizerunku 
organizacji, w tym uczelni, jako że większość przy-
szłych studentów używa właśnie Internetu. Podobnie 
przekaz słowny (rozprzestrzenianie opinii) i niezwy-
kle popularne wśród młodych ludzi media społecz-
nościowe zyskują w badaniach empirycznych miano 
szczególnie skutecznych narzędzi marketingowych 
(Kryniewska 2010). Poza tym jednymi z najskutecz-
niejszych narzędzi promocyjnych uczelni są dziś wy-
szukiwarki internetowe (Kryniewska 2016).

Pomimo bardzo szeroko rozpowszechnionego po-
glądu o masowości wyższego wykształcenia utrzy-
muje się przekonanie, że warto się kształcić. Uważa 
tak 86% badanych, a przeciwnego zdania jest jedy-
nie nieco więcej niż co dziesiąty (11%) (CBOS 2017). 
W Polsce w roku akademickim 2015/2016 funkcjo-
nowało 429 uczelni wyższych, w tym 132 publicz-
ne. Kształciły one blisko 1,5 mln studentów. Z tego 
ponad 75% przypadało na uczelnie publiczne, a nie-
całe 25% na niepubliczne – widać tu systematyczny 
spadek udziału tej drugiej kategorii szkół wyższych. 
Jest to duża liczba, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
zmniejszającą się liczbę chętnych do studiowania. 
Wartość współczynnika solaryzacji brutto, w r.a. 
1990/91 wynosiła 12,9%, w latach 2010/2011 osią-
gnęła apogeum wynoszące 53,8%, by spaść do pozio-
mu 47,6% w r.a. 2015/2016. W wymienionych latach 
liczba studentów zwiększyła się z blisko 404 tys. 

w r.a. 1990/91 do 1,95 mln w r.a. 2005/06, by spaść 
do niecałych 1,35 mln obecnie (GUS 2016). Progno-
zowany jest dalszy spadek liczby studentów do ok. 
1,25 mln w r.a. 2022/2023 (MNiSW 2013). Od roku 
2006 liczba studentów stale maleje (GUS 2016). Stąd 
m.in. dążenie do łączenia i konsolidacji jednostek 
naukowych, co pozwala lepiej zabiegać o dofinan-
sowanie ze środków UE. Zapoczątkowana w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. liberalizacja szkolnictwa 
wyższego doprowadziła do rozproszenia zasobów 
(głównie kadrowych) (Turek 2015). Jednocześnie ro-
snąca liczba chętnych na studia doprowadziła do 
drastycznego zmniejszenia liczby profesorów przy-
padających na studenta. Jednym z kluczowych wy-
zwań jest jakość kształcenia, będąca pochodną jako-
ści kadry nauczającej (Górniak (red.) 2015; Kryniew-
ska 2010). Po drugie wiele uczelni nie inwestowało 
wystarczających środków w bazę aparaturową czy 
laboratoryjną. To wszystko w wielu przypadkach ne-
gatywnie odbijało się na jakości kształcenia. W rezul-
tacie na rynek pracy trafiało też coraz więcej absol-
wentów studiów z obszaru nauk humanistycznych 
i społecznych, a nie np. technicznych, co nie w pełni 
korespondowało z popytem na pracę.

Obecnie uczelnie w naturalny sposób znalazły 
się w sytuacji, w której muszą konkurować pomię-
dzy sobą o kandydatów na studia. Jest to szczegól-
nie istotne z perspektywy zmniejszania się liczby 
osób podejmujących studia, spowodowanego zmia-
nami demograficznymi: niżem demograficznym, 
który rozpoczął się w końcu lat osiemdziesiątych 
XX w., a następnie powszechną emigracją zarobko-
wą ludzi młodych od początku XXI w. (GUS 2016). 
Stąd ogromna rola właściwego wykorzystywania 
narzędzi marketingowych, zwłaszcza promocyj-
nych. Występuje tu jednak wiele problemów, w tym 
bariery mentalne (Krzyżanowska 2004).

Działania marketingowe uczelni wyższych są 
szeroko dyskutowane w literaturze. Autorzy anali-
zują m.in. zintegrowaną komunikację marketingo-
wą w szkole wyższej z podziałem na poszczególne 
instrumenty promocji i szczególnym uwzględnie-
niem dążenia do „zachwycania” studentów, któ-
rzy mogą wówczas stać się „żywą reklamą” (Pabian 
2002). Poruszana jest problematyka doboru instru-
mentów promocji do zróżnicowanych potrzeb stu-
dentów, doboru i aktualizowania oferty dydaktycz-
nej, budowania silnej marki uczelni i efektywnego 
wykorzystania narzędzi public relations (Wierenko 
2015). Inni autorzy (Nowaczyk, Sobolewski (red.) 
2011) jako szczególnie istotne posunięcia marke-
tingowe wymieniają reorientację działań uczelni 
na klienta, budowanie przewagi konkurencyjnej 
dzięki doskonaleniu oferty edukacyjnej, jej współ-
tworzenie przy udziale interesariuszy, budowanie 
marki uczelni oraz dostosowanie oferty do wyma-
gań rynku docelowego. Wiele uwagi poświęca się 
zarządzaniu marką szkoły wyższej (Nowaczyk, So-
bolewski (red.) 2012). Podjęto także badania zmie-
rzające do określenia perspektywy stosowania mar-
ketingu w działalności edukacyjnej szkół wyższych 
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(Krzyżanowska 2004). W rezultacie stwierdzono, że 
marketing uczelni musi być przemyślaną strategią; 
nie może sprowadzać się do działań doraźnych ani 
przyjmować formy działalności wysoce perswazyj-
nej. Stwierdzono także występowanie barier men-
talnościowych wobec orientacji rynkowej uczel-
ni. Ogólnie z analizy tych opracowań wynika, że 
ograniczenie marketingu uczelni do tradycyjnych 
narzędzi promocji jest niewystarczające. To samo 
potwierdzają wyniki innych badań empirycznych 
(Kryniewska 2010, Kryniewska 2016).

Biorąc pod uwagę powyższe problemy, za cel 
opracowania przyjęto: (1) określenie udziału mar-
ketingu szeptanego w pozyskiwaniu studentów 
przez uczelnię oraz (2) kwantyfikację nieformalne-
go przekazu marketingowego generowanego przez 
studentów uczelni.

Dla osiągnięcia celu postawiono dwie hipotezy 
robocze:

H1:Udział marketingu szeptanego wśród spo-
sobów uzyskiwania przez studentów informacji 
o uczelni jest znaczący.

H2:Wartość wskaźnika NPS uczelni generowana 
przez studentów jest niska. 

Hipotezy zweryfikowano na gruncie analizy wy-
ników ilościowego badania empirycznego.

1. Przegląd literatury w zakresie marketingu 
szeptanego

Sposób komunikacji w marketingu ewoluuje. 
Można tu wyróżnić 3 zasadnicze stadia (Siejak 2017; 
Lotko 2013):

1.Model tradycyjny, czyli jednokierunkowa ko-
munikacja marki z konsumentem (strzałki skiero-
wane od środka na zewnątrz na rysunku 1).

2.Marketing relacji, w którym konsument otrzy-
mał „prawo głosu”, a przedsiębiorstwa mają się 
w jego głos „wsłuchiwać” (strzałki skierowane do 
środka na rysunku 1).

3.Marketing szeptany, czyli świadome stymulo-
wanie komunikacji na temat marki pomiędzy kon-
sumentami (strzałki z przerywanymi liniami po-
między klientami na rysunku 1).

Ideę opisanej ewolucji przekazu marketingowego 
przedstawiono na rysunku 1.

Z uwagi na postępujący ponowoczesny scepty-
cyzm konsumentów wobec tradycyjnych działań 
marketingowych, obserwuje się coraz więcej dzia-
łań o charakterze nieformalnym, opartych na rela-
cjach pomiędzy organizacją a jej klientami (Lotko 
2013). Jednym z rodzajów władzy nabywcy wobec 
organizacji jest władza referencji, która polega na 
tym, że konsument poleca innym osobom danego 
producenta, markę lub produkt. Te rozważania leżą 
u podstaw wprowadzonego przez E. Rosena (2003) 
pojęcia „marketingu szeptanego” (word-of-mouth 
marketing). Jest on definiowany jako umiejętne 
i przemyślane wykorzystanie sieci kontaktów mię-
dzyludzkich w strategiach marketingowych. Ozna-
cza komunikację nieformalną, prywatną, kanał ko-
munikacji interpersonalnej, w którym podmiotem 
są przyjaciele, rodzina, znajomi – a nawet nieznajo-
mi, wyrażający swoje opinie na temat produktu lub 
firmy (Kotler, 1991). Marketing szeptany obejmuje 
sumę komentarzy na temat danego produktu czy 
marki, wygłoszonych z wykorzystaniem dowolnych 
kanałów komunikacyjnych w danym okresie czasu 
(Rosen 2003). Nieraz używa się określeń „rozgłos” 
(Mruk, Pilarczyk 2006), „poczta pantoflowa” (Kło-
packa 2006; Balter, Butman 2007) czy „fama” (Ro-
sen 2003).

Informacje o nowych produktach rozchodzą się 
często wśród potencjalnych klientów poprzez sie-
ci kontaktów międzyludzkich, z których większość 
pozostaje na pierwszy rzut oka niewidoczna i nie-
rozpoznawalna. Olbrzymią rolę w podejmowaniu 
decyzji o zakupie odgrywa bowiem opinia otocze-
nia – rodziny, ekspertów, liderów opinii. Rola mar-
ketingu szeptanego wynika z trzech podstawowych 
przyczyn, którymi są (Kelly 1996):

 szum informacyjny (komunikat marketingowy 
może zatracić swoją moc wśród wielu innych za-
pełniających przestrzeń informacyjną – „klienci cię 
nie słyszą”), 

 sceptycyzm (nieufność konsumentów, którzy 
coraz mniej wierzą reklamie i innym tradycyj-
nym narzędziom promocji, tak zwany wyuczony 
realizm),

 bliskość – interakcja i wzajemny kontakt kon-
sumentów, którzy żyją blisko siebie i wypracowa-
li nowe narzędzia służące przekazowi informacji 
(poczta elektroniczna, media społecznościowe); za-
sięgając opinii innych, konsument redukuje ryzyko 
podjęcia niewłaściwej decyzji. 

Podsumowując, można stwierdzić, że marketing 
szeptany polega na wykorzystaniu sieci kontaktów 

Rys. 1. Idea marketingu szeptanego

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Siejak 2017)

Aleksander Lotko, Łukasz Wójtowicz

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
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klientów, ich pozycji społecznej i dostępu do me-
diów, aby nieformalnymi kanałami rozpowszechnić 
wiarygodną dla klientów informację o produkcie 
(Rosen 2003). Służy upowszechnieniu zachowań 
lub modelowaniu preferencji nabywców w sposób 
nieformalny. Problematyka marketingu szeptane-
go stała się popularna, więc w ostatnim czasie była 
przedmiotem wielu interesujących publikacji książ-
kowych (Balter, Butman 2006; Bohdanowicz 2010; 
Dwornik 2010; Tkaczyk 2007; Sernovitz 2014).

