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Streszczenie Summary

W artykule omówiono trudności związane z wprowadzaniem 
systemów wynagrodzeń za jakość (w tym głównie 
systemów premiowania). Autor na podstawie badań 
ustala, na ile aktualnie stosowane systemy wynagrodzeń 
uwzględniają jakość. Przytacza opinie pracowników 
na temat przydatności systemów premiowych i ich wpływu 
na odczuwalną sprawiedliwość/niesprawiedliwość.

The article discusses the difficulties associated with 
the introduction of remuneration systems for quality 
(including mainly bonus systems). The author describes 
how the currently applied remuneration systems take into 
account quality. He quotes the opinions of employees 
on the usefulness of bonus systems and their impact on 
perceived justice/injustice.

Słowa kluczowe Keywords
wynagrodzenie, jakość, premia, sprawiedliwość Keywords: remuneration, quality, bonus, justice

Problemy z wynagradzaniem za jakość
Problems with rewarding for quality

DOI: 10.15199/48.2018.8.1

Marek 
BUGDOL 

W świetle wyników badań…

Wprowadzenie
Problem wynagradzania za jakość jest tematem za-

niedbanym w większości podręczników z zakresu za-
rządzania jakością. W przeszłości na ten temat wypo-
wiadali się klasycy TQM. Ich wątpliwości dotyczyły 
tego, czy można przyznawać premię za wykonywanie 
pracy zgodnej z wyznaczonymi normami i zasadami. 
Na przykład E. Deming był przeciwny wynagradzaniu 
prowizyjnemu. P. Crosby zauważył, że kiedy praca 
jest niewłaściwie zaprojektowana, to taki system mo-
tywacji uczy błędów. Motywację opartą na systemie 
finansowym odrzucał także K. Ishikawa.

Podstawowym celem artykułu jest ustalenie, na ile 
aktualnie stosowane systemy wynagradzania uwzględ-
niają jakość i jak są one oceniane przez pracowników 
(np. czy są one źródłem odczuwalnej niesprawiedliwo-
ści). Autor dokonał analizy literatury przedmiotu (wy-
korzystano artykuły opublikowane w bazie EBSCO). 
Zawarte w opracowaniu informacje dotyczące syste-
mów wynagrodzeń pochodzą z projektu badawczego 
„Ocena procesów zarządzania w spółce X”, wykona-
nego w marcu i kwietniu 2018 roku. Natomiast opis 
poszczególnych systemów premiowych powstał na 
podstawie wywiadów prowadzonych z pracownikami 
spółek produkcyjnych i usługowych woj. opolskiego 
(ogółem 25 wywiadów).

Wynagradzanie za jakość w świetle literatury
Problem wynagradzania za jakość był badany 

z punktu widzenia: dostosowania celów jakości 
do zasad oceny i wynagradzania pracowników [6], 
wynagradzania za jakość w sektorze publicznym 
[7], pensji specjalistów odpowiedzialnych za ja-
kość w organizacji [1], trudności towarzyszących 

ustalaniu wynagradzania za jakość w różnych śro-
dowiskach [3] [9] [11], ograniczonego wpływu wy-
nagradzania na wyniki ekonomiczne i jakość [2] [5].

Często bardzo optymistycznie przyjmuje się, że na-
leży uzależnić wysokość wynagradzania (głównie pre-
mii) od wykonania celów jakości [8]. Evan Invey ba-
dał problem wynagradzania pracowników za wyniki 
pracy w środowisku TQM. Z badań tych wynikało, że: 

 zasadniczym problemem w wynagradzaniu za 
jakość jest przekształcenie celów jakości w wymier-
ne cele, które umożliwiają rzetelną i obiektywną 
ocenę indywidualnych wysiłków,

wynagrodzenie za wyniki nie zachęca do pracy 
zespołowej i nie jest uczciwym systemem wynagro-
dzeń [6].

Badania przeprowadzone w sektorze publicznym 
wykazało, że wynagrodzenie ma niewielkie znacze-
nie dla jakości pracy. Nie wpływa ono ani na ogra-
niczenie korupcji, ani na politykę fiskalną. Wyż-
sza płaca sprawia, że politycy bardziej angażują się 
w pozyskiwanie funduszy, ale nie mają więcej cza-
su na działania legislacyjne [7]. 

Czasopismo „Quality” co pewien czas informuje 
o poziomie pensji specjalistów z zakresu jakości. Z róż-
nych doniesień wynika, że pensje te są uzależniane od 
tego, jakie wyniki finansowe uzyskuje organizacja [1].

Kiedy płaci się za ilość, a nie jakość, to nie ma osób 
zainteresowanych poprawą jakości. Ale tak naprawdę 
powodem takich systemów wynagradzania jest brak 
narzędzi umożliwiających dokonywanie pomiaru ja-
kości [9]. To samo można powiedzieć o uzależnie-
niu premii od poziomu satysfakcji klienta [3]. Dlatego 
właśnie pomysły, aby płacić pracownikom za jakość 
i wyniki końcowe – na przykład nauczycielom – są 
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trudne do zrealizowania [11]. Nie wiadomo, jaka jest 
jakość tzw. wejść tego procesu – tego, co przyczynia 
się do wyniku końcowego. Nie zawsze istnieje moż-
liwość określenia wymiernych cech badanej jakości. 

Wyniki badań wykazują, że korzystanie z bonusów 
lub wdrażanie niektórych rodzajów systemów nagród 
nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu 
na wydajność organizacji. Można to wytłumaczyć fak-
tem, że systemy wynagrodzeń są raczej czynnikiem 
higieny organizacji, a nie czynnikiem motywacyjnym 
[5]. Wykazano, że płaca kadry zarządzającej jest słabo 
powiązana z wynikami pracy, a zależy np. od wielko-
ści organizacji, wyników krótkookresowych. Nie za-
wsze jednak zależy od jakości, od realizacji długookre-
sowych wyników [2]. Z kolei tak zwane pozapłacowe 
czynniki motywacyjne są korzystne dla samej firmy 
(ze względu na niskie koszty). Jednak, aby te czynni-
ki rzeczywiście wpływały na motywację wewnętrzną, 
to potrzebne jest m.in. sprawiedliwe wynagrodzenie 
(tutaj szacowane w odniesieniu do innych pracowni-
ków) oraz organizacyjna sprawiedliwość [12].

Wyniki badań
Badania wskazują na to, że jakość nie jest w ogóle 

uwzględniona w wynagradzaniu kadry zarządzającej. 
Najczęściej uwzględnia się czynniki finansowe. Na 
przykład w jednej z badanych organizacji (firma pro-
dukcyjna, powyżej 1500 osób) wynagrodzenie zależy 
od: zysku operacyjnego, zysku netto, przychodów na 
pracownika, ROCE (ang. return on capital employed 
– wskaźnik określający wydajność oraz rentowność 
inwestycji), EBITDA (ang. earnings before interest, ta-
xes, depreciation and amortization – zysk operacyjny 
przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowią-
zań oprocentowanych, podatków, amortyzacji warto-
ści niematerialnych), wykorzystania instalacji.

Przeprowadzone badania wykazują, że:
a) Jakość stanowi jeden z elementów składo-

wych premii (najczęściej miesięcznych). 
W jednej z badanych firm produkcyjnych (wiel-

kość do 150 osób) premia zależy od: jakości (12% 
udziału), precyzji dostaw, czasu produkcji oraz 
wypadkowości. W firmie montażowo-produkcyj-
nej (1500 osób) premia zależy od: precyzji dostaw 
(20%), jakości (20%) i wykonania planu produk-
cyjnego (40%). W małej firmie usługowej (11 osób) 
premia zależna jest od: jakości, szybkości pracy 
i nadgodzin. Pracownicy twierdzą, że: 

 „System ten jest niesprawiedliwy, bo nie od-
zwierciedla mojego zaangażowani i wysiłku” (męż-
czyzna, firma produkcyjno-montażowa, 1500 osób).

 „Wpływ na jakość ma cała fabryka, mój wpływ 
jest pośredni” (mężczyzna, firma produkcyjno-mon-
tażowa, 1500 osób).

 „Nie mam wpływu na precyzję dostaw” (męż-
czyzna, firma produkcyjno-montażowa, 1500 osób).

 „Ocena jakości jest subiektywna” (kobieta, fir-
ma usługowa, 11 osób).

b) Premia zależy od jakości tylko w sposób po-
średni (uwzględniona jest liczba reklamacji, wy-
braków, poprawek jakościowych).

W firmie produkcyjnej F (zatrudnienie do 150 
osób) premia zależy od: procentowej ilości odpa-
dów (liczba wyprodukowanych złych części), obec-
ności w pracy (chorobowe wypływa na obniże-
nie premii) oraz od liczby reklamacji. W kolejnej 
badanej firmie (produkcja, zatrudnienie powyżej 
250 osób) premia zależy od: obecności (100 zło-
tych za brak chorobowego), efektywności maszyn 
(400 złotych), reklamacji (200 zł).

Pracownicy stwierdzali:
 „Nie mam wpływu na liczbę reklamacji. Zdarza 

się, że materiał już przychodzi wadliwy i mimo to 
jest puszczany dalej” (mężczyzna, firma produkcyj-
na, zatrudnienie powyżej 250 osób).

 „Nie jest to sprawiedliwe, gdyż mogę stracić pre-
mię z przyczyn ode mnie niezależnych. Premie rocz-
ne otrzymuje tylko kierownictwo, co nie jest sprawie-
dliwe” (mężczyzna, firma produkcyjna, do 150 osób).

c) Premia zależy w dużej mierze od wyników 
 finansowych, a kryteria jakości są zaniedbywane.

W znacznej części organizacji premia zależy od 
wyników finansowych, od tego, czy są wykonane 
normy dotyczące wielkości produkcji.

Na przykład w jednej z badanych firm premia za-
leży od osiągnięć finansowych oraz od absencji cho-
robowej (firma produkcyjno-usługowa, do 50 pracow-
ników), w innej tylko od wielkości produkcji (firma 
usługowa, powyżej 1500 osób, należąca do branży 
usługowej). W jeszcze innej organizacji premia w naj-
większym stopniu zależy od normy produkcyjnej, ale 
również od uznania mistrza zmianowego i liczby dni 
spędzonych na zwolnieniu chorobowym (mężczyzna, 
firma produkcyjna, do 1500 osób).

Pracownicy stwierdzali, że: 
 „Taki system jest sprawiedliwy” (w przypadku 

tylko wyników finansowych, kobieta, firma usługo-
wa, powyżej 1500 osób).

 „Tylko w 50% mam wpływ na wyznaczone cele, 
50% narzuca przełożony” (kobieta, firma produk-
cyjna, zatrudnienie ok. 500 osób).

 „Mam mały wpływ na wyrobienie normy, ża-
den na decyzje mistrza, stan zdrowia” (mężczyzna, 
firma produkcyjna, do 1500 osób).

d) Istotnym elementem składowym premii jest 
zaangażowanie pracowników.

W 3 badanych organizacjach elementem składo-
wym premii jest zaangażowanie pracowników. 

W jednej z firm – obok zaangażowania – ocenia 
się punktualność i wyniki samokontroli (kobieta, fir-
ma produkcyjna, powyżej 250 osób). W innej – obok 
zaangażowania – uwzględnia się absencję chorobo-
wą (mężczyzna, duża korporacja, powyżej 250 osób).

Pracownicy stwierdzali: 
 „Moim zdaniem premia nie jest sprawiedliwa. 

Często jest tak, że osoby nic sobą niereprezentujące 
dostają większą premię niż zaangażowani pracow-
nicy. Dzieje się tak z powodu kumoterstwa” (męż-
czyzna, duża korporacja, powyżej 250 osób).

 „Otrzymuję premię w formie dodatku do pod-
stawy. Uważam, że premia jest sprawiedliwa” (ko-
bieta, firma produkcyjna, powyżej 250 osób).

Marek Bugdol

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
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W jednym przypadku premia zależy tylko od 
obecności i absencji chorobowej (mężczyzna, fir-
ma produkcyjna, powyżej 250 osób). Tego typu sys-
tem jest również uważany za niesprawiedliwy („wy-
sokość premii zależy od tego, czy jest się lubianym 
przez przełożonego”). Tylko w jednej badanej firmie 
uwzględnia się przestrzeganie przepisów bhp (obok 
wydajności i kompetencji).

Ograniczenia i dyskusja
Przedstawione wstępne wyniki badań nie są w peł-

ni reprezentatywne. Są jedynie przykładami ilustru-
jącymi, jak w różnych organizacjach zaprojektowano 
systemy wynagrodzeń. Pamiętać też należy, że oce-
na sprawiedliwości jest oceną subiektywną. Pomimo 
niewątpliwych ograniczeń można wywnioskować, że 
jeśli jakość jest elementem premii, to najczęściej zale-
ży ona od całego szeregu czynników, co jest związane 
z ideą łańcucha jakości i koncepcją systemową, o któ-
rej mówił już E. Deming. Element ten w niewielkim 
stopniu zależy od wysiłku indywidualnego. Zgodnie 
z teorią słuszności [10], która dotyczy niesprawiedli-
wości w przyznawaniu nagród, w tym także wynagro-
dzeń, ocena sprawiedliwości zależy od trzech czyn-
ników: wkładu, równości i potrzeb. Podstawowym 
założeniem wkładu jest to, że ludzie powinni być 
wynagradzani proporcjonalnie do własnego wkładu, 
a więc wysiłku lub doświadczenia, szkolenia. W oma-
wianych systemach premiowania zasada ta nie jest 
uwzględniana. Stąd wypowiedzi dotyczące odczu-
walnej niesprawiedliwości (tylko dwie osoby uznały 
system premiowy za sprawiedliwy, ale był on oparty 
tylko na wskaźnikach finansowych i zaangażowaniu).

Okazuje się, że premie w badanych organizacjach 
nie pełnią funkcji motywacyjnej. Co więcej, są trakto-
wane jako źródło nieporozumień. Świadczy to tylko 
o tym, że organizacje nie dbają o tak ważny element 
kontekstu wewnętrznego, jakim jest system wartości 
organizacyjnych. Zakładać należy, że systemy premio-
we są po części elementem zarządzania ryzkiem. Dla-
czego? Premię można łatwo zawiesić, odebrać, a w sy-
tuacji, w której następuje załamanie sprzedaży i przy-
chodów, można szybko zmniejszyć koszty osobowe.

Projektując systemy premiowe, zakłada się, że 
istnieje odpowiedzialność zbiorowa, a pracownik 
unika pracy (stąd duży nacisk na absencję). Mene-
dżerowie duże znaczenie przywiązują do obecno-
ści w pracy, a sam fakt posiadania chorobowego jest 
przez nich podważany. Uważa się, że osoba przeby-
wająca na zwolnieniu lekarskim nie zawsze jest cho-
ra. Powstają więc pytania: jaki jest poziom zaufania 
do lekarzy? Czy przełożeni starają się na co dzień 
wyjaśniać,  jakie są rzeczywiste przyczyny nieobec-
ności? (Może zła atmosfera w miejscu pracy, strach).

Na cele ilościowe najbardziej zor ientowane są or-
ganizacje z branży finansowej. To tam dominuje prze-
konanie, że „im więcej produktów sprzedamy, tym le-
piej”. Pracownicy są oceniani bardzo rygorystycznie, 
a szefów interesują tylko wyniki finansowe, a nie spo-
soby dochodzenia do tych wyników. Liczy się więc 
zysk za wszelka cenę. Wytłumaczeniem tej absurdalnej 

sytuacji jest to, że organizacjom tym nie zależy na lo-
jalności klientów. Wyznawana jest zasada – „produkt 
sprzedany, klient zatopiony”. Większość bowiem klien-
tów tylko raz korzysta z usług takich organizacji.