2. Wskaźnik Net Promoter Score (NPS) – narzędzie 
pomiaru lojalności

Złożona natura lojalności, różnorodność jej przy-
czyn i wielość sposobów ujmowania rodzą proble-
my z jednoznacznym zdefiniowaniem tego pojęcia, 
a także z ustaleniem metod jej pomiaru (Burgiel 
2007). W potocznym rozumieniu lojalność oznacza 
przywiązanie, oddanie, zaangażowanie (Lotko, Lot-
ko, Korneta 2018). W wielu definicjach lojalności 
szczególnie podkreśla się fakt, że jest to więź i przy-
wiązanie klienta do firmy lub osób w niej pracują-
cych czy oferowanych przez nią produktów (Stu-
dzińska 2015). Lojalność w najprostszy sposób jest 
określana jako wierność, rzetelność, prawość (Lot-
ko, Lotko, Korneta 2018).

Lojalność z perspektywy behawioralnej, czyli 
zachowań klientów, jest we współczesnej literatu-
rze przedmiotu współcześnie zastępowana lojalno-
ścią rozumianą jako postawa, nastawienie klienta, 
z którego wynika jego zachowanie (Woźniak 2007; 
Studzińska 2015). Przy takim podejściu istotne jest 
nie tylko samo zachowanie klienta, ale również mo-
tywacja, z której ono pochodzi. Podejście to zosta-
ło wprowadzone, aby odróżnić klientów, którzy są 
lojalni z powodu przymusu lub braku alternatywy 
(monopol, kwestie geograficzne), od klientów, któ-
rzy są rzeczywiście przywiązani do danej marki, 
przedsiębiorstwa lub jego pracowników. Omawiany 
wskaźnik NPS jest miarą tak zwanej motywacyjnej 
lojalności klientów (Lotko, Lotko, Korneta 2018), ro-
zumianej jako efekt (Jardanowski 2010):

 nauczenia się przez konsumenta, iż określona 
marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosi 
mu wyjątkowe i pożądane przez niego korzyści,

wytworzenia się więzi emocjonalnej konsu-
menta z marką w wyniku emocjonalnego oddziały-
wania marki na konsumenta,

 tego, iż wizerunek marki, jej osobowość odpo-
wiada osobowości i stylowi życia konsumenta.

Aspekt rozprzestrzeniania opinii i emocjonal-
nego zaangażowania w relację z marką poruszali 
w swoich pracach między innymi J. Griffin (1997) 
i K. Dziewanowska (2007). Także implikacje z in-
nych badań (Lotko 2012; Korneta 2014) wskazują 
jasno, że opinie rozprzestrzeniane przez klientów 
w sieciach społecznych wpływają na wizerunek or-
ganizacji, w szczególności na jej postrzeganie przez 
potencjalnych klientów. Potwierdzono także empi-
rycznie słuszność założeń modelu koncepcyjnego, 

wykorzystanego do budowy wskaźnika NPS (Lot-
ko 2015).

Wskaźnik marketingowy NPS został zapropo-
nowany przez F. Reichhelda (2003) jako narzędzie 
badania lojalności klientów. Opiera się on na za-
łożeniu, że organizacja generuje „dobre” zyski po-
chodzące od lojalnych klientów oraz „złe” zyski po-
chodzące od klientów, którzy nie są zwolennikami 
marki. W długim okresie te drugie przynoszą więcej 
szkody niż pożytku, bo pociągają za sobą falę złych 
opinii na temat przedsiębiorstwa, a w rezultacie 
utratę obecnych i potencjalnych klientów (Kozielski 
(red.) 2011; Lotko 2012). Zatem klientów można po-
dzielić na 3 grupy, w zależności od ich skłonności 
do rekomendacji organizacji innym: 

 promotorów (promoters),
 neutralnych (fence sitters),
 destruktorów (detractors). 

Przytoczony podział zaprezentowano na rysun-
ku 2.

Rys. 2. Idea wskaźnika Net Promoter Score

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Korneta 2014)

Wskaźnik NPS jest miarą oceny relacji organiza-
cji z klientami orz postaw klientów wobec organiza-
cji. Jest obliczany na podstawie odpowiedzi klien-
tów na pojedyncze pytanie: „jak skłonny jesteś po-
lecić (likely to recommend) naszą organizację przy-
jacielowi lub znajomemu?”. Pomiar odpowiedzi jest 
rejestrowany na 11-punktowej skali 0–10, gdzie 0 
oznacza „całkowicie nieskłonny” do rekomenda-
cji, a 10 „wyjątkowo skłonny” do rekomendacji. Na 
podstawie uzyskanych odpowiedzi klienci są kla-
syfikowani do jednej z trzech grup: promotorów 
(odpowiedzi 9–10), obojętnych (odpowiedzi 7–8) 
oraz destruktorów (odpowiedzi 0-6). Aby otrzymać 
wskaźnik NPS, odsetek destruktorów jest odejmo-
wany od odsetka promotorów (NPS = P–D). Miarę 
interpretuje się w jednostkach naturalnych (bez %).

Ogólnie przyjmuje się, że wartość NPS więk-
sza od 0 oznacza sytuację pozytywną, natomiast 
NPS większe niż +50 oznacza sytuację znakomitą 
( Richheld 2003). Według badań przeciętna wartość 
NPS dla firm mieści się w przedziale 10–15. Firmy, 
które osiągają wyższy wynik powinny zatem rozwi-
jać się w tempie wyższym niż gospodarka, natomiast 
7-punktowy wzrost NPS koreluje z 1% wzrostem 
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sprzedaży. W przypadku światowej czołówki przed-
siębiorstw NPS sięga 50–80. Takie wartości osiąga-
ją np. marki Harley Davidson (NPS = 81), Amazon 
(NPS = 73) czy Apple (NPS = 66) (Reichheld 2006).

Do największych zalet wskaźnika NPS zalicza się 
(Jardanowski 2010):

 szybkość i prostotę realizacji,
 łatwość w interpretacji wartości wskaźnika,
wyznaczanie kierunków zmian, które można ła-

two monitorować,
 możliwość bezpośredniego porównywania 

z konkurencją.
Natomiast wśród głównych jego wad znajdują się 

(Morgan, Rego 2006):
 brak potwierdzenia w innych badaniach, że sto-

sowane pytanie jest najlepszym, jakie można zadać,
 porównywanie między różnymi rodzajami dzia-

łalności nie zawsze jest możliwe,
 podział skali zaledwie na 3 przedziały może po-

wodować utratę cennych informacji.
Szczegółowo historię wskaźnika NPS omawia 

w swojej pracy B. Hayes (2008), a przykłady jego 
zastosowania w pomiarze marketingu podaje R. Ko-
zielski (2011).

3. Dyskusja wyników badania empirycznego

Ilościowe badanie empiryczne przeprowadzono 
techniką ankiety tradycyjnej. Objęto nim grupę 152 
studentów I i II stopnia publicznej uczelni wyższej 
(uniwersytetu). Badanie przeprowadzono w dniach 
6–16 listopada 2017 r. Kwestionariusz ankiety za-
wierał 2 pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło źró-
dła, z którego student dowiedział się o ofercie edu-
kacyjnej uczelni. Do rejestracji odpowiedzi wyko-
rzystano kafeterię jednokrotnego wyboru, o 9 pozy-
cjach, zamkniętą. Drugie brzmiało: Jak skłonny(a) 
jest Pan(i) polecić studiowanie na tej uczelni ko-
leżance/koledze? Zgodnie z konstrukcją wskaźni-
ka NPS odpowiedzi rejestrowano na 11-punktowej 
dyskretnej skali prawdopodobieństwa, składającej 
się z liczb naturalnych 0–10, gdzie 0 oznaczało „na 
pewno nie polecę”, a 10 – „na pewno polecę”. Po-
tem odpowiedzi przekodowano jako: 0–6 – destruk-
torzy, 7–8 – neutralni, 9–10 – promotorzy. Różnica 
między liczbą promotorów a destruktorów wyzna-
czyła poziom wskaźnika NPS.

Na rysunku 3 przedstawiono źródła informacji, 
z których studenci dowiedzieli się o ofercie uczelni. 

Natomiast na rysunku 4 zaprezentowa-
no ten podział zagregowany na źródła 
obejmujące marketing szeptany (z po-
lecenia znajomego, z mediów społecz-
nościowych oraz rozważanie wyłącz-
nie wyboru tej uczelni) i pozostałe.

Z analizy rysunku 3 wynika, że zde-
cydowanie najwięcej studentów do-
wiedziało się o ofercie uczelni od kole-
gów i koleżanek – jest to aż 1/3 ankie-
towanych. Jest to odpowiedź wyraźnie 
dominująca. Kolejną pod względem 
częstości odpowiedzi jest „od zawsze 
rozważałem wybór tej uczelni.” Tak 
odpowiedziało 14% badanych. Niewie-
le mniej studentów (13%) dowiedziało 
się o ofercie uniwersytetu z wyszuki-
warki lub strony internetowej. Istot-
nym źródłem informacji okazało się 
samodzielne poszukiwanie i przeglą-
danie ofert różnych uczelni. Takiej od-
powiedzi udzieliło 12% respondentów. 
Relatywnie mało istotnym źródłem in-
formacji były natomiast media spo-
łecznościowe (facebook, fora dyskusyj-
ne), dostarczając pierwotnej informacji 
o ofercie uczelni tylko 9% badanych. 
Wydarzenia o charakterze eventów 
marketingowych (targi pracy i pikni-
ki naukowe) oraz reklama zewnętrz-
na (billboard, reklama na autobusach) 
wskazano w każdym przypadku w 7% 
ankiet. Inne eventy, to jest dni otwar-
tych drzwi lub prezentacje uniwersy-
tetu w szkołach średnich, stanowiły 
źródło informacji o ofercie uczelni dla 
5% respondentów. Wreszcie znaczenie 
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9% 
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Rys. 3. Źródła informacji o ofercie uczelni

Źródło: opracowanie własne
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W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej

tradycyjnej reklamy w mediach okazało się margi-
nalne. Tę odpowiedź wybrał tylko 1% studentów.

Omówione wyniki zagregowano na rysunku 4 
w podziale ze względu na marketing szeptany i po-
zostałe. Do marketingu szeptanego zaliczono pole-
cenie koleżanki/kolegi, media społecznościowe oraz 
rozważanie od zawsze wyboru tylko tej uczelni (ta-
ka opinia kształtuje się raczej pod wpływem przeka-
zu nieformalnego). W rezultacie okazało się, że na-
rzędzia marketingu szeptanego były źródłem infor-
macji o ofercie uczelni dla 56% badanych, podczas 
gdy pozostałe źródła dla 44% z nich. Widać więc 
prymat marketingu szeptanego w dostarczaniu pier-
wotnej informacji o uczelni wyższej jej późniejszym 
studentom.

Na rysunku 5 przedstawiono rozkład odpowiedzi 
na pytanie: Jak skłonny(a) jest Pan(i) polecić studio-
wanie na tej uczelni koleżance/koledze?

Z kolei na rysunku 6 pokazano rozkład wartości 
wskaźnika NPS zagregowany do 3 grup: destrukto-
rów, neutralnych i promotorów.

Z analizy zagregowanych wartości na rysun-
ku 6 wynika, że uwzględniając klasyfikację wpro-
wadzaną przez wskaźnik NPS, wśród ankietowa-
nych studentów zdecydowanie dominowali neutralni 

i destruktorzy. Odsetek tych pierwszych 
w próbie wynosił 42%, a drugich 40%. Promo-
torów było tylko 18%. Widać więc zdecydo-
waną przewagę ocen niepromujących uczelni 
w nieformalnym przekazie marketingu szepta-
nego. Tym niemniej bardzo duża frakcja stu-
dentów neutralnych (aż 42%) uwidacznia, że 
jest wyraźne pole dla pozytywnych działań ze 
strony uczelni, zmierzających do poprawy za-
dowolenia studentów i w rezultacie wzrostu 
ich lojalności motywacyjnej. Wówczas mogą 
oni stać się promotorami. Analogicznie, spa-
dek zadowolenia studentów neutralnych na 
skutek braku takich działań spowoduje, że za-
czną oni rozpowszechniać opinie negatywne. 
Ostatecznie wartość wskaźnika NPS wynio-
sła NPS = P-D = 18%-40% = -22 (wskaźnik in-
terpretuje się z pominięciem jednostki „%”). 
Jest zatem niska i wskazuje na konieczność 
intensywnych działań zmierzających w kie-
runku zwiększenia motywacyjnej lojalności 
studentów, aby pozytywnie ukierunkować 
wysyłany przez nich nieformalny przekaz 
marketingowy.

Podsumowanie

Marketing szeptany polega na wykorzysta-
niu sieci kontaktów klientów, ich pozycji spo-
łecznej i dostępu do mediów, aby nieformal-
nymi kanałami rozpowszechnić wiarygodną 
informację. Stanowi odpowiedź na rosnącą 
niewrażliwość konsumentów na tradycyjne 
narzędzia promocji. W niniejszym opracowa-
niu założono, że marketing szeptany ma dla 
uczelni wyższych dwojakie znaczenie:

1.Dzięki rozpowszechnianym opiniom znaczna 
część studentów decyduje się wybrać lub nie daną 
uczelnię.

2. Studenci wyjątkowo zadowoleni z jakości 
otrzymywanych usług edukacyjnych stają się pro-
motorami, orędownikami, rzecznikami własnej 
uczelni – polecają ją innym.

Badając skuteczność marketingu szeptanego 
w uczelni wyższej, osiągnięto następujące wnioski:

1. W zakresie hipotezy H1, zgodnie z którą udział 
marketingu szeptanego wśród sposobów uzyskiwa-
nia przez studentów informacji o uczelni jest zna-
czący. Zaliczając do marketingu szeptanego polece-
nie koleżanki/kolegi, media społecznościowe oraz 
rozważanie od zawsze wyboru tylko tej uczelni, uzy-
skano wniosek, że narzędzia marketingu szeptanego 
były źródłem informacji o ofercie uczelni dla 56% 
badanych, podczas gdy pozostałe źródła dla 44% 
z nich. Z analizy danych niezagregowanych widać, 
że udział „czystego” marketingu szeptanego, czyli 
poleceń znajomych, jest zdecydowanie największy 
(33%; kolejna pod względem częstości odpowiedź 
uzyskała tylko 14%). Widać więc prymat marketin-
gu szeptanego w dostarczaniu pierwotnej informacji 
o uczelni wyższej jej późniejszym studentom.
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2.W zakresie hipotezy H2, stanowiącej, że war-
tość wskaźnika NPS uczelni generowana przez stu-
dentów jest niska. Odsetek osób neutralnych w pró-
bie był bardzo wysoki i wynosił 42%. Frakcja de-
struktorów była także bardzo liczna – 40%. Promo-
torów było tylko 18%. Widać więc zdecydowaną 
przewagę ocen niepromujących uczelni w niefor-
malnym przekazie marketingowym. Jednak bardzo 
duża frakcja studentów neutralnych określa wyraź-
ne pole dla pozytywnych działań ze strony uczelni, 
zmierzających do poprawy zadowolenia studentów. 
Wartość wskaźnika NPS wynosi -22. Jest zatem ni-
ska i wskazuje na konieczność intensywnych dzia-
łań zmierzających w kierunku poprawy zadowole-
nia studentów i w rezultacie ich lojalności moty-
wacyjnej, aby pozytywnie ukierunkować wysyłany 
przez nich nieformalny przekaz marketingowy.

Zatem obydwie postawione hipotezy potwierdzo-
no na gruncie empirycznym. Ogólnie wykazano, że 
obecna sytuacja nie jest pożądana ze względu na 
kluczowe znaczenie marketingu szeptanego przy 
dostarczaniu pierwotnej informacji o ofercie uczel-
ni i jednocześnie niską lojalność motywacyjną stu-
dentów. Jednak bardzo duża frakcja studentów neu-
tralnych daje szansę na poprawę. Warunkiem jest 
pilne podjęcie działań zmierzających w kierunku 
zwiększenia wartości wskaźnika NPS. Jest to szcze-
gólnie istotne na obecnym, trudnym, konkurencyj-
nym i malejącym rynku usług edukacyjnych świad-
czonych przez uczelnie wyższe.

Dr hab. Aleksander Lotko (aleksander.lotko@uthrad.pl), mgr Łukasz 
Wójtowicz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puła-
skiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
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Streszczenie Summary

Za cel opracowania artykułu przyjęto: (1) omówienie 
etapów Analizy Systemów Pomiarowych (MSA) 
z uszczegółowieniem analizy powtarzalności 
i odtwarzalności pomiarów R&R oraz (2) prezentację 
zastosowania w praktyce gospodarczej na podstawie osi 
napędowych. 
Analizę R&R przeprowadziło trzech operatorów 
narzędzi pomiarowych, którzy w trzech turach 
dokonywali pomiaru jednej z charakterystyk specjalnych 
osi napędowej. Na podstawie wyliczeń odchyleń 
standardowych będących składowym analizy wyliczono 
wskaźnik powtarzalności i odtwarzalności pomiarów.
Wyciągnięto następujące wnioski: (1) metoda R&R 
jest narzędziem skutecznego badania systemów 
pomiarowych, (2) wskaźnik R&R pozwala stwierdzić, 
czy dany system pomiarowy uzyskuje powtarzalne 
i odtwarzalne wyniki pomiarów.
Wkładem własnym autorów jest prezentacja 
praktycznego zastosowania analizy R&R w ogólnej 
Analizie Systemów Pomiarowych (MSA) na praktycznym 
przykładzie z przemysłu motoryzacyjnego. 

The aim of this article was to: (1) discuss the stages 
of Measurement Systems Analysis (MSA) with detailed 
analysis of repeatability and reproducibility of R&R 
measurements and (2) presentations of practical 
application in economic practice based on drive axes.
The R&R analysis was performed by three measuring 
tools operators who in three turns measured one of the 
characteristics of the special drive axle. On the basis of 
calculations of standard deviations being the analysis 
component, the repeatability and reproducibility index 
was calculated.
The following conclusions were obtained: (1) the R&R 
method is a tool for effective testing of measurement 
systems, (2) the R&R indicator allows to determine 
whether a given measurement system obtains 
reproducible and reproducible measurement results.
The authors’ own contribution is the presentation of 
the practical application of R&R analysis in the overall 
Measurement Systems Analysis (MSA) on the practical 
example of the automotive industry.
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powtarzalność, odtwarzalność
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repeatability, reproducibility
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Wprowadzenie

Przeprowadzenie poprawnej analizy jakości wy-
robów jest niemożliwe bez skutecznie działającego 
systemu pomiarowego. Jest on kluczowym elemen-
tem nie tylko ze względu na skuteczność zarządzania 
jakością, ale także ze względu na aspekty normalizu-
jące kwestię pomiarów. Jednym z ważnych wyma-
gań standardu IATF 16949 (Wymagania względem 
systemów zarządzania jakością dla produkcji seryj-
nej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle 
motoryzacyjnym) jest analiza systemu pomiarowe-
go. W jej zakresie konieczne jest przeprowadzenie 
badania statystycznego w celu wykonania analizy 
zmienności uzyskanych wyników podczas kontroli, 

pomiarów oraz systemu wyposażenia testowego 
(IATF 16949:2016, pkt 7.1.5.1.1). Narzędziem w re-
alizacji tego celu jest Analiza Systemów Pomiaro-
wych (MSA – Measurement System Analysis). Ponad-
to jednym z wymagań bycia auditorem wewnętrz-
nym systemu jest zrozumienie kluczowych metod 
jakości – core tools (IATF 16949:2016, pkt 7.2.3). Jed-
ną z tych  metod jest właśnie analiza MSA, dla któ-
rej przygotowano specjalny podręcznik referencyjny. 
Ponadto znowelizowana norma ISO 9001:2015 wy-
maga posiadania zasobów do monitorowania i po-
miarów gwarantujących wiarygodne wyniki. Stąd 
też niewątpliwie kwestia systemów pomiarowych 
jest jednym z filarów Systemów Zarządzania Jako-
ścią niezależnie od branży czy specyfiki produktów. 
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1. Założenia MSA

Systemy pomiarowe powinny zagwarantować, 
że charakteryzują się odpowiednimi właściwościa-
mi statystycznymi, tj. posiadają wymaganą jakość. 
Właściwości te dotyczą błędu systematycznego po-
łożenia danych względem wartości wzorcowej oraz 
wariancji dotyczącej rozrzutu danych. Analiza Sys-
temów Pomiarowych MSA ma zapewnić, że wyni-
ki pomiarów mogą być zastosowane do przyjętych 
w organizacji procedur oraz do wymagań klienta. 
Wyniki niewielu systemów pomiarowych charak-
teryzują się zerową wariancją i zerowym błędem 
statystycznym, dlatego też organizacja przy zasto-
sowaniu Analizy Systemów Pomiarowych chce po-
znać ich niedoskonałość. Jest to niezwykle ważny 
element przygotowania dokumentacji pomiarowej 
do auditów strony trzeciej, jak również dokumento-
wania wyników pomiaru przed klientem. MSA jest 
także częścią dokumentacji PPAP (Production Part 
Approval Process), a więc zatwierdzania części do 
produkcji seryjnej. Proces przygotowywania PPAP 
jest wyrazem zrozumienia przez organizację wyma-
gań i specyfiki produkcji danych detali dla klienta. 
Stąd też przeprowadza się analizę MSA, by dowieść 
klientowi, że narzędzia kontrolno-pomiarowe, ja-
kimi dysponuje organizacja, dostarczają wiarygod-
nych wyników. 