Firmy prześcigają się w pomysłach dotyczących rze-
komego zwiększenia wydajności. I tak w firmie produ-
kującej wiatraki premia przyznawana jest pracownikowi, 
który dziennie zamontuje przynajmniej jeden element 
w konstrukcji wiatraka powyżej normy. Płace są niskie 
i dlatego prawie każdy z pracowników stara się zamon-
tować jak najwięcej sztuk niezbędnych elementów kon-
strukcyjnych. Problem w tym, że prace te wykonywane 
są ręcznie, a po wielu miesiącach pracy pracownicy mają 
liczne problemy ze sprawnością ręki. Odchodzą z firmy, 
a w ich miejsce przyjmuje się nowych pracowników (ro-
sną koszty szkolenia, adaptacji, których nikt nie liczy, nie 
mówiąc już o kosztach utraty reputacji).

Podsumowanie
Trudno nie zgodzić się z E. Demingiem, który 

w „Nowej Ekonomii” opowiadał się za stałymi pen-
sjami [4]. Taka propozycja jest najlepsza, kiedy:

 nie można ustalić indywidualnego wkładu 
w osiąganie jakości, ale i wyników ekonomicznych,

wynagrodzenie miałoby doprowadzić do rywalizacji. 
Warto jednak pamiętać, że system wynagrodzeń 

musi być również elastyczny, aby nie wytwarzać sy-
tuacji, w której starsi pracownicy zawsze zarabiają 
więcej. Systemy premiowania nie mogą służyć tylko 
do dyscyplinowania pracowników. Nie taka powin-
na być ich rola. Zdecydowanie lepszym pomysłem, 
który sprawdza się w organizacjach opartych na za-
ufaniu, jest zagwarantowanie pracownikom udziału 
w zysku. Wszak za jakość powinien zapłacić klient.

Prof. dr hab. Marek Bugdol (marek.bugdol@uj.edu.pl) – Katedra 
Zarządzania Jakością, Uniwersytet Jagielloński
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest diagnoza zmian zachodzących 
w przedmiotowym zakresie gwarancji jako narzędzia 
reklamacji, wskazanie jej miejsca wśród czynników 
konkurencyjności i przedstawienie opinii konsumentów 
na temat innowacyjnych rozwiązań w gwarancji 
oraz określenie roli tych informacji w doskonaleniu 
zarządzania jakością. W opracowaniu wskazano na 
rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw-producentów 
gwarancją jakości produktów wprowadzanych do 
obrotu rynkowego. Pokazano powiązania pomiędzy 
elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi gwarancji 
standardowej a rozwiązaniami innowacyjnymi w zakresie 
gwarancji. Wskazano na pięć opcji innowacyjnych 
gwarancji, najczęściej stosowanych w praktyce 
przedsiębiorstw. Zaakcentowano ważność obopólnych 
korzyści producenta-gwaranta i konsumenta-użytkownika 
wyrobów. Przedstawiono wyniki sondażowych badań 
własnych przeprowadzonych w wybranej uczelni 
wyższej. Przyjętymi metodami badawczymi była ankieta 
bezpośrednia i wywiady. Wyniki badań pozwoliły na 
stwierdzenie, że gwarancja ma duże znaczenie jako 
czynnik konkurencyjności. Konsumenci akceptują 
nowe rozwiązania gwarancyjne, jednak tylko te, które 
związane są z rozszerzeniem ich uprawnień.

The purpose of the article is to diagnose changes in 
the subject scope of the manufacturer’s guarantee, 
indicating its place among competitiveness factors and 
gathering consumer opinions on innovative solutions in 
the guarantee and defining the role of this information 
in improving quality management. The paper describes 
differences between the standard and innovative 
warranty. It offers 5 options for innovative warranty 
solutions. The author presents the results of his own 
surveys. The survey method was questionnaire and 
a direct interview. The results of the research have 
proved that the guarantee is of great importance as 
a factor of competitiveness. Consumers accept only 
these innovative solutions that are connected with the 
extension of their rights.

Słowa kluczowe Keywords
zarządzanie jakością, gwarancja, innowacja, producent-
-gwarant, konsument 

quality management, guarantee, innovation, producer-
-guarantor, consumer

Znaczenie rozwiązań innowacyjnych 
w gwarancji producenta – wyniki badań
The importance of innovative solutions in the 
manufacturer’s guarantee – research results
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Producenci coraz częściej posługują się w swo-
ich rynkowych poczynaniach gwarancją jakości 
na produkty wprowadzane do obrotu. Ten mecha-
nizm rynkowy obecnie staje się ważnym narzę-
dziem reklamacyjnym w walce z konkurencją. Aby 
temu sprostać, w zapisach gwarancji muszą się 
pojawiać niestandardowe, innowacyjne rozwiąza-
nia, na które nabywcy produktów zwrócą uwagę. 
Przedsiębiorstwo-gwarant musi jednak wskazać 

na dodatkowe korzyści, jakie może uzyskać konsu-
ment, zakupując i użytkując dany produkt. Gwaran-
cja producenta powinna się bowiem czymś pozy-
tywnym wyróżniać na tle innych propozycji rynko-
wych, aby mogła być znana szerokiemu gronu na-
bywców wyrobów.

W związku z powyższym zasadniczym celem 
niniejszego opracowania jest diagnoza zmian za-
chodzących w przedmiotowym zakresie gwarancji 
jakości jako narzędzia reklamacji, wskazanie miej-
sca gwarancji wśród czynników konkurencyjności 
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W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Znaczenie rozwiązań innowacyjnych w gwarancji producenta – wyniki badań

i przedstawienie opinii badanych konsumentów 
na temat innowacyjnych rozwiązań w gwarancji 
oraz określenie roli tych informacji w doskona-
leniu zarządzania jakością. Autor, dążąc do osią-
gnięcia postawionego celu, posłużył się wybraną 
literaturą tematyczną z zakresu nauk o zarządza-
niu oraz wynikami własnych badań. W artykule 
omówiono podejścia do istoty gwarancji, określo-
no jej elementy obligatoryjne i fakultatywne. Na tle 
gwarancji standardowej zanalizowano pięć wybra-
nych opcji innowacyjnych rozwiązań gwarancyj-
nych i przedstawiono wyniki autorskich sondażo-
wych badań, będących częścią kompleksowych ba-
dań dotyczących instytucji gwarancji. Jako obiekt 
badań wybrano uczelnię techniczną. Przyjętymi 
metodami badawczymi były ankieta i wywiady 
bezpośrednie.

Gwarancja standardowa jako dodatkowa ochrona 
konsumenta

Współczesny rynek charakteryzuje się coraz 
większą złożonością produktów, co wymaga zmian 
w otoczeniu bliższym i dalszym przedsiębiorstw. 
Wyzwaniem jest stworzenie takich mechanizmów 
rynkowych, które zapewniałyby równowagę pomię-
dzy konsumentami a profesjonalnymi podmiotami 
obrotu [3] [8] [9]. Dynamiczne zmiany w relacjach 
producent-konsument wymagają nowych mechani-
zmów rynkowych [10]. Do takich mechanizmów za-
licza się gwarancję jakości jako podstawowe narzę-
dzie reklamacyjne [4] [6] [13] [16] [17].

Gwarancja stanowi dodatkową ochronę kupują-
cego, udzieloną przez producenta, niezależną od 
ustawowej rękojmi, na wypadek gdyby zakupione 
przez niego dobro okazało się niezgodne z umową 
konsumencką [4] [15] [16]. Przyjąć więc można, że 
jest ona oświadczeniem, w którym wytwórca pro-
duktu bierze odpowiedzialność za jakość produktu 
i chroni konsumenta przed jego wadliwością, szcze-
gólnie związaną z niebezpieczeństwem użytkowa-
nia [18] [20]. Dla producenta jest to dodatkowe, do-
browolne zobowiązanie dotyczące jakości produktu 
wprowadzonego na rynek.

W literaturze tematycznej zauważalny jest brak 
jednomyślności co do prezentowanego zagadnie-
nia gwarancji. Można jednak dopatrzyć się dwóch 
podejść:

1. gwarancję utożsamia się z pewną czynnością 
(działaniem) ze strony producenta-gwaranta; jest to 
jednostronne oświadczenie woli [10],

2. gwarancja jest traktowana jako umowa pomię-
dzy producentem a nabywcą produktu; jest to dwu-
stronne oświadczenie woli [12].

Biorąc pod uwagę zasadniczy cel gwarancji zwią-
zany z ochroną kupujących, należy zgodzić się 
z pierwszą koncepcją sprowadzającą gwarancję 
do jednostronnego oświadczenia woli jej wystaw-
cy. Wprawdzie działania ochronne podejmowane 
są przez producenta dobrowolnie, niemniej warto 
tutaj podkreślić chęć producentów do sprostania 

rosnącym wymaganiom ze strony kupujących oraz 
zagrożeń ze strony konkurencji. 

Dowolność w kształtowaniu przez producenta 
treści gwarancji podlega jednak ograniczeniom ze 
względu na konieczność zgodności jej treści z obo-
wiązującymi regulacjami prawnymi [4 ]. Tym sa-
mym gwarancja przybiera charakter obligatoryjny. 
Jej elementy stanowią punkt wyjścia do rozwią-
zań, jakie może producent-gwarant zaproponować 
klientom. Na ich podstawie producent decyduje 
o zakresie podmiotowym i przedmiotowym swojej 
gwarancji i o ewentualnych innowacyjnych rozwią-
zaniach, jakie do niej wprowadzi, aby wyróżniała 
się ona na tle konkurencyjnych ofert. Przejawem 
tych działań są składniki fakultatywne gwarancji, 
które mogą zamykać się w standardowych grani-
cach albo poza nie wykraczać.

Związek pomiędzy treścią obligatoryjną a fakul-
tatywną zawartą w dokumencie gwarancyjnym, roz-
szerzoną o ewentualne innowacyjne rozwiązania, 
został przedstawiony na rysunku 1.

Elementy 
obligatoryjne 
w gwarancji 

Elementy 
fakultatywne                 
w gwarancji 

Rozwiązania 
innowacyjne 
w gwarancji 

Rysunek 1. Powiązania pomiędzy elementami obligatoryjnymi 
i fakultatywnymi gwarancji a rozwiązaniami innowacyjnymi

Źródło: opracowanie własne

Wprawdzie producent, tworząc gwarancję, nie 
ma wpływu na jej elementy obowiązkowe, niemniej 
to w jego gestii pozostaje ich uszczegółowienie. Za-
pisy narzucane przez prawodawcę są bowiem bar-
dzo ogólne. Jednym z przykładów, który obrazu-
je tego typu zależności, jest okres obowiązywania 
gwarancji. Okres ten musi być w gwarancji podany 
przez producenta-gwaranta, ponieważ poprzez traf-
ne ustalenie czasu obowiązywania gwarancji może 
osiągnąć wymierne korzyści finansowe. Odejście 
od standardowej 2-letniej ochrony gwarancyjnej na 
rzecz dłuższego czasu jej obowiązywania stwarza 
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szansę dotyczącą dostrzeżenia przez klienta inno-
wacyjnego rozwiązania1. 

Korelacja pomiędzy obligatoryjnymi i fakulta-
tywnymi elementami gwarancji sprowadza się do 
zakresu uprawnień, jakie przysługują kupującemu, 
na wypadek jeśli zakupiony produkt nie ma wła-
ściwości, o których kupujący był poinformowany 
przed zakupem. Prawodawca wskazuje tylko, że ta-
kie uprawnienia gwarant musi określić. O tym jed-
nak, jakie będą ich granice, decyduje producent. 
Najczęściej spotykanym uprawnieniem jest prawo 
wnoszącego reklamację konsumenta do kilku bez-
płatnych napraw. Gwarancje różnią się w tym przy-
padku tylko liczbą napraw. Niemniej coraz częściej 
producenci decydują się na wprowadzenie dodat-
kowego uprawnienia w postaci wymiany produktu 
na wolny od wad. Potwierdzeniem są rozwiązania 
wprowadzone przez Samsunga na drukarki i urzą-
dzenia wielofunkcyjne [21].

Niezależnie od tego, iż producenci mają dużą 
swobodę działania w zakresie rozwiązań w fakul-
tatywnym obszarze gwarancji, niestety często nie 
korzystają z tej możliwości. Oferty gwarancyjne 
najczęściej są ze sobą zbieżne i sprowadzają się do: 
2-letniego okresu ochronnego, kilku bezpłatnych 
napraw i świadczenia usług tylko w autoryzowa-
nych serwisach. W tym przypadku przyjąć moż-
na tezę, że wybór kupującego spośród wielu ofert 
gwarancyjnych jest przypadkowy. W podjęciu de-
cyzji o zakupie wyznacznikiem dla kupującego bę-
dą nie tyle granice przedmiotowej ochrony przed 
produktem wadliwym, co fakt istnienia gwarancji. 
W takiej sytuacji o zakupie, w pierwszej kolejno-
ści, decydować będą inne właściwości produktu, 
chociażby takie, jak: cena, jakość, marka, termin 
dostawy, kompetencje sprzedawcy, opinie o pro-
dukcie. Praktyka potwierdza więc, że producen-
ci, tworząc gwarancję, poszukują takich obszarów, 
które będą na tyle innowacyjne w stosunku do 
standardowych rozwiązań, iż pozwolą im na osią-
gnięcie realnej przewagi nad konkurencją i będą 
nie tylko korzystne dla konsumenta, lecz także dla 
nich – w postaci zwiększonej wielkości sprzedaży.

Rozwiązania innowacyjne w gwarancji

Jak już wyżej wspomniano, przedsiębiorstwa, 
tworząc gwarancje dla kupujących, wychodzą 
z założenia, że jednym z kluczowych wyzwań jest 
stworzenie im poczucia bezpieczeństwa i pewno-
ści co do słuszności zakupionego produktu. Ogól-
nie przyjęte rozwiązania mogą okazać się niewy-
starczające do sprostania tym założeniom, toteż 
producenci starają się poszukiwać innowacyjnych 
rozwiązań w tym zakresie. Z przeglądu interneto-
wych ofert wynika, że niektórzy producenci pod-
kreślają, iż oferują nie niestandardową gwaran-
cję, ale gwarancję nową. Wskazują, że oferowana 

1 Przykładem jest 5-letnia gwarancja obiektywów do aparatów 
fotograficznych przedsiębiorstwa Tamron.

gwarancja jest korzystna dla ewentualnego konsu-
menta. Nawiązują tym samym do innowacyjnych 
rozwiązań w tym obszarze. Wielu bowiem badaczy 
zajmujących się problematyką innowacyjnych roz-
wiązań podkreśla, że innowacje powinny przyno-
sić korzyści w postaci nowych wartości jednocze-
śnie dla producentów, jak i konsumentów, a także 
dla interesariuszy. Ten aspekt wartości innowacji 
jest podkreślony m.in. w pracach [1] [2] [5] [7] [11] 
[14], a także w systemowej normie dotyczącej za-
rządzania jakością ISO 9000:2015 [11].

Zwykle w praktyce przedsiębiorstw-gwarantów 
rozróżnia się pięć opcji innowacyjnych rozwiązań 
(rysunek 2):

 gwarancję wydłużoną,
 gwarancję rozszerzoną,
 gwarancję door-to-door,
 gwarancję dożywotnią,
 gwarancję nadzwyczajną.

Gwarancja wydłużona 

Gwarancja rozszerzona 

Gwarancja door-to-door 

Gwarancja dożywotnia 

Gwarancja nadzwyczajna 

Rysunek 2. Przykładowe opcje innowacyjne w gwarancji

Źródło: opracowanie własne

Pierwsze cztery warianty są oparte na standar-
dowych rozwiązaniach stworzonych przez gwa-
ranta i stanowią ich rozszerzenie. Producenci, 
którzy chcą zastosować tego typu innowacje, naj-
pierw muszą przygotować zapisy w postaci zwy-
kłej gwarancji. Pełni ona tutaj rolę podstawy, do 
której są dodawane elementy innowacyjne w po-
staci na przykład wydłużonego okresu ochronne-
go, zwiększonych uprawnień na wypadek rekla-
macji, możliwości przekazania produktu do ser-
wisu za pośrednictwem kuriera. Na wskazanym 
obszarze innowacji gwarancyjnych gwarant ma 
pełną swobodę w ich kształtowaniu zarówno pod 
względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. 
Ważne jest jednak, aby proponowane zapisy były 
zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 
Przykładowo rozszerzona gwarancja nie musi do-
tyczyć wszystkich kupujących, a może być zare-
zerwowana tylko dla odpowiedniej grupy kupują-
cych. Z kolei pod względem przedmiotowym mo-
że obejmować tylko wskazane przez gwaranta zda-
rzenia, np.: obniżenie jakości produktu powstałe 
wskutek pożaru, zalania czy też uszkodzeń mecha-
nicznych. Propozycje producenta, pomimo swojej 
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różnorodności, mają jeden wspólny mianownik 
– wychodzą poza granice nakreślone w gwarancji 
standardowej, w której ochrona ze strony gwaranta 
podlega wielu wyłączeniom. 