MSA obejmuje dwie fazy. Pierwsza z nich polega 
na sprawdzeniu, czy pomiar wykonywany jest na 
właściwej zmiennej oraz czy posiada własności sta-
tystyczne pozwalające na odbycie kontroli. Faza ta 
przeprowadzana jest przed rzeczywistym użyciem 
systemu. Dodatkowo należy określić, czy pomiar 
odbywa się w odpowiednich warunkach (np. tem-
peratura, wilgotność powietrza, oświetlenie). Wa-
runki te są zwykle narzucone przez klienta w do-
kumentacji technicznej bądź w zamówieniu. Zało-
żeniem jest stworzenie podobnego środowiska po-
miarowego, jakie funkcjonuje w laboratorium kon-
troli jakości u klienta. Czynniki środowiskowe mają 
wpływ na jakość pomiarów. Organizacja powinna 
więc te warunki monitorować i nadzorować oraz 
informować klientów o wszystkich zmianach, ja-
kie w środowisku pomiarów nastąpiły (np. zmiana 
temperatury w izbie kontrolno-pomiarowej, zmiana 
wysokości lampy oświetleniowej bądź zmiana przy-
rządu pomiarowego itp.).

Celem drugiej fazy jest weryfikacja, czy system 
przy jego użyciu będzie zachowywał odpowiednie 
własności statystyczne. Faza ta często jest elemen-
tem ogólnego systemu zarządzania pomiarami obej-
mującego także nadzór nad aparaturą kontrolno-po-
miarową (AKP). 

Jakość systemu pomiarowego jest wyznaczana 
za pomocą statystycznych własności danych, ja-
kie generuje. Podstawowymi własnościami są: błąd 
systematyczny, stabilność, liniowość, powtarzal-
ność i odtwarzalność. Faza druga dotyczy właśnie 
ostatnich z tych dwóch charakterystyk, bowiem 
odnosi się do analizy zdolności przyrządu do 

przeprowadzania pomiarów (Gage Repeatability 
and Reproducibility – Gage R&R) – te parametry są 
najczęściej oznaczane w ramach oceny systemów 
pomiarowych.

2. Analiza powtarzalności i odtwarzalności R&R

Pierwszą z funkcji analizy R&R jest możliwość 
badania wpływu systemu pomiarowego na uzyska-
ną zmienność wyników pomiaru oraz określenie 
stopnia tego wpływu. Po wtóre analiza ta przydat-
na jest w ustaleniu, jaka część zmienności wyników 
jest efektem stosowanego systemu pomiarowego, 
a jaka niestaranności operatora. Ponadto analiza ta 
jest powszechnie stosowana i użyteczna szczegól-
nie w przypadkach, gdy organizacja posiada wdro-
żony System Zarządzania Jakością oparty na nor-
mie PN-EN ISO 9001:2015 – jednym z jej wymagań 
jest właśnie „Spójność pomiarowa” (pkt 7.1.5.2), jak 
również na standardzie IATF 16949:2016, który wy-
maga stosowania MSA (w tym analizy R&R). Ponad-
to w normie PN-EN ISO 10012:2004 (z rodziny ISO 
10000, tzn. norm wspomagających serie ISO 9000) 
podkreśla się, że w celu uzyskania tzw. potwierdze-
nia metrologicznego (czyli zgodności z przeznacze-
niem danego sprzętu) należy nie tylko wzorcować 
wyposażenie pomiarowe, lecz także je weryfiko-
wać (ISO 10012, pkt 7.1.1). Niewątpliwie analiza 
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Tabela 1. Tabela wartości pomiarów w metodzie R&R

Numer mierzonego obiektu (detalu)

1 2 n

op
er

at
or

 A

Pomiar 1 wartość 
pomiaru (WP) WP WP

Pomiar 2 WP WP WP

Pomiar 3 WP WP WP

Średnia    

Rozstęp  

op
er

at
or

 B

Pomiar 1 WP WP WP

Pomiar 2 WP WP WP

Pomiar 3 WP WP WP

Średnia    

Rozstęp    

op
er

at
or

 C

Pomiar 1 WP WP WP

Pomiar 2 WP WP WP

Pomiar 3 WP WP WP

Średnia    

Rozstęp    

  

Źródło: opracowanie własne
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R&R jest skuteczną metodą zarówno poszukiwania 
rozwiązań w zakresie ograniczenia niepewności 
pomiarów, jak i spełnienia wymagań powyższych 
norm.

Pierwszym z jej etapów jest ustalenie przedmio-
tu pomiaru (w tym liczby detali w nim biorących 
udział, np. 10 sztuk) oraz dokonanie po trzy po-
miary przez trzech operatorów. Następnie wyniki 
powinny zostać naniesione na specjalnie przygoto-
wany formularz. Kolejnym krokiem jest wyznacze-
nie dwóch wartości dla każdego z detali – średniej 
z trzech pomiarów ( , n – numer detalu) oraz roz-
stępu między najwyższą i najniższą wartością ba-
danego obiektu ( , n – numer detalu). Ostatnim 
z elementów wypełniania formularza jest oblicze-
nie średniej z powyższych wartości dla danego ope-
ratora, tzn. , oraz  ze wzorów (1):

 = ...             = ...    (1)

Wzór tablicy wartości pomiarów w tej metodzie 
przedstawiono w tabeli 1. 

Kolejnym krokiem jest obliczenie powtarzalności 
(Re) wyrażonej jako średni rozstęp każdego z ope-
ratorów (A, B, C). Powtarzalność (repeatability) jest 
więc zmianą w pomiarach wskazywaną przez apa-
raturę pomiarową w identycznych warunkach. Wy-
znacza się ją ze wzoru (2). 

 =   (2)

Następnie wyznaczono odtwarzalność (Ro), bę-
dącą maksymalnym rozstępem średnich uzyska-
nych przez operatorów ( , , ). Wartość tę ob-
razuje wzór: 

 = max  , ,  , ,   (3)

Do obliczeń odchyleń standardowych niezbęd-
nych w wyznaczeniu wskaźnika %R&R, będącego 
ostatecznym wynikiem tej analizy, wymagane jest 
także obliczenie zmienności procesu (Rp), będące-
go rozstępem średnich uzyskanych dla mierzonych 
detali przez każdego z operatorów (tzn.   od A, 

  od B,   od C). 

 = max  , ,…, min , ,…,   (4)

Po uzyskaniu wskaźników Re, Ro i Rp można 
przejść do wyznaczenia niezbędnych w dalszych 
wyliczeniach odchyleń standardowych. Koniecz-
na dla realizacji tego celu jest tzw. tablica współ-
czynnika d2 (dostępna w literaturze polskojęzycznej 
i w Internecie). Tablica składa się z wartości okre-
ślonych dwoma zmiennymi: liczebnością próbki – n 
(a więc ilością pomiarów u jednego operatora) oraz 
liczbą próbek – p (a więc iloczynem liczby detali 
z liczbą operatorów). Tak więc przykładowy sym-
bol dn=3, p=30 oznacza, iż należy z tabeli współ-
czynnika d2 (tabela Dystrybuanty Rozkładu Śred-
niego – Distribution of Average Range) odczytać 

wartość na skrzyżowaniu kolumny n = 3, oraz wier-
szy p > 15 – wartość ta w tym przypadku wynosi 
1,693 (Pajzderski Piotr, 2000). Odczytując parame-
try z tej tabeli, można przejść do obliczenia potrzeb-
nych odchyleń standardowych:

a)Odchylenie standardowe zmienności wnoszo-
nej przez przyrząd:

 = ,   (5)

b)Odchylenie standardowe zmienności wnoszo-
nej przez operatorów:

 = ,   (6)

c)Odchylenie standardowe zmienności wnoszo-
nej przez cały system pomiarowy:

 = +   (7)

d)Odchylenie standardowe zmienności wnoszo-
nej przez proces:

 = ,   (8)

e)Odchylenie standardowe całkowite:

 = +   (9)

Jak widać, obliczanie powyższych odchyleń stan-
dardowych ma charakter etapowy. Jednakże we 
wzorze wskaźnika %R&R wykorzystuje się jedynie 
dwa z nich (w tym odchylenie standardowe całko-
wite). Wskaźnik analizy wylicza się z poniższego 
wzoru:

 %R&  =   100%  (10)

Stanowi on procent informujący o zmienności 
systemu pomiarowego w stosunku do zakresu tole-
rancji i zmienności procesu. Interpretacji jego war-
tości dokonuje się wedle poniższych kryteriów:

%R&R  10% – system pomiarowy akceptowalny,
 30%  %R&R < 10% – system pomiarowy może 

być akceptowalny, jednakże należy podjąć działania 
mające na celu jego usprawnienie bądź naprawę, 

 -%R&R > 30% – system pomiarowy nieakcep-
towalny.

Mimo iż procedura analizy metodą R&R i sa-
mo wyznaczanie wskaźnika wydają się być nader 
skomplikowane oraz wymagają posiadania spe-
cjalistycznej wiedzy, to jednak należy nadmienić, 
iż realizacja owej analizy odbywa się najczęściej 
przy zastosowaniu oprogramowania statystyczne-
go, w którym konieczna jest wyłącznie segregacja 
danych, a kroki związane z obliczaniem ww. odchy-
leń są automatycznie zaprogramowane. Dlatego też 
komputerowe wspomaganie analizy R&R ułatwia 
z niej korzystanie i sprzyja popularności wśród 
metod zarządzania jakością.

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Zastosowanie analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R w ogólnej Analizie Systemów Pomiarowych
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3. Przykład zastosowania

Jako przykład zastosowania analizy R&R w Ana-
lizie Systemów Pomiarowych jest badanie charak-
terystyki bicia (0,05 mm) czujnikiem elektronicz-
nym w wybranych osiach napędowych. Jest to jed-
na z charakterystyk określonych w rysunku tech-
nicznym wybranego detalu. W pomiarach wzięło 
udział 3 operatorów, którzy zmierzyli po 10 wy-
branych losowo detali w trzech seriach pomiaro-
wych. Wyniki pierwszej serii pomiarów prezentu-
je tabela 2. 

Tabela 2. I seria pomiarów charakterystyki bicia

I seria pomiarowa

OPERATOR A OPERATOR B OPERATOR C

0,0150 0,0160 0,0160

0,0190 0,0190 0,0180

0,0400 0,0410 0,0370

0,0480 0,0490 0,0490

0,0400 0,0380 0,0380

0,0400 0,0380 0,0370

0,0100 0,0130 0,0110

0,0160 0,0230 0,0210

0,0210 0,0190 0,0190

0,0190 0,0230 0,0220

Źródło: opracowanie własne

Po dokonaniu pomiarów w I serii przystąpiono 
kolejno do drugiej serii (tabela 3) oraz trzeciej serii 
pomiarów (tabela 4). 

Tabela 3. II seria pomiarów charakterystyki bicia

II seria pomiarowa

OPERATOR A OPERATOR B OPERATOR C

0,0150 0,0160 0,0170

0,0190 0,0200 0,0180

0,0400 0,0420 0,0360

0,0480 0,0490 0,0480

0,0400 0,0380 0,0380

0,0400 0,0390 0,0340

0,0110 0,0120 0,0130

0,0170 0,0240 0,0210

0,0200 0,0190 0,0170

0,0190 0,0240 0,0210

Źródło: opracowanie własne

W dalszej kolejności obliczono sumaryczne śred-
nie oraz rozstępy dla każdego z operatorów na 

podstawie danych uzyskanych w trzech seriach po-
miarowych. Wartości średnich i rozstępów dla każ-
dego z operatorów przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 4. III seria pomiarów charakterystyki bicia

III seria pomiarowa

OPERATOR A OPERATOR B OPERATOR C

0,0160 0,0170 0,0170

0,0190 0,0190 0,0180

0,0390 0,0410 0,0350

0,0480 0,0490 0,0490

0,0390 0,0380 0,0380

0,0400 0,0390 0,0370

0,0100 0,0110 0,0150

0,0180 0,0220 0,0210

0,0190 0,0190 0,0170

0,0180 0,0230 0,0200

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Wartości średnich oraz rozstępów uzyskane po trzech 
seriach pomiarów 

OPERATOR A OPERATOR B OPERATOR C

Średnia Rozstęp Średnia Rozstęp Średnia Rozstęp

1 0,015333 0,001 0,016333 0,001 0,016667 0,001

2 0,019 0 0,019333 0,001 0,018 0

3 0,039667 0,001 0,041333 0,001 0,036 0,002

4 0,048 0 0,049 0 0,048667 0,001

5 0,039667 0,001 0,038 0 0,038 0

6 0,04 0 0,038667 0,001 0,036 0,003

7 0,010333 0,001 0,012 0,002 0,013 0,004

8 0,017 0,002 0,023 0,002 0,021 0

9 0,02 0,002 0,019 0 0,017667 0,002

10 0,018667 0,001 0,023333 0,001 0,021 0,002

XA= RA= XB= RB= Xc= Rc=

0,026767 0,0009 0,028 0,0009 0,0266 0,0015

Źródło: opracowanie własne

W oparciu o wyniki pomiarów przy zastosowa-
niu wzorów (2-4) obliczono wskaźnik powtarzalno-
ści, który wyniósł (2) Re = 0,011, następnie zaś od-
twarzalności (3) Ro = 0,01. Kolejnym z etapów było 
obliczenie zmienności procesu, które wyniosło (4) 
Rp = 0,039. 

Następnie obliczono potrzebne odchylenia stan-
dardowe, korzystając ze wzorów 5-9. Wyniki obli-
czeń zaprezentowano w tabeli 6. 
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Tabela 6. Odchylenia standardowe w analizie R&R

(5) Repeatability – Equipment Variation (EV) 

(σe )  =  0,001

(6) Reproducibility – Appraiser Variation (AV)

(σo )  =  0,001

(7) Repeatability & Reproducibility (GRR)

(σm )  =  0,001

(8) Part Variation (PV)

(σp )  =  0,012

(9) Total Variation (TV)

(σt )  =  0,012

Źródło: opracowanie własne

Odchylenie standardowe zmienności wnoszonej 
przez przyrząd wyniosło 0,001. Taką samą wartość 
przyjęło odchylenie standardowe zmienności wno-
szonej przez operatorów. Zmienność systemu po-
miarowego wyniosła także 0,001. Odchylenie stan-
dardowe generowane przez proces wyniosło 0,012 
i taką samą wartość przyjęło sumaryczne odchyle-
nie standardowe całkowite. 

Korzystając ze wzoru (10) na podstawie powyż-
szych wyliczeń odchyleń standardowych, podzie-
lono odchylenie standardowe generowane przez 
zmienność procesu przez całkowite odchylenie 
standardowe oraz pomnożono przez 100%. Wartość 
wskaźnika %R&R wyniosła 8,33. Na podstawie kry-
teriów (przedstawionych w rozdziale 2) wynika, że 
system pomiarowy jest akceptowalny.

Podsumowanie

Analiza Systemów Pomiarowych z wykorzysta-
niem analizy R&R jest skutecznym narzędziem dia-
gnozy użyteczności całego systemu pomiarowego 

wraz z jego aparaturą kontrolno-pomiarową oraz 
operatorami. Bez wątpienia pozwala stwierdzać, 
czy zmienności zawarte w procesie pomiarów nie 
wypaczają wyników tego procesu oraz czy wyroby 
trafiające do klienta spełniają wymagania określone 
w dokumentacji technicznej. Przykład analizy cha-
rakterystyki bicia w jednej z osi napędowych miał 
za zadanie potwierdzić użyteczność tego narzędzia. 
W produkcji części dla motoryzacji jego znajomość 
staje się koniecznością z punktu widzenia sterowa-
nia jakością oraz spełnienia wymagań standardów 
produkcji seryjnej. 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski (j.zuchowski@uthrad.pl), 
mgr Marcin Nowak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Prawnych 
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Streszczenie Summary

Celem niniejszych rozważań jest zwrócenie uwagi na 
pozytywne wyniki związane z wdrożeniem aktywności 
prośrodowiskowych w łańcuchu dostaw oraz wskazanie, 
czy uwarunkowania kontekstualne, w jakich działają 
przedsiębiorstwa, wpływają na poziom osiąganej 
wydajności prośrodowiskowej. Przedmiotem badań 
są polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Badania 
empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego 
kwestionariusza ankiety. 
Między innymi dowiedziono, że wyższy poziom 
wyników prośrodowiskowych wypracowanych na 
rzecz interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
osiągają przedsiębiorstwa, które posiadają wyrównane 
siły przetargowe zarówno po stronie dostawców, 
jak i odbiorców, uczestniczą w międzynarodowych 
łańcuchach dostaw, posiadają zdywersyfikowany profil 
produkcji pod względem punktu rozdziału towarów, są 
przedsiębiorstwami dużymi oraz te, które w mniejszym 
stopniu dokonują outsourcingu zadań transportowych. 
Stwierdzono także, że niezależnie od przynależności 
do danej grupy klasyfikacyjnej zestaw najczęściej 
otrzymywanych wyników jest podobny.

The aim of this research is to draw attention to the 
positive results connected with the implementation 
of environmental activities in supply chains and to 
determine if contextual conditions, in which companies 
operate, are influencing the level of the achieved 
environmental efficiency. The subjects of the research 
were the Polish production companies. The empirical 
research was conducted with the use of own survey 
questionnaire.
Among others, it was proven that the higher level 
of environmental results for internal and external 
stakeholders achieve companies, which have balanced 
purchasing powers both on the side of suppliers and 
customers, participate in international supply chains 
and have diversified production profile in respect of 
decoupling points, these that are large enterprises and 
companies, which are outsourcing transport activities to 
a lesser extent. Also, it was concluded that regardless of 
the group, the sets of the most often achieved results 
are similar.
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Wprowadzenie

Obecnie kwestie środowiskowe zyskują dużą 
uwagę ze strony społeczeństwa, przyspieszając roz-
wój zielonych łańcuchów dostaw w wymiarze ope-
racyjnym i strategicznym.

Ujawnianie informacji na temat realiza-
cji  wielowymiarowych projektów prośrodowi-
skowych oraz praktyk realizowanych wspólnie 
z uczestnikami łańcucha dostaw jest użyteczne 
ze względu na możliwość poprawy reputacji fir-
my i jej wyników  finansowych, a także ze wzglę-
du na możliwość nawiązania dialogu z zaintere-
sowanymi stronami w celu poprawy wydajności 

środowiskowej.1  Zielone  zarządzanie łańcuchem 
dostaw (green supply chain management – GSCM) 
zostało uznane przez producentów za wykonalną 
opcję ograniczenia wpływu operacji na środowi-
sko, przy jednoczesnej poprawie ich wydajności 
operacyjnej [23]. Między innymi Mumtaz i współ-
autorzy [16] wskazują, że wraz z wdrożeniem 
praktyk GSCM następuje spadek zanieczyszcze-
nia środowiska i kosztów operacyjnych, niemniej 

1 W opracowaniu wydajność środowiskowa utożsamiana jest 
z wynikami prośrodowiskowymi, czyli z tym, co jest w stanie 
przedsiębiorstwo uzyskać w wyniku wdrażania aktywności prośro-
dowiskowych (tzn. w wyniku wszelkich działań mających na celu 
poprawę dobrostanu środowiska).
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nie wpływa to na zwiększenie elastyczności organi-
zacyjnej. Roehrich, Hoejmose i Overland [19] uwa-
żają, że podnosząc wydajność GSCM, wrasta udział 
w rynku, uzyskuje się pozytywne efekty finanso-
we oraz wrasta pozycja konkurencyjna w procesie 
wyboru kontrahentów spośród innych potencjal-
nych uczestników łańcucha dostaw. Z kolei Vanalle 
i współautorzy [23] doszli do wniosku, że przyjęcie 
praktyk GSCM jest pozytywnie powiązane z wyni-
kami ekonomicznymi i środowiskowymi. Podobnie 
twierdzą Choi i Hwang [3]. Fang i Zhang [8] na pod-
stawie obszernego przeglądu literatury przedmiotu 
stwierdzili, że wewnętrzne i zewnętrzne praktyki 
GSCM są pozytywnie powiązane z rezultatami osią-
ganymi na rzecz interesariuszy wewnętrznych i ze-
wnętrznych. W szczególności ich związek jest naj-
większy w wymiarze operacyjnym i ekonomicznym. 
Z kolei Chu i współautorzy [4] zwracają uwagę na 
korzyści operacyjne i środowiskowe.

Mimo wielu pozytywnych komentarzy ilustru-
jących badania empiryczne w zakresie wydajno-
ści prośrodowiskowej wciąż istnieje niski poziom 
wdrażania praktyk środowiskowych. Na podsta-
wie badań dostawców chińskich i amerykańskich 
stwierdza się, że głównie firmy europejskie kierują 
świadomością i działaniami na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju, w tym na rzecz kształtowania zielo-
nych łańcuchów dostaw [19]. Zasadne jest zatem 
rozszerzanie wiedzy w tej materii badawczej oraz 
szukanie dalszych słabo wyeksplorowanych jeszcze 
kierunków badań.