Warianty z rozszerzoną lub wydłużoną gwa-
rancją prezentowane są kupującym przed za-
warciem umowy. Mają oni do wyboru gwarancję 
z podstawową opcją ochronną albo gwarancję, 
która zawiera wskazane nowatorskie rozwiąza-
nia. Tego typu działania innowacyjne szczegól-
nie widoczne są na rynku sprzętu RTV i AGD. 
Pewnym uzasadnieniem może być fakt, iż żywot-
ność tego typu produktów jest coraz mniejsza ze 
względu na postęp techniczny. Jednak ogranicze-
nie ochrony gwarancyjnej tylko do podstawowej 
opcji może okazać się niewystarczające. Nieste-
ty słabą stroną prezentowanych wariantów inno-
wacyjnych jest odpłatna możliwość skorzystania 
z nich [18] [19] [20] [22] [23] [24]. Powoływanie 
się na te nowatorskie pomysły w gwarancji może 
początkowo wydawać się więc mało atrakcyjne 
dla klientów, jednakże w dłuższym czasie użyt-
kownicy zakupionych produktów mogą uzyskać 
zwrot wartości produktu (obowiązującej w chwi-
li jego zakupu) albo otrzymać bezpłatnie nowy 
i udoskonalony sprzęt. Przykładem, który obrazu-
je tę sytuację, jest eksploatacja telewizora przez 
5–6 lat. W momencie nieopłacalności usunię-
cia jego wady (np. uszkodzona matryca) kupują-
cy, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, 
otrzyma bezpłatnie najnowszy, lepiej dopracowa-
ny model. 

Dopełnieniem prezentowanych udoskonaleń w gwa-
rancji są dwie możliwości – gwarancja door-to-door 
oraz gwarancja dożywotnia. Opcje te stanowią doda-
tek do rozwiązań przyjętych w gwarancji standardo-
wej, wydłużonej lub rozszerzonej.

Wariant door-to-door pozwala klientowi wnoszą-
cemu reklamację zaoszczędzić czas i uniknąć do-
datkowych kosztów związanych na przykład z do-
jazdem do serwisu lub transportem produktów 
o dużych gabarytach. Ciężar odpowiedzialności 
związany z logistyką takiego towaru spoczywa tutaj 
na gwarancie. Odpowiada on za odbiór reklamowa-
nego produktu, jego dostarczenie do serwisu i po-
nowne przekazanie go podmiotowi, który wniósł 
reklamację. Opcja ta może okazać się przydatna 
szczególnie wtedy, kiedy konsument może mieć 
problemy z samodzielnym transportem produktu 
ze względu na jego duże gabaryty (np. szafy, lodów-
ki, pralki itp.). 

Zabezpieczenie w postaci dożywotnej gwarancji 
może wzbudzać pewne wątpliwości, szczególnie 
pod względem interpretacji czasu jej obowiązywa-
nia. Problem ten jest następstwem braku uniwersal-
nej wykładni gwarancji odnoszącej się do tej opcji. 
Najczęściej przyjmowanymi rozwiązaniami w tym 
zakresie jest czas gwarancji zgodny z żywotnością 
produktu lub okresem produkcji jego serii.

Najpełniejszy indywidualizm oraz swoistą nie-
powtarzalność można zaobserwować dopiero 

w wariancie piątym (rysunek 2) – gwarancji nad-
zwyczajnej. W przypadku wcześniejszych opcji 
producenci mogą konkurować szczegółami w tre-
ści gwarancji, gdy kierunki innowacji zostały już 
wcześniej wytyczone. Dopiero w przypadku gwa-
rancji nadzwyczajnej można mówić o innowacji 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Słuszna jest za-
tem teza, zgodnie z którą przedsiębiorstwa posia-
dające produkty lepsze jakościowo od konkuren-
cji powinny zdecydowanie i wyraźnie ten fakt za-
akcentować [6] [7].

Badania własne

Celem badań było określenie opinii i oczekiwań 
konsumentów odnośnie gwarancji oferowanych 
przez producentów. Były to badania o charakterze 
ilościowym i jakościowym. Zostały przeprowadzo-
ne w latach 2016/2017 w wybranej uczelni tech-
nicznej. Próba badawcza miała charakter celowy 
i liczyła 278 osób (konsumentów). Do badań wy-
brano kierunki, na których były prowadzone kur-
sy z zakresu nauk o zarządzaniu. Respondentami 
byli studenci, słuchacze studiów podyplomowych 
oraz polsko-amerykańskiej szkoły biznesu. W ba-
daniach przeważali respondenci wywodzący się 
z praktyki gospodarczej. Do pomiaru zastosowano 
narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza an-
kietowego bezpośredniego. Badania te uzupełniono 
pogłębionymi wywiadami bezpośrednimi z wybra-
nymi respondentami. W tym artykule przedstawio-
no tylko część wyników badań. Dotyczą one odpo-
wiedzi badanych respondentów-konsumentów na 
trzy pytania: 

1. Jakie czynniki decydują o wyborze zakupu 
produktu przez Panią (Pana)?

2. Jaka jest Pani (Pana) opinia na temat innowa-
cyjnych rozwiązań gwarancyjnych? 

3. Jaka jest Pani (Pana) opinia dotycząca kie-
runków rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
gwarancyjnych?

246 237 

92 

11 

62 

8 

44 
23 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

cena  jakość  gwarancja  opakowanie  marka reklama  kraj 
pochodzenia 

inne 

Rysunek 3. Czynniki decydujące o  wyborze produktu –  miejsce 
gwarancji wśród czynników wyboru produktu

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych
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Z przeglądu stron internetowych producen-
tów różnych produktów wynika, że gwarancja 
staje się ważnym czynnikiem konkurencyjności. 
Na potwierdzenie tej tezy sformułowano osiem 
czynników konkurencyjności (pytanie pierwsze). 
Ankietowani mieli wybrać trzy spośród ośmiu 
czynników, którymi kierują się przy podejmowa-
niu decyzji o zakupie. Wyniki przedstawiono na 
rysunku 3.

Osoby badane wskazały 92 razy na gwarancję ja-
ko czynnik, którym kierują się podczas wyboru pro-
duktu. Tylko cena (246 wskazań) i jakość (237 wska-
zań) przeważały nad gwarancją. Wyżej była jednak 
oceniana od marki (62 wskazania), kraju pochodze-
nia i pozostałych czynników. Wzrastająca ważność 
gwarancji jako podstawowego czynnika konkuren-
cyjności jest podkreślana także na stronach interne-
towych przedsiębiorstw.

Jednym z newralgicznych założeń było ustalenie 
preferencji badanych kupujących odnośnie inno-
wacyjnych propozycji producenta-gwaranta. Zapy-
tano więc respondentów o opinię w sprawie inno-
wacyjnych rozwiązań (pytanie drugie). Badani mie-
li zaznaczyć tylko jeden z wariantów. Na rysunku 4 
przedstawiono wyniki odpowiedzi.
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Rysunek 4. Opinie badanych konsumentów dotyczące innowacyj-
nych rozwiązań gwarancyjnych

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Okazuje się, że respondenci najbardziej cenią 
sobie innowację w postaci przedłużenia okresu 
ochrony gwarancyjnej. Tę opcję wybrały 124 oso-
by (ok. 45% badanych). Znacznie mniej wskazań 
dotyczyło rozszerzenia uprawnień gwarancyjnych. 
Tylko 71 osób (ponad 1/4 badanych) uważa tę opcję 
za najważniejszą. Co ciekawe, jedynie 9 badanych 
osób (zaledwie ponad 3%) optowało za gwarancją 
nadzwyczajną, mającą cechy niepowtarzalności, 
będącą teoretycznie najlepszą opcją, jaką produ-
cent może zaproponować w innowacjach gwaran-
cyjnych. Badania pogłębione wykazały, że wynika 
to z niedostatecznej wiedzy ankietowanych na te-
mat nowych rozwiązań mających wzbudzić zaufa-
nie konsumenta do producenta i jego produktów. 

Można więc powiedzieć, że kultura konsumencka 
jest słaba2. Tezę tę potwierdzają wyniki badań au-
torskich, które zostały przeprowadzone w I kwarta-
le 2016 roku [19].

Dopełnieniem powyższych badań była opinia 
konsumentów dotycząca kierunków działań inno-
wacyjnych w gwarancji (pytanie trzecie). Wyniki 
tych badań przedstawiono na rysunku 5.
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Rysunek 5. Opinie badanych konsumentów dotyczące potrzeby 
kierunków rozwoju rozwiązań innowacyjnych w gwarancji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych

Ankietowani uznali, że ważną do rozwiązania 
kwestią na wypadek reklamacji jest zwiększenie 
uprawnień konsumenta. Na tę opcję wskazało aż 
135 osób (ponad 48% badanych). Za większą przej-
rzystością i usprawnieniem procedury reklamacyj-
nej optowało 69 respondentów (ponad 25%). Przed-
stawione odpowiedzi wskazują, że obecnie wydłu-
żenie gwarancji odgrywa dla kupujących kluczowe 
znaczenie. Niemniej dalsze działania nowatorskie 
w obszarze gwarancji powinny pójść w kierunku 
przyznania konsumentom większego niż obecnie 
zakresu uprawnień. Kupujący, nawet jeśli korzy-
stają z przedstawionych udogodnień gwarancyj-
nych, nie zawsze mogą szybko uzyskać nowy towar 
lub odzyskać pieniądze i tym samym wycofać się 
z umowy. Badani uznają więc rozwiązanie tej kwe-
stii za sprawę ważną i pilną.

Podsumowanie

Cel pracy osiągnięto poprzez przegląd literatury 
tematycznej i sondażowe badania własne. Z prze-
glądu literatury wynika, że tradycyjne czynniki 
konkurencyjności, które dotychczas odgrywały klu-
czową rolę na rynku przy wyborach konsumenc-
kich, zostały poważnie zmodyfikowane. Obecnie 
klienci, podejmując decyzję o zakupie, oczekują od 

2 Należy wspomnieć, że od 1 września 2017 roku w Polsce 
realizowany jest projekt kampanii edukacyjnej, która jest skiero-
wana do konsumentów. Ma ona na celu zwiększenie świadomości 
konsumentów dotyczących wyboru produktów i jest ukierunkowana 
szczególnie na jakość i bezpieczeństwo (por. Testerzy jakości – kampania 
edukacyjna, „Jakość. Wiedza i praktyka”, 2017.
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producentów rozbudowanej, korzystnej dla nich 
oferty odnośnie produktów. Przedsiębiorstwa zmu-
szone są więc do poszukiwania nowych kierunków 
doskonalących zarządzanie jakością, dzięki któ-
rym mogłyby realnie myśleć nie tylko o przetrwa-
niu, ale także o dalszym rozwoju. Jednym z nich 
jest instytucja gwarancji na wytwarzane produkty, 
ale gwarancja nie standardowa, lecz innowacyjna, 
która podkreślałaby obopólne korzyści – dla pro-
ducenta-gwaranta i dla konsumenta-użytkownika 
produktu. W opracowaniu podkreślono przewagę 
gwarancji z rozwiązaniami innowacyjnymi nad po-
wszechnie stosowaną gwarancją standardową. Wy-
niki badań własnych sondażowych wykazały, że 
spośród wielu czynników decydujących o zakupie 
wyrobów przez konsumenta gwarancja jest ważna, 
obok ceny i jakości. Dowiodły także, że rozważane 
w tej pracy opcje gwarancji innowacyjnej, stosowa-
ne przez producentów-gwarantów jako podstawowe 
narzędzie reklamacji, są coraz bardziej powszechne 
i uważane przez konsumentów za korzystne. Opinie 
badanych konsumentów dotyczące tych wariantów 
pozwoliły na stwierdzenie, że najbardziej warto-
ściową innowacją gwarancji jest wydłużony okres 
jej obowiązywania, niemniej pogłębione wywiady 
sugerują, iż takie rozwiązanie należy traktować ja-
ko tymczasowe. Niestety badani konsumenci nie 
znają korzystnych dla nich opcji, chociażby w po-
staci gwarancji nadzwyczajnej, co może świadczyć 
o niskiej kulturze konsumenckiej. Dalsze działa-
nia innowacyjne – według wypowiedzi responden-
tów – powinny zmierzać w kierunku rozszerzania 
uprawnień kupujących w zakresie gwarancji.

Należy podkreślić, że przeprowadzone badania 
sondażowe, na niewielkiej próbie, jedynie naświe-
tlają zmiany w podejściu do gwarancji, toteż anali-
zowana problematyka wymaga dalszych, poszerzo-
nych i szczegółowych badań.

Dr Krzysztof Zymonik (krzysztof.zymonik@pwr.edu.pl) – Politechni-
ka Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
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Małgorzata Wierzbicka: Czy może Pani nakreślić kierun-
ki rozwoju Państwa działalności certyfikacyjnej?

Joanna Jasińska: Dyrektorem CCJ jestem od niedawna. 
Jednak od początku działalności certyfikacyjnej, czyli nie-
malże od 17 lat, biorę udział w jej doskonaleniu. W chwili 
obecnej kontynuuję dzieło moich poprzedników – Witolda 
Pokory i Andrzeja Świderskiego, którzy budowali CCJ od 
podstaw. 

Lista naszych produktów oferowanych klientom jest 
coraz dłuższa. Rozpoczynaliśmy od certyfikacji systemów 
zarządzania jakością głównie w obszarze obronności i bez-
pieczeństwa państwa. Proces doskonalenia tego produktu 
i zmian (w kontekście chociażby ostatnich zmian w doku-
mentach typu AQAP) trwa nadal i nabiera wręcz cech nie 
tylko doskonalących, lecz także innowacyjnych. Oczywiście 
nie są to zmiany rewolucyjne w funkcjonowaniu  systemu, ale 
ukierunkowane na zwiększenie jakości wyrobów na potrze-
by wojska. Z naszego doświadczenia wynika, że certyfikacja 
w tym zakresie musi być ukierunkowana na wzmocnienie 
takich obszarów, jak np.: planowanie jakości, które będzie 
wykorzystywane nie tylko w kontraktach wojskowych, ale 
również w bieżącej działalności, zarządzanie konfiguracją 
w codziennej działalności firm w zakresie wymaganym 
przez rynek i wymagania prawne, w tym wymagania zawar-
te w kontraktach wojskowych, oraz zarządzanie ryzykiem, 
w tym głównie związanym z realizacją kontraktów wojsko-
wych. Jak można zauważyć, wymagania NATO w tym zakre-
sie bazują na zaufaniu do skutecznie wdrożonych i dosko-
nalonych systemów zarządzania jakością. Certyfikacja „woj-
skowa” to nasz główny, ale nie jedyny produkt. Inne, w tym 
nowe, jak np. certyfikacja wyrobów, cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Widzimy też duży potencjał w obszarze cer-
tyfikacji bezpieczeństwa informacji (norma ISO/IEC  27001) 
w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych – RODO. Jesteśmy na to przy-
gotowani – mamy bardzo dobry zespół auditorów, prowadzi-
my szkolenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem… 
Dostrzegamy szeroką perspektywę rozwoju. 

M.W.: Rozumiem, że certyfikacja „wojskowa” jest dla Pań-
stwa najważniejsza. Właśnie… Proszę przybliżyć Czytelni-
kom pozostałe obszary certyfikacji w kontekście nadchodzą-
cych zmian.