Klasyfikacja wyników GSCM

W tabeli pierwszej przedstawiono przykłado-
we klasyfikacje wyników uzyskanych w zawiązku 
z aktywnościami podejmowanymi na rzecz ochro-
ny środowiska na poziomie ogniw i całych łańcu-
chów dostaw.

Ninlawan i współautorzy [17] oraz Zhu i Sar-
kis [25] wyniki dzielą na ekonomiczne pozytywne, 
ekonomiczne negatywne i środowiskowe, Laosiri-
hongthong, Adebanjo i Tan [13] wyróżniają wyniki 
ekonomiczne, środowiskowe i niematerialne. Singh 
i Kumar [2015] oraz Gábriel [9] dodają do tego wy-
niki operacyjne. Na te ostatnie zwracają uwagę tak-
że: Golicic i Smith [10], Pandya i Mavani [18], Zhu, 
Sarkis i Lai [24] oraz Fang i Zhang [8]. 

W centrum zainteresowania badaczy są przede 
wszystkim wyniki środowiskowe i ekonomiczne [7]
[11][14][23].

Jest to uzasadnione, ponieważ przedmiot badań 
dotyczy środowiska, a podmiot badań stanowią jed-
nostki, które z zasady powoływane są do wypraco-
wania zysku. Istotne jest zatem ukazanie, że za tego 
typu działalnością przemawiają także względy eko-
nomiczne w celu zmobilizowania przedsiębiorstw 
do podejmowania tego typu działań.

Najrzadziej wymieniane są wyniki rynkowe 
i społeczne [2][22].

W najszerszym podziale klasyfikacyjnym wy-
ników GSCM [15] wyróżniono także te elementy, 
które w sposób szczególny nawiązują do zarządza-
nia łańcuchem dostaw i przemieszczanych w nich 
produktów (rysunek 1). W rozbudowanym podziale 
wyników, w ramach których uwzględniono dotych-
czasowe propozycje, zawarto między innymi takie 
pozycje testowe, jak: 

 poprawa relacji z dostawcami, z odbiorcami/po-
średnikami, z klientami docelowymi (przedsiębior-
stwami, instytucjami, konsumentami), z podmiota-
mi branży spedycyjno-transportowo-logistycznej, 

 lepsze wskaźniki efektywności w zakresie pro-
cesów logistycznych, 

 optymalizacja konfiguracji łańcucha dostaw, 
większa elastyczność operacji logistycznych, 
większa konkurencyjność łańcucha dostaw na 

tle innych łańcuchów.

Tabela 1. Przykładowe klasyfikacje wyników GSCM

 

Społeczne Ekonomiczne Ekonomiczne 
- pozytywne

Ekonomiczne 
- negatywne Środowiskowe Niematerialne Operacyjne Rynkowe

Testa i Iraldo √ √
Ninlawan i in. √ √ √
Li i in. √ √
Laosirihongthong, Adebanjo i Tan √ √ √
Fang i Zhang √ √ √
Zhu i Sarkis √ √ √
Golicic i Smith √ √ √
Chien i Shih √ √
Chin, Tat i Sulaiman √ √ √
Pandya i Mavani √ √ √
Singh i Kumar √ √ √ √
Vanalle i in. √ √
DeGiovanni i Vinzi √ √
Gábriel √ √ √ √
Zhu, Sarkis i Lai √ √ √
Laari i in √ √

Autorzy klasyfikacji
Obszary wyników GSCM

Źródło: opracowanie własne
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Uwarunkowania kontekstualne wdrażania GSCM 
i związane z tym wyniki

W literaturze przedmiotu szeroko opisuje się ak-
tywności realizowane na rzecz ochrony środowiska 
wspólnie z uczestnikami łańcucha dostaw. Wskazu-
je się na motywatory, które skłaniają do ich wdro-
żenia oraz bariery z tym związane. Ciągle jednak 
niewiele jest opracowań traktujących o czynnikach 
kontekstualnych, które są charakterystyczne dla 
firm, w jakich działają przedsiębiorstwa.

Najczęściej podejmuje się kwestie posiadania 
certyfikatów środowiskowych, systemów zarządza-
nia (Environmental Management Systems – EMS) 
zgodnych z normą ISO 14001 [6]. Czasami zwraca 
się uwagę na zasięg działania przedsiębiorstw, sa-
modzielne wykonywanie zadań logistycznych [5], 
poziom rozwoju kraju, gdzie ulokowany jest łań-
cuch dostaw [20], rodzaj przyjętej strategii [12] czy 
branżę [10].

Z tej racji, że brakuje analiz kontekstualnych, 
uwzględniających zależność wyników od charak-
terystyki poszczególnych ogniw, w niniejszym ba-
daniu dokonano prostego podziału na wyniki we-
wnętrzne i zewnętrzne, a większą szczegółowość 
analiz przeniesiono na cześć kontekstową.

W schemacie badawczym wyróżniono konteksty 
związane z pozycją łańcucha dostaw oraz z uwa-
runkowaniami strukturalnymi i strategicznymi. 

W pierwszym etapie respondentów podzielono 
na grupy klasyfikacyjne, do których dane zaczerp-
nięto z pozycji Maryniak [15]. Stanowiły one pod-
stawę do dalszych badań, które nie były dotychczas 
prowadzone w zaproponowanym ujęciu schema-
tycznym (rysunek 2).

W trakcie rozważań starano się udzielić odpowie-
dzi na pytania:

 które z grup przedsiębiorstw uzyskują najwyż-
szą wydajność prośrodowiskową?

 czy najbardziej popularne wyniki istotnie róż-
nią się między poszczególnymi grupami?

 jakie wyniki najczęściej uzyskują przed-
siębiorstwa w ramach poszczególnych grup 
kontekstualnych?

Do badań zakwalifikowano ponad siedemdziesiąt 
przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie 
wielkopolskim, dla których podstawą działalności 
jest produkcja. Badania zrealizowano z wykorzysta-
niem kwestionariusza ankiety, w którym zawarto 
trzydzieści siedem pozycji testowych dotyczących 
wyników z podziałem na wewnętrzne i zewnętrz-
ne oraz osiem pozycji testowych dotyczących 
uwarunkowań kontekstualnych. Prace prowadzo-
no w latach 2015-2018 w ramach grantu przyzna-
nego przez gremia Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu.

W ramach modułu pierwszego „pozycja w łań-
cuchu dostaw” za zmienne kontekstualne przyjęto: 
miejsce w łańcuchu dostaw, rodzaj odbiorców, rów-
nowagę w łańcuchu dostaw oraz zasięg rynku za-
opatrzenia i zbytu.

1.Badane podmioty to przede wszystkim wy-
łącznie producenci wyrobów finalnych – 59%. Po-
zostałe przedsiębiorstwa to dostawcy pierwszego 
rzędu (dla których odbiorcami są producenci wy-
robów finalnych) i/lub drugiego rządu (dla których 
odbiorcami nie są producenci wyrobów finalnych) 
i/lub dostawcy wyrobów finalnych. W drugiej gru-
pie znajdują się więc przedsiębiorstwa, które przyj-
mują równocześnie różną rolę w łańcuchach do-
staw, w zależności od rodzaju produkowanego pro-
duktu i charakteru odbiorcy.

2.Główny segment odbiorców badanych przed-
siębiorstw stanowi wyłącznie handel – 33%, w dal-
szej kolejności wyłącznie przedsiębiorstwa produk-
cyjne – 19%. W trzeciej grupie znajdują się przed-
siębiorstwa, które posiadają różnego typu odbior-
ców, w tym także usługodawców.

3.Wśród badanych podmiotów większość posia-
da równoważną siłę przetargową przynajmniej po 
jednej stronie łańcucha dostaw – 71%. Resztę ce-
chuje brak równowagi zarówno po stronie dostaw-
ców, jak i odbiorców.

4. Spośród badanych przedsiębiorstw – 16% 
– działa na rynkach krajowych, natomiast pozosta-
ła część rozwija łańcuchy dostaw także poza grani-
cami kraju. 

W ramach modułu drugiego „uwarunkowania 
strukturalne i strategiczne” jako zmienne kontek-
stualne przyjęto: wielkość przedsiębiorstwa, zakres 

Anna Maryniak 
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Rysunek 1. Podział wyników GSCM z  koncentracją na aspektach 
logistycznych i związanych z zarządzaniem łańcuchami dostaw

Źródło: [15, s 94]
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uwarunkowania kontekstualne

Źródło: opracowanie własne

F 2 F 4F 3F 1

PP 1

PP 2

PP 3

PP 4 
Procesy i produkt

Gospodarka 
materiałami

Finanse

ZO 2 ZO 4ZO 3ZO 1

Zarządzanie
organizacją

PP 5

GM 1

GM 2

GM 3

F 5

GM 4

ZO 5

R 2R 4 R 3 R 1

RŁD 2

RŁD 3

RŁD 4

Relacje w 
łańcuchu dostaw

Zarządzanie 
łańcuchem dostaw

Rynek

Ś 2Ś 4 Ś 3 Ś 1

Środowisko

ZŁD 1

ZŁD 2

ZŁD 3

ZŁD 4

RŁD 1

ZŁD 5

R 5



36

2018 C z e r w i e c

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw – ujęcie kontekstualne

outsourcingu zadań transportowych, eksport towa-
rów oraz rodzaj strategii produkcji.

1.Wśród badanych podmiotów prawie połowa 
– 47% – to przedsiębiorstwa duże. 

2.Około 45% respondentów dokonuje outsour-
cingu połowy lub większej części zadań transporto-
wych po stronie zaopatrzenia, jak i/lub sprzedaży. 
Pozostałe podmioty outsourcingują zadania trans-
portowe w ograniczonym zakresie lub wcale.

3. Strategie MTS (make-to-stock) i/lub ATO 
(assemble-to-order) tylko jako główne realizuje 
41% podmiotów, natomiast strategie MTO (make-to-
order) i/lub ETO (engineer-to-order) realizuje 30%. 
Reszta podmiotów realizuje pozostałe warianty 
strategii mieszanych.

Celem oceny poziomu uzyskanych wyników 
środowiskowych w poszczególnych grupach kon-
tekstualnych zadano pytanie, na co wpływa wpro-
wadzanie aktywności prośrodowiskowych, gdzie 
1 – oznaczało zdecydowanie tak, a 5 – zdecydo-
wanie nie. Następnie policzono średnie dla każdej 
z wyróżnionych grup (tabela 2).