J.J.: W dniu 14.09.2018 r. kończy się okres przejściowy zwią-
zany z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i AQAP 2110:2016. 
CCJ jest w tej dobrej sytuacji, że prace związane z przejściem 
na nowe wymagania rozpoczęliśmy już z początkiem 2015 r. 
Organizujemy szkolenia, sympozja, kongresy i spotkania 
z „pełnomocnikami”, w ramach których informujemy o zmia-
nach we wszystkich systemach. Działania takie dają efekty. 
„Nasze firmy” są bardzo zdeterminowane. Proces przejścia 
jest traktowany jako mechanizm doskonalenia. Jako akredy-
towana jednostka certyfikująca systemy zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, proces przejścia na nowe wymagania 
ISO/IEC 27001:2017 już przećwiczyliśmy wcześniej. Mamy 

zatem duże doświadczenie. Przygotowujemy się do akredy-
towanej certyfikacji wg ISO 45001:2018 w zakresie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskiej wer-
sji. W wersji angielskojęzycznej już oferujemy tę certyfika-
cję. Należy podkreślić wagę zmian w normach dotyczących 
systemów zarządzania opartych na tej samej strukturze (HLS 
– a high-level structure) zgodnej z Aneksem SL Dyrektywy ISO. 
Są już trzy, a niedługo będą cztery normy w systemach: 
 jakości, środowiska, bezpieczeństwa informacji i BHP. Z sa-
tysfakcją obserwujemy duże zintegrowanie, dopasowanie 
i uporządkowanie tych systemów do funkcjonujących w fir-
mach rozwiązań, a nie odwrotnie. 

Zmiana dotyczy też systemu WSK, chociaż ustawy nie 
zmieniono, to zmiana ISO 9001 wprowadziła ciekawe roz-
wiązania. Wszystko zaczyna się od kontekstu, następnie po-
lityki, a całość działań skupia się na zarządzaniu przez cele, 
oczywiście z wykorzystaniem procesów operacyjnych. Niby 
to samo, a w ujęciu usługi obrotu uzbrojeniem jest trochę 
interesujących zmian, które trzeba wdrożyć. 

Jak już wcześniej wspomniałam, zmianą (nowością) w na-
szej działalności jest uruchomienie procesu certyfikacji wy-
robów. Zdobyliśmy akredytację PCA na certyfikację wyrobów 
pirotechnicznych. Uruchomiliśmy proces rozszerzania zakre-
su badań w tym obszarze. Mamy jeszcze wiele nowych pomy-
słów, które podpowiadają nam nasi klienci. 

M.W.: Dziękuję za obszerne wyjaśnienia. Rozumiem, że 
wprowadzane zmiany mają na celu uatrakcyjnienie stosowa-
nia systemów zarządzania. Jak widzi Pani perspektywy roz-
woju certyfikacji?

J.J.: Moim zdaniem zmiany, jakie zachodzą w normach do-
tyczących systemów zarządzania, wskazują, że certyfikacja 
ma sens. Zdajemy sobie zatem sprawę, że musimy doskonalić 
nasze podejście do certyfikacji. Głównym zadaniem jest zmia-
na mentalności nie tylko firm stosujących systemy zarządza-
nia, lecz przede wszystkim auditorów je oceniających. Myślę 
tu nie tylko o auditorach zatrudnianych przez jednostki cer-
tyfikujące, ale również o auditorach zaangażowanych w reali-
zację auditów wewnętrznych w firmach. Priorytetem jest za-
rządzanie procesami operacyjnymi i utrzymywanie zgodności 
z bieżącym planowaniem działań, a zgodność z ISO 9001 jest 
tylko formalnym potwierdzeniem, dającym zaufanie do sku-
tecznie działającej organizacji. Dzisiaj norma jest tylko tłem 
w systemie zarządzania. Każda firma musi znaleźć własne 
narzędzia, które będą właściwe do kontekstu jej działalności. 
Każde rozwiązanie, mniej lub bardziej skomplikowane, jeże-
li będzie skuteczne w firmie, będzie akceptowalne względem 
wymagań ISO 9001. Zrozumienie tego podejścia daje szansę 
na perspektywy rozwoju certyfikacji na dalsze lata. Konkludu-
jąc moją odpowiedź, opierając się na sprawozdawczości „ISO 
Survey” w zakresie analiz tendencji dotyczących certyfikacji 
w skali światowej, perspektywa działalności certyfikacyjnej 
w Polsce i na świecie ma szansę na znaczny rozwój. 

M.W.: Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Wierzbicka

Certyfikacja systemów zarządzania 
– kierunek rozwoju

Rozmowa z dr inż. Joanną Jasińską, 
Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości
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Streszczenie Summary

Funkcjonowanie w warunkach dużej konkurencyjności, 
osiąganie zysków i ciągłe doskonalenie jakości 
świadczonych usług jest możliwe tylko wówczas, 
gdy poprawnie zostaną zdefiniowane wymagania 
interesariuszy organizacji. Rynek szkolnictwa 
wyższego również funkcjonuje w warunkach nasilonej 
konkurencyjności. O wyborze uczelni, kierunku 
studiów i ścieżki kształcenia decyduje nie tylko 
program kształcenia, ale również szereg innych 
czynników, których zdiagnozowanie jest możliwe dzięki 
prawidłowemu rozpoznaniu i identyfikacji wymagań 
interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Celem 
artykułu jest zaprezentowanie konkretnego przykładu 
identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania 
działań doskonalących jakość usług świadczonych przez 
uczelnię wyższą. 

Functioning in conditions of high competitiveness, 
profit making and continuous improvement of the 
quality of services provided is possible only if the 
requirements of the organization’s stakeholders are 
correctly defined. The higher education market also 
functions in conditions of increased competitiveness. 
The choice of the university, the field of study and 
the path of education is determined not only by the 
education program, but also by other factors whose 
diagnosis is possible due to proper recognize and 
identification of external and internal stakeholders’ 
requirements. The aim of the article is to present 
a specific example of recognize and identifying the 
requirements of internal and external stakeholders, in 
order to take actions to improve the quality of services 
provided by a university.

Słowa kluczowe Keywords
jakość, jakość kształcenia, interesariusze organizacji quality, quality of education, stakeholders 

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań 
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The method of recognizing and identifying 
the requirements of the university’s stakeholders
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Wprowadzenie 

Silnie oddziaływająca konkurencja na rynku 
szkolnictwa wyższego sprawiła, że model zarządza-
nia uczelnią wyższą powinien opierać się o kom-
pleksową analizę samej organizacji, jak i jej złożo-
nego otoczenia. Silne oddziaływanie marketingo-
we, głośno artykułowane oczekiwania, innowacje 
technologiczne, a przede wszystkim umasowienie 
szkolnictwa wyższego, w zestawieniu z rosnący-
mi wymaganiami studentów wspieranych ich do-
świadczeniem zawodowym, wręcz wymuszają na 
zespole oświaty podejmowanie działań, które pod-
niosą satysfakcję klienta, mając na uwadze jego 
oczekiwania. 

„Organizacje przestawiają się z zarządzania re-
lacjami z klientem (CRM) na zarządzanie interesa-
riuszami, obejmujące również klientów, które okre-
ślone zostało jako nigdy niekończące się zadanie 

związane z równoważeniem i integracją złożonych 
relacji i wielu różnorodnych celów” [3].

W organizacji usługowej, jaką stanowi uczelnia 
wyższa, kwestia zarządzania interesariuszami jest 
kluczowa ze względu na bezpośredni udział jej 
podstawowych interesariuszy – klientów i pracow-
ników – w realizowanych przez nią procesach usłu-
gowych. Obydwie strony mają zupełnie odmienne 
cele, których pogodzenie przez organizację jest klu-
czowe dla jej rozwoju. Niemniej jednak nie zawsze 
istnieje rozwiązanie gwarantujące satysfakcję oby-
dwu stron, co skutkuje realizacją celu nadrzędnego 
dla organizacji. Z tego właśnie względu należy sta-
rannie dopasowywać działania do wcześniej ziden-
tyfikowanych wymagań interesariuszy – zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

Poniższy artykuł ma charakter koncepcyjny, a  jego 
podstawowym celem jest przedstawienie metody 
identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 
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wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowa-
nia działań doskonalących jakość usług świadczo-
nych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym 
spełnienie oczekiwań interesariuszy.

Identyfikacja interesariuszy

W obecnych czasach niezwykle trudno jest osią-
gnąć sukces w przypadku nieuwzględnienia po-
trzeb i wymagań interesariuszy. Przyjmuje się, że 
jako pierwszy pojęcie interesariuszy – stakeholders 
wprowadził do nauki o zarządzaniu w 1984 roku 
R. Edward Freeman, określając ich jako „ zidenty-
fikowane grupy lub jednostki, które mogą oddzia-
ływać na osiąganie celów organizacji albo na które 
oddziałują cele osiągane przez organizację” [4]. Nie-
mniej jednak, w ramach nauki opartej o zarządza-
nie jakością, definicja interesariusza została ujęta 
w Normie PN-ISO 31000:2012 jako „osoba lub orga-
nizacja, która może wpływać, na którą można wpły-
wać lub które postrzegają siebie samych jako zależ-
nych od podejmowanych decyzji lub działań” [8]. 
Zgodnie z tą definicją należy pamiętać o wszystkich 
osobach lub organizacjach mających lub mogących 
mieć w przyszłości wpływ na tworzone rozwiąza-
nie. Co więcej, należy pamiętać, że interesariusze 
to nie tylko osoby uczestniczące w procesie rozwoju 
produktów, są to również użytkownicy wyrobu czy 
też usługi. Lista interesariuszy w dużym stopniu za-
leżeć może od specyfiki danego produktu, przedsię-
biorstwa czy też biznesu. W związku z powyższym 
interesariusze: 

 to źródło informacji, oczekiwań, potrzeb, wy-
magań względem planowanego rozwiązania – mają 
więc zasadniczy wpływ na definicję pożądanej ja-
kości oferty,

 mogą wprowadzać ograniczenia dotyczące 
możliwości rozwiązania czy też sposobu realizacji 
prac projektowych – ponownie wpływają więc na 
zakres i pożądaną jakość oczekiwaną od oferty,

 z uwagi na swoją rolę, mają potrzeby ko-
munikacyjne w stosunku do projektu – należy 
je więc uwzględnić, planując komunikację, by 
zminimalizować ryzyko chaosu, nieporozumień 
i dezinformacji.

Dzieje się tak, ponieważ wymagania interesariu-
szy co do zarządzania procesem są często odmien-
ne i prowadzą do konfliktów. Sprzeczność celów 
lub zbyt duża ich różnorodność sprawia, że orga-
nizacja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszyst-
kich zainteresowanych. W związku z powyższym, 
podejmując się realizacji dowolnej inicjatywy, 
w pierwszej kolejności należy przeprowadzić iden-
tyfikację interesariuszy, a następnie ich analizę 
pod kątem poziomu artykulacji swoich oczekiwań 
oraz poziomu oddziaływania na organizację. Na 
podstawie otrzymanych informacji należy zbudo-
wać taki system zarządzania jakością procesu, któ-
ry jest dopasowany do celów tych interesariuszy, 
których poziom oddziaływania na organizację jest 
największy. 

Rynek szkolnictwa wyższego i jego specyfika

W aktualnej rzeczywistości nastąpiło wiele zmian 
w pojmowaniu znaczenia wykształcenia, przez co 
rola jakości kształcenia znaczenie wzrosła. Na fakt 
przeedukowania amerykańskiego społeczeństwa 
zwracał już uwagę R. Freeman, który uważał, że 
do zjawiska tego dochodzi wtedy, kiedy inwestycja 
w edukację przynosi niewielki zysk [5]. W warun-
kach przeedukowania dochodzi do następujących 
działań: młodzież zmienia swoje wybory z humani-
stycznych na techniczne, częściej kończy studia li-
cencjackie niż magisterskie, zaczyna się też konku-
rencja w dostępie do najlepszych wyższych uczelni 
i do prestiżowych stanowisk [5]. Efekt odwrócenia 
wywołuje zmianę społeczną. Jej pierwsze symptomy 
są już widoczne. Studia nie są już tak atrakcyjne dla 
młodzieży, jak były kiedyś. Widać to poprzez likwi-
dację studiów niestacjonarnych w wielu uczelniach, 
świadczą o tym niedobory kandydatów na wiele 
kierunków studiów akademickich. Niezamierzony-
mi skutkami umasowienia wyższej edukacji i infla-
cji dyplomów jest też wzrost nierówności edukacyj-
nych i pojawienie się konkurencyjnej walki o miej-
sca na prestiżowych kierunkach w renomowanych 
uczniach. Młodzież coraz częściej dostrzega, iż na 
rynku pracy o szansach na zatrudnienie i wysokie 
zarobki decyduje prestiż ukończonej uczelni. Sam 
dyplom już niewiele znaczy, jeśli niemal połowa 
rocznika maturzystów takim dyplomem dysponuje. 
Co więcej, globalizacja, rozwój technologii informa-
cyjnych oraz postęp w kierunku społeczeństwa in-
formacyjnego wykreowały na rynku naturalną po-
trzebę „wytworzenia” absolwentów nowej generacji, 
z zupełnie nowymi potrzebami i aspiracjami.

Obecny od lat w szkolnictwie wyższym humbold-
towski wzorzec nauczania coraz częściej jest krytyko-
wany jako przestarzały i niemogący sprostać wymaga-
niom XXI wieku. Według Celoch to właśnie szkolnic-
two wyższe, które służy rozwojowi gospodarki i spo-
łeczeństwa, odgrywa szczególną rolę w społeczeń-
stwie informacyjnym [1]. W związku z tym zauważa 
się naglącą potrzebę zmiany modelu funkcjonowania 
szkół wyższych tak, aby były one w stanie nadążyć za 
postępem wiedzy oraz były odpowiednio elastyczne 
na zmiany i wymagania rynku.

Rozszerzenie wpływu szkół wyższych poza 
kształcenie i badania naukowe na nowe obszary: 
gospodarkę, rynek i biznes sprawia, że liczba intere-
sariuszy szkół wyższych drastycznie wzrasta. Rodzi 
się potrzeba stworzenia narzędzia, które – w sposób 
zgodny z interesami nadrzędnymi podmiotu – po-
zwoli wyselekcjonować najważniejszych interesa-
riuszy. W dalszej części artykułu przedstawiona zo-
stanie propozycja takiego mechanizmu.

Model identyfikacji i rozpoznania wymagań 
interesariuszy uczelni wyższej 

Analiza interesariuszy pojedynczego wydziału 
uczelni wyższej rozpoczyna się od ich zidentyfi-

A. Mazur, A. Misztal, A. Sobańska, M. Kopeć, D. Szrejter

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA
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kowania, zrozumienia potrzeb i zależności między 
poszczególnymi jednostkami oraz określenia po-
ziomu oddziaływania na organizację na podstawie 
władzy oraz pilności potrzeby reakcji. Na rysunku 
nr 1 przedstawiono ścieżkę ciągłego doskonalenia, 
opartą na dogłębnym zrozumieniu procesów orga-
nizacji, aktywnym słuchaniu interesariuszy oraz 
wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom. 

Zaprezentowane w artykule narzędzie stanowi 
„receptę” na skuteczną realizację procesu dosko-
nalenia jakości, rozumianej jako podniesienie sa-
tysfakcji interesariuszy wewnętrznych i zewnętrz-
nych, a co za tym idzie utrzymanie bądź polepsze-
nie swojej pozycji na rynku. Użyty w artykule przy-
kład zastosowania krok po kroku w/w konceptu 
ścieżki ciągłego doskonalenia dotyczy podniesienia 
jakości jednego z trzech filarowych procesów reali-
zowanych przez uczelnie wyższą – procesu plano-
wania procesów kształcenia, na wybranym wydzia-
le polskiej uczelni technicznej. 