W wyniku badań okazało się, że naj-
wyższe wyniki prośrodowiskowe uzy-
skują przedsiębiorstwa (tabela 2):

 które są producentami wyrobów 
finalnych,

 dla których odbiorcą są tylko 
przedsiębiorstwa produkcyjne,

 posiadające wyrównane siły 
przetargowe zarówno po stronie do-
stawców, jak i odbiorców,

 uczestniczące w międzynarodo-
wych łańcuchach dostaw,

 duże,
 które zlecają na zewnątrz zadania 

transportowe w mniejszym zakresie, 
 stosujące strategię produkcji 

mieszaną (wytwarzanie na zamówie-
nie i/lub projektowanie na zamówie-
nie i/lub produkcje na zapas i/lub 
montaż na zamówienie).

W module „pozycja w łańcuchu 
dostaw” najniższe średnie zanoto-
wano w przypadku przedsiębiorstw 
obustronnie zrównoważonych za-
równo w odniesieniu do czynników 
wewnętrznych – 2,45, jak i zewnętrz-
nych – 2,42. W dalszej kolejności 
najlepsze efekty zanotowały przed-
siębiorstwa sprzedające swoje towa-
ry wyłącznie producentom – 2,52 
w obszarze korzyści wewnętrznych.

Biorąc pod uwagę wszystkie czte-
ry konteksty, największe zróżnico-
wanie w średnich zaobserwowano 
wśród wymienionych kontekstów. 
Może to oznaczać, że równowa-
ga w zakresie siły przetargowej ma 
istotne znaczenie dla osiągania wy-
ników prośrodowiskowych. Ponadto 

Tabela 2. Grupy z  poszczególnych kontekstów z  najlepszymi 
wynikami prośrodowiskowymi

 

POZYCJA W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Miejsce w łańcuchu dostaw: producenci 
wyrobów finalnych 2,6

Rodzaj odbiorców: wyłącznie producenci 2,6

Równowaga w łańcuchu dostaw: obustronna 2,4

Zasięg rynku zaopatrzenia i zbytu: zagraniczny 2,6

UWARUNKOWANIA STRUKTURALNE      
I STRATEGICZNE

Wielkość przedsiębiorstwa: duże 2,6

Outsourcing transportu: do 50% 2,4

Strategie produkcji: mieszane 2,6

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Trzy najlepiej notowane wyniki prośrodowiskowe w danej grupie 
– kontekst: miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw

 

Wyniki GSCM
Producent wyrobów 

finalnych 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Trzy najlepiej notowane wyniki prośrodowiskowe w danej grupie 
– kontekst: rodzaj odbiorców

 

Wyniki GSCM
produkcyjne

Warianty 
mieszane

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Trzy najlepiej notowane wyniki prośrodowiskowew danej grupie 
– kontekst: równowaga w łańcuchu dostaw

 

Wyniki GSCM
Równowaga 
obustronna

Równowaga 
jednostronna warianty

Źródło: opracowanie własne
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dla przedsiębiorstw, których wyłącznym odbiorcą 
jest handel, trudniej wypracować wspólne działania 
prośrodowiskowe. Być może przyczyną tego są inne 
układy powiązań. Na linii producent – handel ist-
nieje zazwyczaj wyjątkowo duża liczba dostawców. 

W module „uwarunkowania strukturalne i stra-
tegiczne” najniższe średnie, a więc najlepsze efek-
ty prośrodowiskowe zauważono wśród przedsię-
biorstw, które zlecają zadania transportowe na ze-
wnątrz w ograniczonym zakresie. Dla wyników 

wewnętrznych i zewnętrznych było to odpowied-
nio 2,48 i 2,37. W grupie tej odnotowano też naj-
większe różnice w średnich. 

Może to oznaczać, że bezpośredni nadzór nad 
procesami logistycznymi sprzyja inwestycjom pro-
środowiskowym i tym samym otrzymywanym z te-
go tytułu wynikom. 

Biorąc pod uwagę średnie z wyników wypraco-
wanych na rzecz przedsiębiorstwa oraz na rzecz ze-
wnętrznych interesariuszy, okazuje się, że przedsię-

biorstwa uzyskują prawie takie same 
rezultaty – odpowiednio 2,66 i 2,64.

Niezależnie od grupy klasyfika-
cyjnej, do której należą przedsiębior-
stwa, typ wypracowanych wyników 
na rzecz interesariuszy wewnętrz-
nych i zewnętrznych jest podobny 
(tabele 3-9). Różnice dotyczą tylko 
pozycji w rankingu poszczególnych 
korzyści wskazywanych jako najczę-
ściej osiągane oraz odnoszą się do 
wybranych pozycji testowych. 

Do najczęściej podawanych wyni-
ków w grupach przedsiębiorstw naj-
bardziej zaangażowanych prośrodo-
wiskowo należą: zmniejszenie zuży-
cia szkodliwych materiałów, poprawa 
zgodności z normami ochrony środo-
wiska, lepsza gospodarka już powstały-
mi odpadami, poprawa wizerunku. Są 
to typowe efekty, osiągane w początko-
wych etapach wdrażania GSCM.

Znamienne jest, że wśród zanoto-
wanych korzyści brakuje tych, które 
dotyczą poziomu strategicznego i ope-
racyjnego zarządzania łańcuchem do-
staw. Najsłabsze wyniki między inny-
mi odnoszą się do: większej konku-
rencyjności łańcuchów dostaw na tle 
innych łańcuchów, zwiększenia ela-
styczności operacji logistycznych czy 
redukcji kosztów dystrybucji. 

Można zatem przypuszczać, że 
wraz z rozwojem GSCM przedsię-
biorstwa w większym wymiarze 
koncentrować się będą na aktywno-
ściach, które prowadzą do pozytyw-
nych rezultatów dla całego łańcucha 
dostaw zarówno w wymiarze opera-
cyjnym, jak i strategicznym.

Podsumowanie

Brak wiedzy o wpływie GSCM 
na wyniki gospodarcze jest powo-
dem, dla którego przemysł obawia 
się wdrożenia aktywności prośrodo-
wiskowych. Dlatego też przedstawie-
nie konkretnych wyników w przyję-
tym obszarze badawczym jest ważne. 

Anna Maryniak 

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…

Tabela 6. Trzy najlepiej notowane wyniki prośrodowiskowe w danej grupie 
– kontekst: zasięg zaopatrzenia i zbytu

 

Wyniki GSCM
krajowy zagraniczny

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Trzy najlepiej notowane wyniki prośrodowiskowe w danej grupie 
– kontekst: wielkość przedsiębiorstwa

 

Wyniki GSCM

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Trzy najlepiej notowane wyniki prośrodowiskowe w danej grupie 
– kontekst: outsourcing zadań transportowych

 

Wyniki GSCM
Zakres outsourcingu  

>=50%
Zakres outsourcingu 

<50%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 9. Trzy najlepiej notowane wyniki prośrodowiskowe w danej grupie 
– kontekst: strategie produkcyjne

 

Wyniki GSCM Strategie 
mieszane

Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie badań dowiedziono, że specyficzne 
uwarunkowania, w jakich funkcjonują przedsiębior-
stwa, determinują osiągane wyniki prośrodowiskowe, 
niemniej typ najczęściej wypracowanych efektów jest 
podobny. Czyli wszystkie konteksty przedstawione na 
rysunku nr 2 wpływają na natężenie zaangażowania 
przedsiębiorstw w projekty realizowane na rzecz śro-
dowiska i otrzymywane z tego tytułu wyniki. Z da-
nych zawartych w tabelach  nr 3-9 jednoznacznie wy-
nika, że typ uzyskanych wyników zarówno w odnie-
sieniu do wymiaru wewnętrznego, jak i zewnętrznego 
jest bardzo podobny. Przedsiębiorstwa najczęściej nie 
mają w obszarze GSCM dużego doświadczenia i wza-
jemnie próbują się naśladować. Dlatego też w przy-
szłości warto rozszerzyć badania w tym kierunku. 

Między innymi można zdiagnozować, jakiego 
rodzaju zależności występują pomiędzy wynikami 
o różnym charakterze.

Na przykład inwestycje w zielone aktywności mogą 
przyczynić się do umocnienia pozycji marki na ryn-
ku. To z kolei może prowadzić do większych obrotów 
i lepszych wyników ekonomicznych. Wybór dostaw-
ców bliżej zlokalizowanych, celem zmniejszenia emi-
sji CO2, może przyczynić się do lepszej wydajności 
operacyjnej i większej łatwości wdrażania systemów 
typu JIT. Realizowanie wspólnych inwestycji środo-
wiskowych z dostawcami i odbiorcami może wpły-
nąć na mniejszą rotację wśród kontrahentów i tym sa-
mym na obniżenie kosztów transakcyjnych. Praktyki 
ekologiczne mogą wpłynąć na podwyższenie jakości 
życia społeczności lokalnej, lepsze postrzeganie firmy 
wśród potencjalnych inwestorów i tym samym mo-
gą prowadzić do poprawy wskaźników ekonomicz-
nych. Dbałość o jakość środowiskową produktów mo-
że przyczynić się do pozyskania nowych segmentów 
(potencjalnych odbiorców) oraz ułatwić współpracę 
z łańcuchami dostaw o profilu zielonym. To z kolei 
może zwiększać dostęp do wiedzy z zakresu rozwią-
zań ekologicznych w łańcuchu dostaw i przyspieszyć 
wprowadzanie w tym obszarze innowacji.

Pogłębienie badań w zaproponowanym kierun-
ku oraz lektura dotychczasowych rezultatów empi-
rycznych mogą stanowić cenną wskazówkę dla me-
nedżerów w procesie podejmowania decyzji w za-
kresie wdrażania praktyk GSCM w sektorze prze-
mysłowym zarówno dla polskich, jak i zagranicz-
nych podmiotów rynkowych.

Dr hab. Anna Maryniak (anna.maryniak@ue.poznan.pl) – Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki i Transportu
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Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw – ujęcie kontekstualne
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Systemy zarządzania ja-
kością oparte na wyma-
ganiach normy ISO 9001 
wdrażane są na całym świe-
cie, jednak ich popular-
ność na poszczególnych 
kontynentach oraz w po-
szczególnych krajach jest 
różna. Liderami, pod tym 
względem, są organizacje 
pochodzące z Europy oraz 
Azji Wschodniej. Wyraźnie 
mniejszym zainteresowaniem norma ISO 9001 cie-
szy się w Stanach Zjednoczonych. Warto także za-
uważyć, że o ile certyfikacja na zgodność z normą 
ISO 9001 w latach 2006-2013 zarówno w Europie, 
jak i w Azji Wschodniej charakteryzowała się ro-
snącym trendem, to w tym samym okresie w USA 
odnotowano spadek liczby certyfikatów1. Niemniej 
jednak w Stanach Zjednoczonych systemy zarzą-
dzania jakością ISO 9001 są wdrażane i prowadzo-
ne są badania naukowe na ich temat. Wyniki jedne-
go z takich projektów badawczych opisane zostały 
w artykule pt. „ISO 9001 and supply chain quality 
in the USA” opublikowanym w najnowszym wyda-
niu czasopisma „International Journal of Producti-
vity and Performance Management”. Autorami te-
go opracowania są Scott Dellana oraz John Kros. 
Sformułowali oni pięć pytań badawczych dotyczą-
cych: (1) równomierności rozkładu ISO 9001 wśród 
przedsiębiorstw o różnej wielkości, (2) równomier-
ności rozkładu ISO 9001 wśród organizacji zajmu-
jących różne pozycje w łańcuchach dostaw, (3) re-
lacji występujących pomiędzy dojrzałością w zakre-
sie organizacyjnej jakości i posiadaniem certyfikatu 
ISO 9001, (4) stopnia preferowania przez organi-
zacje posiadające certyfikat ISO 9001 dostawców 
o wyższej dojrzałości w zakresie zarządzania jako-
ścią oraz (5) stopnia preferowania przez organizacje 
posiadające certyfikat ISO 9001 dostawców, którzy 
także posiadają taki certyfikat.

1 Dane zaprezentowane w omawianym artykule dotyczą lat 
2003-2013. Wyniki badań przeprowadzonych przez Międzynarodo-
wą Organizację Normalizacyjną wskazują, że także w latach następ-
nych w USA odnotowywana była malejąca liczba certyfikatów 
ISO 9001 źródło: [www.iso.org, data dostępu: 02.05.2018].

ISO 9001 a jakość łańcuchów dostaw 
w USA 
Scott Dellana, John Kros. 2018. „ISO 9001 and supply chain 
quality in the USA”, International Journal of Productivity 
and Performance Management, 67: 297–317.

Dane potrzebne do przeprowadzenia analizy 
i sformułowania wniosków zgromadzone zostały 
z zastosowaniem ankiety dystrybuowanej za po-
średnictwem poczty elektronicznej. Kwestiona-
riusze badawcze wysłane zostały do grupy 4630 
losowo wybranych członków Institute for Supply 
Management, a także Counsil for Supply  Chain 
Management Professionals (obie te organizacje 
posiadają łącznie około 50 tysięcy członków). 
Wiadomość zawierającą prośbę o udzielnie po-
trzebnych informacji odebrały 2924 osoby (ozna-
cza to, że 1806 wiadomości – z różnych względów 
– nie dotarło do potencjalnych respondentów). 
Ankietę wypełniło 565 osób (stopa zwrotu wynio-
sła 19,3%), jednak tylko 271 spośród nich określi-
ło status certyfikacji ISO 9001 własnej organiza-
cji: 111 respondentów stwierdziło, że reprezen-
towana przez nich organizacja posiada certyfikat 
ISO 9001, a kolejnych 160 respondentów przy-
znało, że ich organizacja nie posiada takiego cer-
tyfikatu.

Przeprowadzona na podstawie zebranych da-
nych analiza wykazała, że istnieje zależność po-
między wielkością organizacji a skłonnością do 
poddawania się certyfikacji. Duże i średnie przed-
siębiorstwa chętniej korzystają z tego rozwiązania 
niż małe organizacje. Nie stwierdzono natomiast 
istnienia różnic pomiędzy dużymi oraz średnimi 
przedsiębiorstwami.

Czynnikiem wpływającym na skłonność do 
wdrażania i certyfikowania systemu zarządzania 
jakością ISO 9001 jest także rola pełniona w łań-
cuchu dostaw. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi 
działalność produkcyjną lub montuje produkty, 
to prawdopodobieństwo posiadania przez nie cer-
tyfikatu ISO 9001 jest nawet siedmiokrotnie wyż-
sze niż w przypadku, gdy zajmuje się ono han-
dlem. Nie stwierdzono natomiast istnienia róż-
nic w prawdopodobieństwie posiadania certyfika-
tu pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi 
oraz zajmującymi się montażem.

Okazało się także, że przedsiębiorstwa posiada-
jące certyfikat ISO 9001 charakteryzują się wyższą 
dojrzałością jakościową niż podmioty, które go nie 
posiadają. Oznacza to, że są one silniej ukierunko-
wane na realizację strategii TQM i przeprowadzają 
więcej programów doskonalących.

Ostatnie dwa pytania badawcze dotyczyły kryte-
riów wybierania dostawców. Bazując na informa-
cjach zebranych od respondentów, można stwier-
dzić, że przedsiębiorstwa dysponujące certyfika-
tem ISO 9001 chętniej wybierają dostawców o wy-
sokiej dojrzałości jakościowej oraz dostawców po-
siadających certyfikat ISO 9001 niż organizacje, 
które nie posiadają takiego certyfikatu.
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Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu 
kilka nowych informacji dotyczących oceny ryzy-
ka związanego z dostawcami wyrobów obronnych 
w funkcjonującej już od ponad roku platformie wy-
miany informacji. Wyniki ocen, jak również moż-
liwość ich wprowadzenia, dostępne są na stronie 
www.ccj.wat.edu.pl w zakładce współpraca. Dostęp 
przewidziany jest dla niżej wymienionych stron: 

 organizacja certyfikowana przez CCJ w zakre-
sie systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 
9001 w kontekście obronności i bezpieczeństwa 
państwa z uwzględnieniem systemowego zastoso-
wania publikacji AQAP, która może dokonać oce-
ny na podstawie wyników audytów wewnętrznych, 
przeglądów zarządzania i/lub samooceny,

 audytorzy CCJ posiadający wiedzę i doświad-
czenie w kontekście obronności i bezpieczeństwa 
państwa, oceniający ww. systemy zarządzania ja-
kością, którzy dokonują oceny na podstawie wyni-
ków przeprowadzonych audytów w wyznaczonych 
organizacjach,

 personel CCJ upoważniony do przeglądu 
wniosków o certyfikację i/lub ponowną certyfika-
cję, który dokonuje oceny na podstawie wyników 
z przeglądu oraz z procesu nadzorowania obejmu-
jącego informacje dostępne z rynku, rekomendacje 
oraz skargi klientów organizacji certyfikowanych 
przez CCJ,

 przedstawiciele NATO/MON biorący udział 
w procesie pozyskiwania oraz użytkowania wyrobów 

Z działalności 
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT

Centrum Certyfi kacji Jakości

 

Rys. 1



obronnych, w tym sprzętu wojskowego, którzy mogą 
dokonać oceny na podstawie posiadanej informacji 
o jakości w całym cyklu życia wyrobu, łącznie z eta-
pem likwidacji w ujęciu krajowym oraz NATO.

Jak już informowałem poprzednio, oceny doko-
nywane są w odniesieniu do czterech obszarów:

najważniejszego, czyli wyrobów, w tym sprzę-
tu wojskowego,

niezbędnego, czyli procesów operacyjnych po-
trzebnych do wykonania tych wyrobów,

kluczowego, czyli samej organizacji oraz jej 
wiarygodności, transparentności i stabilności na 
rynku,

doskonalącego, czyli systemu zarządzania jako-
ścią w tej organizacji.

Na rysunku 1. zobrazowane są wyniki ocen su-
marycznego ryzyka z ww. obszarów dokonanych 
w większości przez auditorów CCJ. Bazę zaczy-
na zasilać również personel CCJ, który niedawno 
pozyskał dostęp w ramach wewnętrznego syste-
mu bazodanowego „SOJA”. Zasilanie przez orga-
nizacje oraz NATO/MON jest możliwe na zasadzie 
dobrowolności.

 Wyniki ocen podzielone są na kody branżo-
we wg klasyfikacji IAF, zgodnie z aktualnym za-
kresem akredytacji CCJ, i uporządkowane w bran-
żach, w których firmy zorientowane na obronność 
i bezpieczeństwo państwa prowa-
dzą działalność gospodarczą, tj. od 
najwyższego ryzyka, np.:

IAF 03, Klaster F1 „Produkty 
żywnościowe”,

IAF 05 „Skóry i wyroby 
skórzane”,

IAF 16 „Beton, cement, wapno, 
gips itp.”
do najniższego ryzyka, np.:

IAF 37 „Szkolnictwo”,
IAF 32 „Pośrednictwo finan-

sowe, nieruchomości, wynajem”,
IAF 03, Klaster F 2 „Produkty 

żywnościowe”.
W grupie branż o wysokim ry-

zyku jest również IAF 29 „Handel 
hurtowy i detaliczny”, który zaj mu-
je szeroki obszar współpracy z woj-
skiem w zakresie dostaw SpW, 
szczególnie części, które stanowią 
znaczącą część zamówień w cyklu 
życia wyrobu.

Do dokonywania ocen stosowa-
ny jest indeks ryzyka, tj.: 1, 16, 81. 
Przypomnę, że ryzyko rozumiane 
jest jako niepewność w osiąganiu celów organi-
zacji związanych z realizacją wyrobów na potrze-
by obronności i bezpieczeństwa państwa. Przyjęty 
indeks ryzyka oparty jest na metodzie wynikają-
cej z AQAP 2070. Ma to zapewnić kompatybilność 
z systemami ocen w innych instytucjach narodo-
wych państw NATO, które związane są z ryzy-
kiem dostawcy SpW w ramach nadzorowanych 

kontraktów. Ryzyko 1 rozumiane jest jako niska nie-
pewność niespełnienia wymagań, ryzyko 16 rozu-
miane jest jako średnia niepewność niespełnienia 
wymagań, a ryzyko 81 rozumiane jest jako wysoka 
niepewność niespełnienia wymagań.

W ramach rzeczywistych ocen zespołów audito-
rów są obszary ryzyka oceniane na wszystkich po-
ziomach, w tym wysokim na poziomie 81. Udział 
w ocenach ryzyka zespołów audytorskich składają-
cych się z wielu auditorów oraz samych organizacji, 
jak również personelu CCJ, zapewnia obiektywną 
ocenę na poziomach wynikających ze średniej aryt-
metycznej wszystkich ocen. Podejście takie ma za-
pewnić główną właściwość platformy wymiany in-
formacji o ryzyku polegającą na jej transparentności 
i obiektywności.

W celu zilustrowania powyższego, na poniższym 
rysunku (Rys. 2) pokazano najwyżej ocenione ryzy-
ko. W analizowanym przypadku przynajmniej je-
den z oceniających oszacował je na poziomie 81. 
Tak wysoki indeks ryzyka spowodowany jest wy-
soką oceną w obszarze systemu zarządzania jako-
ścią. Stosunkowo niska ocena dotycząca wiarygod-
ności samej organizacji, oferowanego wyrobu oraz 
realizowanych procesów jest spowodowana tym, że 
wszyscy oceniający określili ryzyko w tych obsza-
rach na poziomie 1.

Stosowane przez CCJ narzędzie posiada jeszcze 
wiele innych zalet, które są i będą rozwijane nie-
zależnie od realizowanych zasileń. O wszystkich 
możliwościach analitycznych bazy będę Państwa 
informował w kolejnych numerach „Problemów 
Jakości”.

dr inż. Witold Pokora

Rys. 2
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