Identyfikacja interesariuszy

Skuteczne zaangażowanie interesariuszy or-
ganizacji wymaga przede wszystkim dokonania 
ich identyfikacji. Krąg interesariuszy szkół wyż-
szych w Polsce jest wyjątkowo szeroki. Minkiewicz 
w swojej publikacji Uczelnie i ich otoczenie zwraca 
uwagę na to, że interesariusze szkolnictwa wyższe-
go to nie tylko bezpośredni i pośredni użytkownicy 
edukacji na poziomie wyższym, ale także różne or-
ganizacje i gremia pośredniczące w kontaktach mię-
dzy uczelniami a państwem [6].

Ze względu na kryterium pochodzenia interesa-
riuszy można wyróżnić dwie kategorie: 

 interesariuszy wewnętrznych – członków orga-
nizacji (m.in. kadra zarządzająca, pracownicy), 

 interesariuszy zewnętrznych – podmio-
ty z bliższego i dalszego otoczenia przedsiębior-
stwa (m.in. klienci, społeczeństwo, organy rządowe 
i samorządowe).

Na podstawie przeprowadzonych badań, wywia-
dów oraz literatury, w tabeli nr 1 zaprezentowano 
listę interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych analizowanego wydziału oraz zakres ich wy-
magań dotyczących procesu planowania procesów 
kształcenia.

Aby móc sprawnie zarządzać relacjami z intere-
sariuszami, konieczna jest nie tylko identyfikacja, 
ale i dalsza analiza interesariuszy. Najprostszą i naj-
bardziej klasyczną klasyfikacją interesariuszy jest 
ich podział na członków projektu (procesu) i oso-
by, które sprawują nad nimi kontrolę, czyli intere-
sariuszy głównych (wewnętrznych) oraz na intere-
sariuszy pobocznych (zewnętrznych), czyli osoby 
nieformalnie związane z procesem, które nie mają 
bezpośredniego wpływu na zasoby, wpływają jed-
nak negatywnie lub pozytywnie na cały proces. Kla-
syfikacja taka pomija jednak niektóre istotne infor-
macje (aspekty), jak na przykład osoby czy też or-
ganizacje „niejawnie” wpływające na proces, czyli 
między innymi partnerów biznesowych, organiza-
cje normalizujące czy ustawodawstwo. Są to intere-
sariusze, którzy mają szczególny wpływ na procesy 
zachodzące na uczelni wyższej. W celu dokładniej-
szej klasyfikacji interesariuszy możemy zastosować 
tak zwany diagram „cebuli”, przedstawiony na ry-
sunku nr 2.

Schemat cebuli pokazuje w czytelny sposób 
warstwy kompletnego systemu w kilku kręgach. 
Każdy z okręgów reprezentuje komponent, któ-
ry jest zależny od komponentu znajdującego 
się w jego wnętrzu, pokazanego przez okrąg 
wewnątrz niego. Główna koncepcja diagramu 
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Rysunek 1. Ścieżka ciągłego doskonalenia 

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 1. Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni wydziału 

Lp. INTERESARIUSZ WYMAGANIA

INTERESARIUSZE  WEWNĘTRZNI

 1.

Władze Uczelni
(w tym Senat Uczelni, 

Pełnomocnik ds. Jakości 
Kształcenia oraz Uczelniana 
Rada ds. Jakości Kształcenia)

realizacja strategii uczelni, etyka w codziennej pracy, realizacja wewnętrznych i zewnętrznych wymagań 
(zarządzenia, uchwały, wymagania prawne), dobra współpraca z pozostałymi wydziałami uczelni

 2.

Władze Wydziału (w tym 
Rada Wydziału, Komisje ds. 
kształcenia na kierunkach 

studiów, Wydziałowy Zespół 
Jakości Kształcenia)

wypełnianie obowiązków przez pracowników administracji i wykładowców, aktywne angażowanie się w działania 
realizowane na wydziale, udział pracowników naukowych w krajowych i międzynarodowych organizacjach 
naukowych, rozwój kompetencji dydaktycznych

 3. Nauczyciele akademiccy

umowa o pracę, godziwe i terminowe wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia, sprawiedliwe traktowanie, 
jasne kryteria oceny, dobra atmosfera, możliwość rozwoju, udział w praktykach i stażach w przedsiębiorstwach 
i innych uczelniach w kraju i za granicą, odpowiednie zasoby techniczne umożliwiające realizację procesu 
kształcenia studentów, wsparcie ze strony administracji

 4. Pracownicy administracji
umowa o pracę, jednoznacznie określony zakres odpowiedzialności i uprawnień, godziwe i terminowe 
wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia, sprawiedliwe traktowanie i ocena przez przełożonych, dobra 
atmosfera pracy, infrastruktura umożliwiająca realizację zadań

 5. Kustosz
umowa o pracę, godziwe i terminowe wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia,
informacje od prowadzących o potrzebach w zakresie pozycji literaturowych, terminowy zwrot udostępnionych 
pozycji literaturowych, dostęp do bazy dorobku naukowego pracowników

INTERESARIUSZE  ZEWNĘTRZNI

 6. Kandydaci na studia
(przyszli studenci)

jasno sprecyzowana oferta kształcenia, przejrzyste zasady rekrutacji, przystępnie opisana procedura rekrutacji, 
aktualna strona internetowa, sprawna publikacja wyników rekrutacji.

 7. Studenci studiów 
I i II stopnia

udział w procesach podejmowania decyzji dotyczących programu studiów i zasad kształcenia, w tym oceniania 
studentów, uzyskanie od prowadzących jasnych wymagań dotyczących zasad zaliczenia przedmiotu, dostęp 
do kart opisu przedmiotów, możliwość kontaktu z prowadzącymi w godzinach dyżurów, udział w praktykach 
i stażach, udział w projektach badawczych, możliwość publikacji wyników badań, możliwość wyrażania swojej 
opinii o procesie kształcenia, przedmiotach i prowadzących

 8. Studenci studiów 
III stopnia

możliwość publikacji artykułów, udział w projektach badawczych i konferencjach, kompetentni prowadzący, 
dostęp do zasobów literaturowych, plan studiów umożliwiający pogodzenie obowiązków zawodowych ze 
studiami, udział w procesach decyzyjnych

 9. Studenci studiów 
podyplomowych

wykładowcy z doświadczeniem praktycznym, zajęcia w formie warsztatów, plan zajęć umożliwiający pogodzenie 
obowiązków zawodowych ze studiami

10. Studenci zagraniczni

zajęcia prowadzone w języku angielskim, dostęp do informacji w języku angielskim, uzyskanie od prowadzących 
jasnych wymagań dotyczących zasad zaliczenia przedmiotu, dostęp do kart opisu przedmiotów, możliwość 
kontaktu z prowadzącymi w godzinach dyżurów, udział w praktykach i stażach dla obcokrajowców, udział 
w projektach badawczych i możliwość publikacji wyników badań

11. Samorząd Studentów

uczestnictwo w Radzie Wydziału i pracach Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia, współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, akceptacja 
planu zajęć, możliwość uczestniczenia w egzaminach i zaliczeniach komisyjnych, określone zasady rozwiązywania 
sytuacji spornych

12. Koła naukowe
określone zasady pracy, regularny kontakt z opiekunem, możliwości organizowania różnego rodzaju aktywności 
na poziomie Wydziału i Uczelni, wsparcie ze strony władz wydziału, możliwość uczestniczenia w seminariach, 
konferencjach itp.

13. Absolwenci możliwość wypowiedzenia swojej opinii o satysfakcji z procesu kształcenia, wykorzystanie zdobytych kompetencji 
na rynku pracy, dostęp do informacji o spotkaniach, dostęp do informacji o losach Wydziału

14. Rodzice studentów brak opłat za studia, programy rozwojowe

15.
Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW

terminowe składanie sprawozdań, spełnienie warunków niezbędnych do prowadzenia studiów pierwszego, 
drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, spełnienie wymagań prawnych

16. Polska Komisja Akredytacyjna
PKA

spełnienie wymagań prawnych, spełnienie wymagań w odniesieniu do kryteriów oceny programowej, 
zapewnienie wymaganej jakości kształcenia na prowadzonych kierunkach i stopniach kształcenia, przygotowanie 
i przesłanie raportu samooceny w terminie, sprawna organizacja przebiegu wizytacji, stosowanie się do zaleceń po 
wizytacji PKA

17. Rada Biznesu

przejrzyste zasady współpracy, uczestnictwo w projektach i badaniach, dostęp do informacji o terminach 
spotkań z wyprzedzeniem, uczestnictwo w doskonaleniu programów kształcenia, uczestnictwo w pracach 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, uczestnictwo w opracowywaniu programów praktyk 
i staży

18. Przedstawiciele gospodarki 
i pracodawcy

realizacja wspólnych projektów i badań, program kształcenia dostosowany do wymagań rynku pracy, kompetentni 
absolwenci, przygotowani stażyści i praktykanci

19. Instytucje rynku pracy informacje o kompetencjach absolwentów, udział w programach zawiązanych z budowaniem kompetencji

20.
Uczelnie partnerskie 
w ramach wymiany 

Erasmus +
określone zasady współpracy, dostęp do kart opisu przedmiotów kształcenia, sprawny obieg dokumentów
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jest przedstawiona przez środkowy (najmniejszy) 
okrąg diagramu. Schemat jest często używany ze 
względu na to, że ma czytelną wizualnie budowę, 
która jest łatwa do odczytania. Sposób wykorzy-
stania tego schematu w dużym stopniu zależy od 
sytuacji oraz momentu, w którym rozpoczyna się 
identyfikację interesariuszy. Diagram taki skła-
da się zasadniczo z 4 części – łusek cebuli. Jed-
nym ze sposobów jest rozpoczęcie identyfikacji 
od zespołu projektowego (osób zaangażowanych 
bezpośrednio w przebieg procesu), następnie na-
leży określić użytkowników oraz inne osoby ko-
rzystające z rozwiązania, kolejno – sponsorów, 
kadrę zarządzającą współpracującą czy komuni-
kującą się z użytkownikami rozwiązania, by osta-
tecznie wskazać klientów, dostawców i partnerów 
zewnętrznych. Podejście takie sprawdzi się przy 
identyfikacji interesariuszy konkretnego procesu, 

któremu jest przypisany zespół projekto-
wy. Drugim sposobem klasyfikacji interesa-
riuszy jest rozpoczęcie jej od zewnętrznej 
strony cebuli, systematycznie kierując się 
w stronę najniższego poziomu. Takie roz-
wiązanie umożliwia szerszą analizę otocze-
nia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrz-
nego [9].

Diagram cebuli, obrazujący warstwy ana-
lizowanego w artykule wydziału, przedsta-
wiono na rysunku nr 3. Numeracja intere-
sariuszy zgodna jest z numeracją przypisa-
ną w tabeli nr 1. 

Lp. INTERESARIUSZ WYMAGANIA

21.
Władze samorządowe 

i regionalne władze 
administracji rządowej

udział w konkursach lokalnych (konkursy na pracę dyplomową), dostęp do informacji o imprezach, konferencjach, 
seminariach, zaangażowanie w lokalne święta i eventy

22. Media i instytucje 
opiniotwórcze dostęp do informacji, aktualna strona internetowa, dostępność władz wydziału w ustalonych terminach

23. Sąsiedzi i społeczność 
lokalna

kulturalni studenci i absolwenci, oznaczony teren Wydziału, wyznaczone miejsca, w których można palić 
z zastrzeżeniem, by nie robić tego pod oknami poza wyznaczoną strefą

24. Instytucje 
badawczo-rozwojowe informacje o realizowanych projektach badawczych, dostęp do publikacji wyników badań

25. Instytucje edukacji 
ustawicznej informacje o programach kształcenia, jasne zasady współpracy

26. Towarzystwa naukowo-
techniczne i twórcze

informacje o kierunkach prowadzonych badań, informacje o realizowanych projektach badawczych, dostęp do 
publikacji wyników badań

27. Inne szkoły wyższe 
(konkurencja)

informacje o programach kształcenia, informacje o limitach rekrutacyjnych, informacje o kierunkach 
prowadzonych badań

28.

Dostawcy usług 
zewnętrznych

(m.in. utrzymanie czystości, 
ochrony)

informacje o zakresie świadczonych usług, przejrzyście określone wymagania w przetargach,
terminowo podpisana umowa, terminowa zapłata wynagrodzenia, określone procedury postępowania, w tym 
procedury związane z bezpieczeństwem informacji, ciągłość kontraktu

 Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 2. Diagram ,,cebuli”

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 3. Diagram „cebuli” dla analizowanego wydziału

Źródło: opracowanie własne
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Identyfikacja wpływu i zainteresowania 
interesariuszy 

Jak łatwo zauważyć, cele interesariuszy proce-
su planowania procesów są bardzo zróżnicowa-
ne. Pracownicy uczelni chcą uzyskać jak najwięk-
szą niezależność na swoich stanowiskach pracy 
w zakresie podejmowania decyzji związanych 
z wykonywaniem procesu, na podstawie swojego 
doświadczenia oraz wywiadu środowiskowego. 
Niemniej jednak zobligowani są oni do przestrze-
gania rozporządzeń MNiSW oraz zaleceń PKA. 
Klienci natomiast chcą uzyskać usługę zgodną 
ze swoimi oczekiwaniami w sposób wymagający 
jak największych bądź mniejszych nakładów pra-
cy. Spełnianie każdego z tych oczekiwań wyma-
ga przyjęcia w organizacji specyficznego podej-
ścia do zarządzania procesem, uwzględnionego 
już podczas jego projektowania. W związku z tym 
– po zdefiniowaniu listy interesariuszy – należy 
dokonać analizy mającej na celu określenie rela-
cji oraz poziomu zaangażowania poszczególnych 
osób. Może ona polegać na określeniu wpływu in-
teresariuszy na przedsięwzięcie oraz poziomu ich 
zainteresowania wynikami projektu. Biorąc pod 
uwagę te aspekty, można utworzyć tak zwaną ma-
pę interesariuszy, która została przedstawiona na 
rysunku nr 4.

Macierz taka składa się z czterech pól i oparta 
jest na dwóch wcześniej wspomnianych wymia-
rach – możliwości artykulacji oczekiwań wobec 
procesu oraz możliwości oddziaływania interesa-
riusza na proces. Mapa podzielona została na trzy 
obszary: interesariuszy strategicznych, ważnych 
oraz pozostałych. Każdego z interesariuszy należy 
przydzielić do odpowiedniego pola na mapie [7].

Macierz interesariuszy, przedstawiającą poziom 
oddziaływania oraz poziom artykulacji wpływu 
i zainteresowania interesariuszy analizowanego 
w artykule wydziału, przedstawiono na rysunku 
nr 5. Numeracja interesariuszy zgodna jest z tabe-
lą nr 1. 
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Rysu nek 5. Mapa interesariuszy dla analizowanego wydziału

Źródło: opracowanie własne

Identyfikacja grupy strategicznej interesariuszy

Analizując grupę interesariuszy kluczowych 
dla procesu realizacji procesów kształcenia, nale-
ży zwrócić uwagę na to, że są to głównie interesa-
riusze nadzorujący. Bez wątpienia są to podmioty, 
które wywierają największy wpływ podczas pro-
jektowania procesu kształcenia, w związku z czym 
należy z nimi ściśle współpracować. Niemniej jed-
nak uwagę należy również zwrócić na grupę inte-
resariuszy ważnych. W przypadku analizowanego 
przykładu są to studenci studiów stacjonarnych, 
niestacjonarnych, podyplomowych, studenci za-
graniczni oraz koła naukowe. Jest to grupa głów-
nych odbiorców procesu, których poziom arty-
kulacji oczekiwań jest wysoki, jednak możliwość 
oddziaływania na proces kształtowania procesów 
kształcenia jest znikoma. Ma to w dużym stopniu 
wpływ na kształtowanie postaw wśród interesariu-
szy. W związku z tym, projektując procesy kształ-
cenia, właściciel procesu powinien zwrócić uwa-
gę na dialog również z ważnymi interesariuszami 
i uwzględnienie ich potrzeb, włączając ich w pro-
ces kształtowania koncepcji oraz programów stu-
diów, jak również pomoc w realizacji tych progra-
mów poprzez spotkania z władzami wydziału i ze 
studentami.

Podsumowanie 

„Każda organizacja, która chce przetrwać na ryn-
ku, musi być zarządzana przez jakość, co oznacza, 
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Rysunek 4. Mapa interesariuszy
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18

2018 S i e r p i e ń

że potrzeby i wymagania klientów determinują 
strategię całej organizacji i podejmowane przez nią 
działania w zakresie projektowania, oceny i dosko-
nalenia procesów” [3].

Zmiany zachodzące na rynku usług edukacyj-
nych w ostatnich latach wymuszają na uczelniach 
wyższych zmianę ich strategii. Innymi słowy, 
w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia 
oraz utrzymywanie konkurencyjności wśród wy-
działów szkół wyższych, należy wszystkie dzia-
łania podejmowane przez organizację podporząd-
kować zarówno potrzebom, jak i wymaganiom in-
teresariuszy. Ze względu na stale rosnące oczeki-
wania i dynamikę zmian systemowych i społecz-
nych nie jest to zadanie łatwe. Celem powyższego 
artykułu było przedstawienie praktycznej meto-
dy identyfikacji i rozpoznania wymagań intere-
sariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu 
wprowadzenia organizacji na ścieżkę ciągłego 
doskonalenia, opartą na dogłębnym zrozumieniu 
jej procesów, aktywnym słuchaniu interesariu-
szy oraz wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom. 
Stworzone narzędzie-szablon dla procesu kształto-
wania procesów kształcenia pomaga wsłuchać się 
w głos klientów-interesariuszy zewnętrznych, jak 
i pracowników-interesariuszy wewnętrznych. Po-
zwala to trafniej dopasować się do oczekiwań ryn-
ku i prognozować trendy. Jest to narzędzie uniwer-
salne, które może być wykorzystane do każdego 
procesu wyodrębnionego zarówno w uczelni wyż-
szej, jak i innej organizacji. 
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KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA
Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej

Najnowocześniejsze praktyki w ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 
w GSK Pharmaceuticals S.A., Kimball Electronics Poland 
Sp. z o.o. i Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

MOVIDA zaprasza do udziału w  spotkaniu QUALITY TOUR, które odbędzie się w  Poznaniu w dniach 
25-26-27 września 2018 r.

QUALITY TOUR posiada wyjątkową formułę: podczas części merytorycznej prelegenci praktycy dokładnie omówią roz-
wiązania jakościowe wdrożone w swoich zakładach, w części praktycznej zaprezentują je na żywo podczas zwiedzania.

Do współpracy zaproszono trzy NOWOCZESNE OBIEKTY znane z doskonałej jakości zarządzania oraz charakteryzujące 
się różnorodnością systemów produkcyjnych i stosowanych narzędzi jakościowych.

Zaproszenie przyjęli Szefowie zakładów produkcyjnych:
GSK Pharmaceuticals S.A.
 Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
 Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Różnorodność prezentowanych zakładów, zarówno jeśli chodzi o ich wielkość, jak i branżę oraz wiek, da dodatkową szan-
sę na znalezienie inspiracji oraz implementację sprawdzonych rozwiązań w różnych organizacjach.

Tematem przewodnim spotkania będzie NOWOCZESNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRAKTYCE. Na pod-
stawie case studies wnikliwej analizie zostaną poddane metody sprawnego doskonalenia jakości, podnoszenie jej efektyw-
ności oraz optymalizacja działań i systemów.

Wieczorne kolacje pozwolą na kontynuację wymiany doświadczeń w nieformalnej atmosferze.
Zachęcamy do zarezerwowania terminu TOUR w kalendarzu. 
UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona. 
Więcej informacji na stronie: http://movida.com.pl/wydarzenia/quality-tour-wrzesien-2018 
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Streszczenie Summary

Celem pracy jest próba analizy i oceny systemu znakowania 
żywności w Polsce oraz narzędzi służących prewencji 
i walce z zafałszowaniami. Podstawą do dyskusji był 
krytyczny przegląd literatury przedmiotu i przepisów 
prawa, analiza danych pochodzących z unijnych systemów 
wymiany informacji na temat żywności niebezpiecznej, 
oszustw żywnościowych i innych niezgodności 
(systemu RASFF i systemu AAC & EU FFN) oraz decyzji 
dotyczących zafałszowań wydanych przez IJHAR-S. System 
bezpieczeństwa żywności UE ewoluuje w kierunku coraz 
większej ochrony zdrowia i interesów ekonomicznych 
konsumentów. Służyć ma temu integracja działań 
państwowych instytucji nadzoru nad żywnością oraz 
rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany 
informacji na temat niezgodności z prawem żywnościowym. 
Najwięcej informacji przekazanych w systemie AAC & EU FFN 
w 2016 r. dotyczyło niezgodności w obszarze znakowania, 
w tym zwłaszcza wykazu składników. Analiza decyzji 
administracyjnych IJHAR-S z lat 2013–2017 wykazała, 
że problem zafałszowań jest największy w przypadku 
produktów mięsnych, mącznych i zbożowych. Przekazywanie 
rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat żywności 
odbywa się głównie za pomocą kodu uzupełniającego 
opakowań jednostkowych. Zakres tych informacji wpływa 
na podejmowanie przez konsumentów świadomych 
wyborów. Opakowania do żywności mają ogromną wartość 
komunikacyjną, ich zadaniem jest kreowanie pozytywnych 
emocji i doświadczeń u konsumenta oraz zachęcenie go za 
każdym razem do kupna towaru.

The aim of the paper is to make an attempt to analyse and 
discuss food labelling system in Poland and instruments 
designed to prevent and combat fraudulent adulteration 
of food. The basis for the discussion was critical literature 
and food law review, the data drawn from the EU 
information exchange systems for unsafe food, food fraud 
and other non-compliances (the RASFF system and the AAC 
& EU FFN system), and administrative decisions of IJHAR-S 
regarding adulteration of food. The EU food safety system 
is evolving to achieve a high level of health and economic 
interests protection for consumers. Integration of official 
food control institutions’ activities and development of 
international cooperation concerning rapid exchange of 
information about non-compliances with food law serve 
this purpose. The most food fraud cases exchanged in the 
AAC & EU FFN system in 2016 concerned mislabelling and 
composition. Analysis of the administrative decisions of 
IJHAR-S made between 2013 and 2017 demonstrated that 
meat products and bakery and cereal products are most 
often adulterated foods in Poland. Providing consumers 
with reliable and comprehensive food information is 
perpetrated mainly through expletive code of individual 
packaging which influences informed food choices. 
Communication value of food packaging is huge. The role 
of individual packaging is also to create positive emotions 
and experiences, and enhance consumers’ willingness to 
buy the product again and again.

Słowa kluczowe Keywords
opakowanie jednostkowe, konsument, znakowanie 
żywności, system RASFF, system AAC & EU FFN, urzędowa 
kontrola żywności

individual packaging, consumer, food labelling, RASFF 
system, AAC & EU FFN system, food control

Kwestia przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności 
na opakowaniach jednostkowych
An issue of providing consumers with food information 
on individual packaging

DOI: 10.15199/48.2018.8.4

Aleksandra 
KOWALSKA

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Wprowadzenie

Oczekiwania konsumentów względem opakowań 
produktów codziennego użytku dotyczą najsilniej 
ich wartości informacyjnej [23, 18]. Przekazywanie 

konsumentom informacji na temat żywności jest 
kwestią zasadniczą, gdyż wpisuje się w obszar 
priorytetowy dotyczący bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności [35], a jednocześnie dotyka proble-
mu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego 
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych

konsumentom żywności1, ściśle związanego z pro-
blemem fałszowania żywności [21]. Informacje, 
do których konsument ma dostęp, jakość przekazu 
i stopień ich zrozumienia to ważne czynniki wpły-
wające na podejmowane decyzje dotyczące zakupu 
i/lub spożycia żywności. Pierwsze inicjatywy w ob-
szarze znakowania żywności podejmowane były 
przez producentów na zasadzie dobrowolności, 
z czasem jednak wypracowano odpowiednie syste-
my znakowania żywności, początkowo na poziomie 
sieci handlowych, aż po stosowne uregulowania 
prawne przyjmowane na poziomie krajowym i mię-
dzynarodowym [35]. Problem znakowania żywno-
ści harmonizuje w ramach acquis communautaire 
Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 w sprawie prze-
kazywania konsumentom informacji na temat żyw-
ności [34]. Co ważne, rozporządzenie to na pierw-
szym miejscu wprost stawia interes konsumenta 
[16]. Początek nowej erze bezpieczeństwa żywności 
w Unii Europejskiej (UE) dało ramowe Rozporzą-
dzenie (WE) nr 178/2002 i tzw. pakiet higieniczny, 
czyli zbiór czterech rozporządzeń mających przy-
czynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żyw-
ności w całym łańcuchu dostaw [28, 29, 30, 31, 
32]. Do momentu, w którym opublikowano Rozpo-
rządzenie nr 1169/2011, zdecydowanie najwięcej 
miejsca w prawie żywnościowym UE poświęcano 
produkcji zwierzęcej. Sądzono bowiem, że głów-
ne obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności 
związane są z produkcją zwierzęcą, co było konse-
kwencją afer żywnościowych związanych z choro-
bami odzwierzęcymi lat 80. i 90. (choroba szalo-
nych krów, pryszczyca, ptasia grypa) [16]. Dopiero 
informacje na temat kolejnych skandali żywnościo-
wych, ukazujące się w mediach, i powiadomienia 
przekazywane za pomocą systemu RASFF (Rapid 
Alert System for Food and Feed, System Wczesnego 
Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywno-
ściowych i Środkach Żywienia Zwierząt) po 2000 r. 
uświadomiły wszystkim, iż poza problemami wete-
rynaryjnymi istnieją niemniej dotkliwe dla konsu-
menta problemy o podłożu fitosanitarnym, wresz-
cie oszustwa żywnościowe, w tym fałszowanie 
żywności, obniżanie jej jakości, co znajduje zwłasz-
cza odzwierciedlenie w nieprawidłowym jej znako-
waniu, a tym samym wprowadzaniu konsumenta 
w błąd.

Celem pracy jest próba analizy i oceny systemu 
znakowania żywności w Polsce oraz narzędzi słu-
żących prewencji i walce z zafałszowaniami. Pod-
stawą do dyskusji był krytyczny przegląd literatury 
przedmiotu i przepisów prawa, analiza danych po-
chodzących z unijnych systemów wymiany infor-
macji na temat żywności niebezpiecznej, oszustw 
żywnościowych i innych niezgodności (systemu 
RASFF oraz systemu AAC & EU FFN, The Admi-
nistrative Assistance and Cooperation System, Sys-
tem Pomocy i Współpracy Administracyjnej i The 

1 W tym znaczeniu bezpieczeństwo ekonomiczne można odnieść 
do relacji wartości ekonomicznej żywności i jej ceny rynkowej.

EU Food Fraud Network, Unijna Sieć Wymiany In-
formacji o Oszustwach Żywnościowych) oraz de-
cyzji dotyczących zafałszowań wydanych przez 
IJHAR-S (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych). Niniejszy artykuł powstał po 
odbyciu stażu naukowego w COBRO – Instytucie 
Badawczym Opakowań w Warszawie, na którym 
autorka przebywała w pierwszym półroczu 2017 r.

Rola i funkcje opakowań

Współcześnie zdecydowana większość towarów 
znajdujących się w obrocie gospodarczym wyma-
ga opakowania. Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław 
Tkaczyk, wieloletni Dyrektor COBRO – Instytutu 
Badawczego Opakowań w Warszawie, stwierdził 
w wywiadzie udzielonym na łamach czasopisma 
Problemy Jakości 7-8’2016 r., że: „Opakowania były, 
są i będą. Wcześniej pełniły przede wszystkim funk-
cję ochronną, obecnie istotnego znaczenia nabrały 
czynniki informacyjne, promocyjne, marketingowe, 
a także ekologiczne” [41]. Funkcje opakowań ewo-
luują wraz ze wzrostem poziomu zamożności spo-
łeczeństwa, ze zmianami w stylu życia, ze zmianą 
zwyczajów zakupowych, z rozwojem społeczno-de-
mograficznym [7]. Nowoczesne technologie, meto-
dy i narzędzia stosowane w systemach logistycz-
nych, handlu i marketingu wyznaczają kierunki 
rozwoju opakowalnictwa. Coraz bardziej dotkliwe 
skutki ocieplania się klimatu powodują, że coraz 
więcej sił i środków poświęca się ograniczaniu ne-
gatywnego wpływu odpadów opakowaniowych na 
środowisko. Optymalizacji działań w tym zakresie 
służy wykorzystanie metody LCA (Life Cycle Assess-
ment), czyli Oceny Cyklu Życia, która umożliwia 
weryfikację wpływu danego produktu (opakowa-
nia) na środowisko, nie tylko po zakończeniu eks-
ploatacji, ale także na etapie projektowania, pro-
dukcji oraz użytkowania [47].

Najistotniejsze cechy współczesnego opakowa-
nia to: ochrona wyrobu w czasie magazynowania, 
transportu, dystrybucji i użytkowania oraz ochro-
na otoczenia przed szkodliwym wpływem wyrobu; 
ułatwienie przemieszczania, sprzedaży i użytkowa-
nia wyrobów; informacja o wyrobie i opakowaniu; 
odpowiednie zaprezentowanie wyrobu [14]. Klasy-
fikacja opakowań zależy od siły nacisku na głów-
ną funkcję, jaką ma spełniać. Opakowania można 
podzielić na opakowania jednostkowe, zbiorcze 
i transportowe [22]. Opakowanie jednostkowe stało 
się integralną częścią produktu, z marketingowego 
punktu widzenia – ważnym elementem kompozy-
cji produktu (5P: Product, Price, Promotion, Place, 
Package). Opakowanie coraz częściej „sprzedaje” 
produkt. Mówi się, że produkt niezauważony nie 
zostaje kupiony. Wydaje się, że konsumenci są tak-
że coraz bardziej wymagający wobec funkcjonal-
ności opakowań. W przypadku zakupów żywności 
dużą rolę odgrywa przyzwyczajenie konsumenta do 
produktu, marki, miejsca zakupu itd. Jednakże na 
sposób postrzegania jakości pakowanej żywności 
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niewątpliwie wpływa rodzaj opakowania i jego de-
sign (w tym funkcjonalność, estetyka i wartość in-
formacyjna) [12]. Jakość żywności jest pojęciem in-
terpretowanym w bardzo różnorodny sposób. Za 
prof. zw. dr hab. Małgorzatą Wiśniewską można 
stwierdzić, iż „jakość żywności to nade wszystko 
wartość zbiorcza; to stopień, w jakim zestaw specy-
ficznych cech tej żywności przekłada się na satys-
fakcję określonego klienta, na poczucie jego bezpie-
czeństwa i zaufania” [45]. Zakres informacji prze-
kazywanych konsumentom na temat żywności oraz 
szerzej jakość tego przekazu wpływają na poziom 
zaufania konsumenta do żywności i jego poczucie 
bezpieczeństwa. Co więcej, informacje te służą pro-
ducentom, umożliwiając im skuteczną konkurencję 
na rynku żywnościowym [35].

Opakowanie jednostkowe w komunikacji 
marketingowej

W komunikacji marketingowej opakowanie jed-
nostkowe może być rozumiane zgoła odmiennie. 
Prof. dr hab. inż. Magdalena Ankiel pisze, iż opa-
kowanie jednostkowe w komunikacji marketingo-
wej rozumiane jest jako zespół znaków, które od-
powiednio zaprojektowane i dobrane kreują wize-
runek produktu i marki, wpływają na postrzeganie 
produktu oraz decyzje nabywcze konsumenta [3]. 
Tak rozumiane opakowanie jednostkowe spełnia 
podwójną rolę, ma za zadanie informować o samym 
sobie (o istocie obiektu, jakim jest opakowanie, je-
go użyteczności, ergonomiczności, ekologiczności) 
oraz o cechach i właściwościach opakowanego pro-
duktu. O wartości informacyjnej opakowań stano-
wią znaki zorganizowane w kod podstawowy i uzu-
pełniający. Kod podstawowy opakowania składa się 
z formy konstrukcyjnej, kształtu, wielkości, mate-
riału opakowaniowego i kolorystyki. Znaki te są wa-
runkiem koniecznym, aby mówić o opakowaniu ja-
ko obiekcie. Kod uzupełniający opakowania składa 
się ze znaków językowych i graficznych. Bez tych 
znaków opakowanie nadal będzie istniało. Treść 
tego kodu zależy od rodzaju i wielkości opakowa-
nia (kodu podstawowego) oraz rodzaju opakowa-
nego produktu. Kod ten nadawany jest ze względu 
na różnicowanie (opakowań) produktów z tej samej 
kategorii oraz ze względu na informacyjną funkcję 
opakowań, wynikającą z przepisów prawa i intencji 
nadawcy komunikatu, czyli podmiotu wprowadza-
jącego opakowany produkt na rynek [2].

Opakowanie produktu spożywczego jest nośni-
kiem ogromnej ilości informacji, część z nich prze-
kazywana jest konsumentom obligatoryjnie na pod-
stawie przepisów prawa, a część na zasadzie dobro-
wolności. Można przypuszczać, iż nie wszystkie in-
formacje na temat żywności przekazywane konsu-
mentowi są przez niego postrzegane i analizowane, 
i nie wszystkie zasadniczo wpływają na decyzje za-
kupu. Co więcej, sposób interpretacji kodów opako-
wań przez konsumenta może być zupełnie odmien-
ny od założeń podmiotu wprowadzającego produkt 

do obrotu. Kształtowanie warstwy wizualnej opako-
wań jest wyjątkowo trudne. Zdarza się, że nadmiar 
znaków graficznych i ideograficznych wprowadza 
konsumentów w szum informacyjny, a znaki języ-
kowe są przez nich niewłaściwie interpretowane. 
Poszczególne cechy i atrybuty produktu mogą być 
wówczas niewłaściwie postrzegane przez konsu-
menta, produkt nieodpowiednio pozycjonowany, 
a działania marketingowe podmiotu wprowadza-
jącego produkt na rynek nieskuteczne [40]. Coraz 
częściej zdarzają się też sytuacje, w których konsu-
ment celowo jest wprowadzany w błąd, co jest efek-
tem oszukańczych praktyk stosowanych w łańcu-
chu rolno-spożywczym. Długie i złożone łańcuchy 
dostaw o skomplikowanej strukturze funkcjonujące 
na globalnym rynku są coraz bardziej podatne na 
oszustwa żywnościowe.

Ochrona zdrowia i interesów ekonomicznych 
konsumenta żywności

Konsument ma prawo do rzetelnych, jasnych, 
zrozumiałych i niewprowadzających w błąd infor-
macji na temat żywności, co wynika m.in. z prze-
pisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny [42]. Zgodnie z treścią ramowego Rozpo-
rządzenia (WE) nr 178/2002 prawo żywnościowe 
UE ma na celu ochronę interesów konsumentów 
i powinno stanowić podstawę dokonywania przez 
konsumentów świadomego wyboru związanego ze 
spożywaną przez nich żywnością, a także ma na 
celu zapobieganie oszukańczym lub podstępnym 
praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim 
innym praktykom mogącym wprowadzać konsu-
menta w błąd [28]. W polskim systemie prawnym 
ramowym aktem prawnym regulującym kwestię 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest ustawa 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia. Zgodnie z ustawą, kto produkuje 
lub wprowadza do obrotu zafałszowany środek spo-
żywczy, czyli nieprawidłowo go znakuje, wpływa-
jąc tym samym na jego bezpieczeństwo, ponosi od-
powiedzialność karną za ten czyn (podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności) 
[44, 27]. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych regulu-
je natomiast kwestię jakości oraz bezpieczeństwa 
ekonomicznego konsumenta żywności. Zgodnie 
z ustawą niezgodne z prawdą oznakowanie żywno-
ści powoduje, że artykuł rolno-spożywczy trakto-
wany jest jako zafałszowany i godzący w interesy 
ekonomiczne konsumenta, a podmiot produkujący, 
paczkujący lub wprowadzający go do obrotu pono-
si odpowiedzialność administracyjną za ten czyn 
[43, 27]2. Można zatem stwierdzić, że dopiero te 
dwie ustawy regulują cały obszar bezpieczeństwa 

2 W praktyce niewielka ilość spraw dotyczących fałszowania 
żywności znajduje swój finał w sądach powszechnych. Można 
zatem uznać, iż fałszowaniu żywności przeciwdziała się w Polsce, 
wykorzystując przede wszystkim mechanizmy postępowania admi-
nistracyjnego [21].
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych

żywności w aspekcie zdrowotnym i ekonomicz-
nym. Ustawy te bezpośrednio odwołują się do prze-
pisów Rozporządzenia (WE) nr 1169/2011, które 
stanowi podstawę zapewnienia wysokiego pozio-
mu ochrony konsumentów w zakresie informacji na 
temat żywności. Obowiązujące prawo to pierwszy 
element systemu bezpieczeństwa żywności [15]. 
Kolejnym elementem systemu bezpieczeństwa żyw-
ności są instytucje urzędowej kontroli żywności. 
Polski model instytucjonalny systemu bezpieczeń-
stwa żywności to typowy model rozproszony, gdzie 
żaden podmiot nie jest wiodący i każda instytucja 
ma określony zakres wyłącznych kompetencji. 
W Polsce nadzór i kontrolę żywności powierzono 
sześciu instytucjom: Inspekcji Handlowej (IH), Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej (KAS), Inspekcji Weterynaryjnej 
(IW), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych (IJHARS) i Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), zaś 
ocenę ryzyka powierzono trzem instytucjom: In-
stytutowi Żywności i Żywienia (IŻiŻ), Narodowe-
mu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowe-
mu Zakładowi Higieny (NIZP-PZH) oraz Państwo-
wemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach 
(PIWet). Jak twierdzi prof. dr hab. Stanisław Ko-
walczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych w latach 2009–2016, 
w pewnych przypadkach kompetencje tych insty-
tucji nakładają się na siebie, pozostawiając pew-
ne obszary nieprzypisane do żadnej z nich. Innymi 
mankamentami systemu urzędowego nadzoru nad 
żywnością w Polsce jest brak pionizacji instytucji 
kontroli, co wiąże się z nieefektywną ich organizacją 
i finansowaniem, brak uprawnień dochodzeniowo-
śledczych instytucji kontrolnych, niskie wynagro-
dzenia za pracę szeregowych pracowników oraz 
nieadekwatny do realizowanych zadań poziom 
zatrudnienia [15]. Na lipiec 2017 r. zaplanowano 
pierwsze czytanie projektu ustawy o Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ), któ-
ry zakłada konsolidację nadzoru nad żywnością 
w Polsce oraz powierzenie kontroli nad nową in-
spekcją ministrowi właściwemu do spraw rolnic-
twa. Integracja działań państwa w zakresie nadzoru 
i kontroli żywności jest przedmiotem dyskusji od 
co najmniej kilku lat. Dotychczas instytucje nad-
zoru nad żywnością podlegały odpowiednio Mini-
strowi Finansów (KAS), Ministrowi Zdrowia (PIS, 
IŻiŻ, NIZP-PZH), Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (IW, IJHARS, PIORiN, PIWet) oraz Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (IH). 
Celem tak dalece idącej zmiany jest zwiększenie 
efektywności działań realizowanych obecnie i ob-
jęcie przez jedną inspekcję całości zagadnień zwią-
zanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
żywności w całym łańcuchu dostaw oraz zapew-
nienie stosowania uczciwych praktyk przez pod-
mioty z branży rolno-spożywczej [48]. Na szczeblu 
wspólnotowym funkcjonuje Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety 

Authority, EFSA), którego zadaniem jest udzielanie 
informacji i porad naukowych na temat zagrożeń 
związanych z żywnością. Urząd nie ma obowiąz-
ków i uprawnień związanych z kontrolą i nadzorem 
nad żywnością.

Kolejnymi elementami systemu bezpieczeństwa 
żywności są: infrastruktura systemu, którą tworzą 
zwłaszcza mechanizmy wczesnego ostrzegania, me-
tody, narzędzia i procedury kontrolne oraz przed-
sięwzięcia realizowane poza systemem urzędowej 
kontroli żywności (programy UE, inicjatywy typu 
GFSI, Global Food Safety Initiative, Globalna Ini-
cjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Żywności, której 
celem jest ujednolicenie wymagań wszelkich stan-
dardów branży rolno-spożywczej itp.) [15, 6]. Dla 
zagadnień związanych ze znakowaniem żywno-
ści szczególne znaczenie wśród europejskich sys-
temów wczesnego ostrzegania mają dwa systemy 
wymiany informacji: system RASFF i system AAC. 
Początki systemu RASFF sięgają lat 70. Jego kształt 
zmieniał się wielokrotnie od tego czasu, początko-
wo system dotyczył wszystkich niebezpiecznych 
produktów, jednak w 2004 r. wydzielono z RASFF 
system dotyczący niebezpiecznych produktów nie-
żywnościowych o nazwie RAPEX (Rapid Alert Sys-
tem for dangerous non-food products, System Wcze-
snego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 
Nieżywnościowych) [45, 16]. System AAC powstał 
w 2015 r., kiedy to EU FFN wyposażono w tę apli-
kację IT. Systemy RASFF i AAC uzupełniają się, bo-
wiem informacje przekazywane w ramach systemu 
RASFF służą zwłaszcza zapewnieniu bezpieczeń-
stwa zdrowotnego żywności i pasz, a informacje 
przekazywane w ramach systemu AAC mają pomóc 
w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego 
konsumentom żywności [16]. Powszechnie dostęp-
ne bazy danych i publikowane raporty z funkcjo-
nowania systemów stanowią cenne i niezastąpione 
źródło informacji na temat wykrytych nieprawidło-
wości w obszarze znakowania żywności.

Znakowanie produktów żywnościowych

Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 wprowadzi-
ło wiele zmian w zakresie ogólnych zasad znako-
wania produktów spożywczych. Warto wspomnieć, 
iż znakowanie poszczególnych rodzajów środków 
spożywczych regulowane jest przez szereg innych, 
bardziej szczegółowych, przepisów prawa krajo-
wego i międzynarodowego. Przepisy Rozporządze-
nia (WE) nr 1169/2011 wprowadzane były w Pol-
sce stopniowo przez dwa lata (od grudnia 2014 r. 
do grudnia 2016 r.). Zamierzeniem było, by nowe 
przepisy służyły konsumentom, którzy dzięki wy-
mogowi jasnego, zrozumiałego i czytelnego etykie-
towania środków spożywczych mogą dokonywać 
bardziej świadomych wyborów dotyczących żyw-
ności i diety. Warto podkreślić, iż rozporządzenie nr 
1169 dotyczy nie tylko informacji przekazywanych 
konsumentowi za pośrednictwem etykiety (opako-
wania jednostkowego lub zbiorczego), ale również 
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za pomocą innych materiałów i środków, w tym no-
woczesnych narzędzi technologicznych lub prze-
kazu ustnego. Sprawą zasadniczą wydaje się być 
definicja etykiety i etykietowania. Zgodnie z roz-
porządzeniem etykieta oznacza jakąkolwiek metkę, 
znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny 
opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w in-
ny sposób naniesiony na opakowanie czy pojem-
nik z żywnością lub załączony do opakowania czy 
pojemnika z żywnością, zaś etykietowanie oznacza 
wszelkie napisy, dane szczegółowe, znaki handlo-
we, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnoszą-
ce się do danego środka spożywczego i umieszczo-
ne na wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumen-
cie, ulotce, etykiecie, opasce lub pierścieniu towa-
rzyszącym takiej żywności lub odnoszącym się do 
niej [34].

Podstawowe informacje wymagane na etykiecie 
środka spożywczego to [4]:

1. nazwa żywności,
2.wykaz składników,
3. substancje powodujące alergie lub reakcje nie-

tolerancji (wymienione w Załączniku II do rozpo-
rządzenia nr 1169),

4. ilościowa zawartość określonych (kategorii) 
składników,

5. ilość netto żywności,
6. data minimalnej trwałości lub termin przydat-

ności do spożycia,
7.wszelkie specjalne warunki przechowywania 

lub warunki użycia,
8. nazwa lub firma i adres podmiotu, pod które-

go nazwą lub firmą żywność jest wprowadzana na 
rynek lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działal-
ności w UE – importer danego środka na rynek UE,

9. kraj lub miejsce pochodzenia, jeśli konieczne 
(gdy można przypuszczać, iż niepodanie tej infor-
macji mogłoby wprowadzić konsumenta w błąd),

10. instrukcja użycia, w przypadku, gdy w razie 
braku takiej instrukcji, odpowiednie użycie danego 
środka spożywczego byłoby utrudnione,

11. rzeczywista zawartość objętościowa alkoho-
lu, w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu 
większej niż 1,2% objętościowo,

12. informacja o wartości odżywczej.
Wyjątek stanowią produkty żywnościowe w ma-

łych opakowaniach, których największa powierzch-
nia jest mniejsza niż 10 cm2, na których etykiecie 
obligatoryjnie należy zamieścić jedynie cztery in-
formacje dotyczące: nazwy żywności, składników 
alergennych, ilości netto żywności i daty minimal-
nej trwałości lub terminu przydatności do spoży-
cia. Żywność w opakowaniach, których najwięk-
sza powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2, nie 
musi być znakowana wartością odżywczą. Co wię-
cej, znakowanie wykazem składników i wartością 
odżywczą nie jest obowiązkowe w odniesieniu do 
napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2%. 
Obecność pewnych składników lub substancji do-
datkowych w żywności, jak np. substancji słodzą-
cych, polioli (alkoholi wielowodorotlenowych) czy 

lukrecji, wymaga zamieszczenia dodatkowych in-
formacji i/lub ostrzeżeń [4]. Gdy w celu przedłuże-
nia trwałości zostały dodane gazy opakowaniowe, 
dozwolone do stosowania na podstawie Rozpo-
rządzenia (WE) nr 1333/2008, należy na etykiecie 
umieścić napis: „Pakowany w atmosferze ochron-
nej” [33].

Rozporządzenie nr 1169 określa trzy możliwe 
warianty nazwy produktu spożywczego: nazwę 
przewidzianą w przepisach, nazwę zwyczajową 
i nazwę opisową. Nazwą środka spożywczego jest 
jego nazwa określona w przepisach, w przypadku 
jej braku – stosuje się jego nazwę zwyczajową, a je-
śli ona nie istnieje lub nie jest stosowana – przed-
stawia się nazwę opisową środka spożywczego. 
Przykładami nazw przewidzianych w przepisach 
są: soki i nektary owocowe, czekolada, czekolada 
mleczna, czekolada biała, dżemy, konfitury, galaret-
ki, marmolady, miód, oliwa z oliwek itd. [4]. Przy-
kładami nazw zwyczajowych w Polsce są: kajzerka, 
kaszanka, smalec, majonez, musztarda [24]. Przy-
kładami nazw opisowych środków spożywczych 
są: cukierki nadziewane, wafelki z kremem o sma-
ku śmietankowym w polewie z białej czekolady 
[4]. Kwestia nazewnictwa sprawia liczne trudności 
producentom żywności. Wykaz składników powi-
nien być poprzedzony słowem „składniki” lub sfor-
mułowaniem zawierającym ten wyraz. W wykazie 
tym należy wymienić wszystkie składniki użyte 
do produkcji, łącznie z substancjami dodatkowy-
mi, w kolejności malejącej zawartości. Datę mini-
malnej trwałości poprzedzoną zwrotem „najlepiej 
spożyć przed…” należy stosować w odniesieniu do 
żywności, której jakość na skutek przechowywania 
ulega pogorszeniu, przy czym przemiany ograni-
czające trwałość nie mają charakteru zmian mikro-
biologicznych [35]. Środki spożywcze, które z mi-
krobiologicznego punktu widzenia szybko się psują 
i z tego względu w krótkim czasie mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, oznacza się terminem 
przydatności do spożycia poprzedzonym zwrotem 
„należy spożyć do…” [4]. Problem w tym, że kon-
sumenci często nie rozumieją różnicy między da-
tą minimalnej trwałości a terminem przydatności 
do spożycia, co przyczynia się do niepotrzebne-
go wyrzucania żywności, która jest bezpieczna dla 
zdrowia człowieka. Według raportu FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wy-
żywienia i Rolnictwa) z 2013 r. rocznie na świecie 
marnuje się około 30% ogółu produkowanej żyw-
ności, podczas gdy blisko 800 milionów ludzi gło-
duje [13]. Parlament Europejski apelował w 2012 r., 
by rozpowszechniać w społeczeństwie informacje 
wyjaśniające, że zapis „spożyć przed…” odnosi się 
do jakości żywności, a zwrot „spożyć do…” odnosi 
się do jej bezpieczeństwa. Takie działania mogłyby 
przyczynić się do zmniejszenia ilości marnowanej 
żywności, zwłaszcza na poziomie gospodarstw do-
mowych, co jest rosnącym problemem zamożniej-
szych społeczeństw [35, 17].
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Główne zmiany wprowadzone do zasad znako-
wania żywności dzięki Rozporządzeniu nr 1169 
dotyczą zamieszczania pełnych informacji o aler-
genach (pismem wyraźnie odróżniającym je od wy-
kazu pozostałych składników), obowiązkowego in-
formowania o wartości odżywczej oraz minimal-
nej wysokości czcionki, jaką mają być podawane 
na etykietach informacje obowiązkowe [24]. Nowe 
przepisy w zakresie znakowania żywności to wy-
zwanie dla podmiotów wprowadzających żywność 
na rynek (w tym dla producentów żywności). Prawo 
żywnościowe UE jest bardzo rozbudowane i szcze-
gółowe, często trudne w interpretacji i stosowaniu 
przez przedsiębiorców. Jednocześnie jest to jedno 
z najsurowszych praw żywnościowych na świecie, 
co jest korzystne dla konsumentów. Publikacja roz-
porządzenia nr 1169 miała z założenia służyć inte-
resom rynku wewnętrznego poprzez uproszczenie 
przepisów i ograniczenie obciążeń administracyj-
nych, a także zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia i interesów konsumentów. 

Narzędzia służące prewencji i walce z nieprawidłowym 
znakowaniem żywności

Systemy RASFF i AAC & EU FFN

System RASFF odgrywa kluczową rolę w za-
pewnieniu swobodnego przepływu bezpiecznej dla 
zdrowia konsumenta żywności w UE. W dobie ro-
snącej podatności łańcuchów dostaw żywności na 
oszustwa żywnościowe, czego dowodem był skan-
dal koński z 2013 r., w tym samym roku stworzono 
sieć EU FFN, a w 2015 r. wyposażono ją w nowy 
system AAC, służący natychmiastowej wymianie 
informacji na temat oszustw żywnościowych o cha-
rakterze transgranicznym. Odtąd można stwierdzić, 
iż system bezpieczeństwa żywności w UE opiera się 
na dwóch filarach. Pierwszy z nich stanowi system 
RASFF, obejmujący zwłaszcza zdrowotny wymiar 
tego bezpieczeństwa, zaś drugi tworzy system AAC 
& EU FFN, odnoszący się głównie do ekonomiczne-
go wymiaru tego bezpieczeństwa. Portal RASFF jest 
powszechnie dostępny i dostarcza konsumentowi 
bardzo szczegółowych informacji, a obsługa mo-
dułu wyszukiwania jest stosunkowo prosta. Infor-
macje przekazywane w ramach systemu AAC & EU 
FFN nie są powszechnie dostępne. Konsument ma 
jedynie dostęp do raportów zawierających zesta-
wienie danych zgromadzonych w systemie [16, 20].

Powiadomienia przekazywane w ramach tych 
dwóch systemów nie powinny pokrywać się, co jest 
trudne do wykonania. Czasem nie sposób rozstrzy-
gnąć, czy rzekome oszustwo żywnościowe stwarza 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Komisja 
Europejska (KE), która jest twórcą obu systemów 
i która czuwa nad ich funkcjonowaniem, opraco-
wała cztery kryteria operacyjne, które pozwala-
ją odróżnić oszustwo żywnościowe (food fraud) 
od innych niezgodności (non-compliance). Są to: 
łamanie przepisów prawa żywnościowego UE, 

umyślność, chęć osiągnięcia zysku ekonomiczne-
go i wprowadzanie konsumenta w błąd [8]. Wa-
runkiem zakwalifikowania przypadku do grupy 
oszustw żywnościowych jest spełnienie wszystkich 
czterech kryteriów. Konstrukcja systemów budzi 
niestety wiele wątpliwości w zakresie poprawnej 
kwalifikacji informacji do poszczególnych katego-
rii. W systemie AAC bierze się pod uwagę główne 
naruszenie przepisów (major alleged violation).

Zestawienie kategorii, do których mogą trafić zgło-
szenia w systemie RASFF i w systemie AAC & EU 
FFN dotyczące żywności w kolejności od najczę-
ściej do najrzadziej występujących w 2016 r., przed-
stawia tabela 1. Warto zaznaczyć, iż kategorie zgło-
szeń zestawione w tabeli 1. nie są rozłączne, czego 
dowodem jest typologia oszustw żywnościowych 
stworzona przez prof. Johna Spinka i jego zespół. 
W szkole Johna Spinka za główne rodzaje oszustw 
żywnościowych uważa się: celowe zanieczyszcza-
nie, fałszowanie, obniżanie jakości żywności (adul-
teration), substytucję w obrębie składników (substi-
tution), rozcieńczanie (dilution), dystrybucję żywno-
ści pochodzącej z kradzieży (stolen goods), manipu-
lację (tampering), działania w szarej strefie (diversion 
and grey market product), przemycanie (smuggling), 
nieautoryzowany produkt/uzupełnianie (unautho-
rized product/re-filling), nieprawidłowe etykietowa-
nie (mislabelling), podrabianie produktów żywno-
ściowych polegające m.in. na naruszaniu własności 
intelektualnej (counterfeiting) [38]. Poszczególne ro-
dzaje oszustw żywnościowych łączy zwłaszcza to, że 
są one niezgodne z prawem i umotywowane chęcią 
zwiększenia zysku ekonomicznego [26].

Analiza powiadomień przekazanych w ramach 
systemu RASFF dotyczących żywności (type: food) 
w latach 2007–2016 wykazała, że powiadomienia za-
kwalifikowane do kategorii niewłaściwego etykieto-
wania (hazard category: labelling absent/incom plete/
incorrect) stanowią zaledwie 0,4–1,5% wszystkich 
powiadomień dotyczących żywności (notifications), 
a nominalnie wystąpiły w liczbie 10–43 [49]. Ana-
liza informacji na temat oszustw żywnościowych 
przekazanych za pośrednictwem systemu AAC 
& EU FFN w 2016 r. wykazała, że największy 
odsetek zgłoszeń (40,4%) dotyczył nieprawidłowości 
w etykietowaniu żywności (alleged violation – misla-
belling). Co więcej, aż dwie trzecie zgłoszonych nie-
prawidłowości w znakowaniu dotyczyło niezgodno-
ści w obrębie wykazu składników (alleged violation 
– mislabelling: composition) [20, 19]. Nieznaczny od-
setek informacji przekazywanych w ramach obu sys-
temów dotyczy pasz (feed) lub materiałów przezna-
czonych do kontaktu z żywnością (food contact ma-
terials), wykorzystywanych zwłaszcza do produkcji 
opakowań.

Mimo że w systemie RASFF niewielki odsetek in-
formacji dotyczy problemu nieprawidłowego zna-
kowania żywności, to waga zagrożeń pochodzą-
cych z żywności dla zdrowia ludzi oraz powszech-
na dostępność i szeroki zakres informacji znajdu-
jących się na portalu RASFF sprawiają, że system 
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jest przydatny w prowadzeniu różnego rodzaju 
analiz dotyczących znakowania żywności. System 
AAC dostarcza kolejnych informacji na temat nie-
prawidłowości w znakowaniu wykrytych na ryn-
ku UE wraz z podziałem na oszustwa żywnościowe 
i inne niezgodności. System RASFF i system AAC 
wzajemnie się uzupełniają, koncentrując się na in-
nym wymiarze bezpieczeństwa żywności (RASFF 
– zdrowotnym, AAC – ekonomicznym).

Działania IJHAR-S i IH w obszarze zafałszowań

Kolejnym instrumentem służącym prewencji 
i walce z fałszowaniem żywności jest realizacja 
art. 29 ust. 5 i art. 40a ust. 4a ustawy o jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych, które doty-
czą obowiązku upubliczniania informacji zawar-
tych w decyzjach administracyjnych wydawanych 
przez IJHAR-S lub IH dotyczących wykrytych za-
fałszowań. Na podstawie art. 29 ust. 1 wojewódz-
ki inspektor IJHAR-S może zakazać wprowadza-
nia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nie-
spełniającego wymagań jakości handlowej lub wy-
magań w zakresie transportu lub składowania, 
nakazać poddanie takiego artykułu określonym za-
biegom, zakazać składowania artykułu rolno-spo-
żywczego w nieodpowiednich warunkach albo jego 
transportowania środkami transportu nienadający-
mi się do tego celu, przeklasyfikować artykuł rolno-
-spożywczy do niższej klasy, nakazać zniszczenie 

Aleksandra Kowalska

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

artykułu rolno-spożywczego nieodpowiedniej ja-
kości handlowej na koszt jego posiadacza, i te de-
cyzje muszą być podane do publicznej wiadomo-
ści. Na podstawie art. 40a główny bądź wojewódzki 
inspektor IJHAR-S albo wojewódzki inspektor IH 
wymierzają w drodze decyzji administracyjnej kary 
pieniężne podmiotom wprowadzającym do obrotu 
artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości 
handlowej określonej w przepisach, w tym produk-
ty zafałszowane i nieprawidłowo oznakowane oraz 
podmiotom, które utrudniają bądź uniemożliwia-
ją IH lub IJHAR-S przeprowadzenie kontroli [43]. 
Organy IH oraz IJHAR-S miewają duże trudności 
z właściwym określeniem wymiaru tej kary, mimo 
że art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej arty-
kułów rolno-spożywczych wyraźnie precyzuje, co 
należy uwzględnić przy określaniu jej wysokości, 
tj. stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, 
dotychczasową działalność podmiotu działającego 
na rynku rolno-żywnościowym, wielkość jego ob-
rotów oraz przychodu, a także wartość kontrolowa-
nych artykułów rolno-spożywczych. Analiza decy-
zji administracyjnych nakładających kary pieniężne 
na fałszujących żywność, wydanych przez IH w la-
tach 2008–2012, przeprowadzona przez dr. Rafa-
ła Płockiego, wskazuje na dużą swobodę w ocenie 
okoliczności powstawania nieprawidłowości [27, 
43]. Adekwatny wymiar kary jest sprawą zasadniczą 
z uwagi na skuteczność narzędzia, które ma pełnić 
zwłaszcza funkcję prewencyjną.

Tabela 1. Kategorie zgłoszeń do systemu RASFF i systemu AAC & EU FFN

Kategorie powiadomień dotyczących żywności (food)

System RASFF System AAC& EU FFN

Powiadomienia o zagro żeniu (alert notifications)
Powiadomienia informacyjne w celu działań następczych (information for follow-up)
Powiadomienia o odrzuceniu na granicy (border rejection notifications)
Powiadomienia informacyjne w celu zwrócenia uwagi (information for attention)

Informacje dotyczące 
oszustw żywnościowych

(Food Fraud cases, 
AAC FF)

Informacje na temat 
innych niezgodności 

(Administrative Assistance 
cases, AAC AA)

• mikroorganizmy patogenne (pathogenic micro-organisms)
• mykotoksyny (mycotoxins)
• pozostałości pestycydów (pesticide residues)
• dodatki do żywności i środki aromatyzujące (food additives and flavourings)
• skład (composition)
• metale ciężkie (heavy metals)
• ciała obce (foreign bodies)
• alergeny (allergens)
• zafałszowanie/oszustwo (adulteration/fraud)
• słabe lub niewystarczające mechanizmy kontroli (poor or insufficient controls)
• GMO/ nowa żywność (GMO/ novel food)
• zanieczyszczenia przemysłowe (industrial contaminations)
• zanieczyszczenia biologiczne (biocontaminants)
• obecność weterynaryjnych produktów leczniczych (residues of veterinary medical products)
• niepatogenne mikroorganizmy (non-pathogenic micro-organisms)
• aspekty organoleptyczne (organoleptic aspects)
• etykietowanie nieobecne/niekompletne/niepoprawne (labelling absent/incomplete/ incorrect)
• opakowanie uszkodzone/niewłaściwe (packaging defective/incorrect)
• zakażenie pasożytnicze (parastic infestation)
• biotoksyny – inne (biotoxins – other)
• promieniowanie (radiation)
• nieokreślone/inne (not determined/other)
• dodatki paszowe (feed additives)
• zanieczyszczenie chemiczne – inne (chemical contamination – other)

•  nieprawidłowości 
w znakowaniu 
(mislabelling)

•  rozcieńczanie/
podmiana/dodawanie/
usuwanie składników 
(dilution/replacement/
addition/removal in 
product)

•  braki/fałszowanie/ 
manipulowanie 
dokumentacją (absent/ 
falsified/manipulated 
documentation)

•  niezatwierdzone 
zabiegi i/lub procesy 
(unapproved treatment 
and/or process)

•  naruszenie własności 
intelektualnej (IPR 
infringement)

•  nieprawidłowości 
w znakowaniu 
(mislabelling)

•  rozcieńczanie/
odmiana/ dodawanie/
usuwanie składników 
(dilution/replacement/
addition/removal in 
product)

•  brak/niekompletna/ 
niezgodna z prawem 
dokumentacja (absent/ 
incompete/non-conform 
documentation)

•  niezatwierdzone 
zabiegi i/lub procesy 
(unapproved treatment 
and/or process)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [49, 8, 9, 5]
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Decyzje wydane przez IJHAR-S dostępne są na 
stronie internetowej inspekcji i objęte prostym mo-
dułem wyszukiwania z możliwością filtrowania in-
formacji pochodzących z lat 2013–2017. Treść de-
cyzji wydawanych przez IJHAR-S jest krótka i za-
wiera: podstawę prawną wydania decyzji, nazwę 
produktu, oznaczenie i wielkość partii, powód za-
kwestionowania i dane podmiotu wprowadzające-
go produkt do obrotu [50]. Decyzje wydane przez 
IH znajdują się na stronach internetowych woje-
wódzkich inspektoratów inspekcji i są stosunkowo 
obszerne, gdyż zawierają treść decyzji i uzasadnie-
nie. Zatem wszyscy uczestnicy rynku mogą poznać 
treść decyzji administracyjnych wydanych przez IJ-
HAR-S oraz IH dotyczących zafałszowań artykułów 
rolno-spożywczych. 

W latach 2013–2017 upubliczniono 443 decy-
zje administracyjne wydane przez IJHAR-S doty-
czące zafałszowań artykułów rolno-spożywczych. 
Liczba decyzji nie jest równa liczbie zakwestiono-
wanych produktów, gdyż dość często bywa tak, iż 
jeden producent fałszuje kilka swoich produktów. 
Analiza decyzji wydanych przez IJHAR-S pokazuje, 
że na rynku funkcjonują tzw. „recydywiści”, do 
których wraca urzędowa kontrola, a oni nadal 
stosują nieuczciwe praktyki. Analiza informacji 
zawartych w tych decyzjach wykazała, że najwięcej 
nieprawidłowości występowało w następujących 
grupach technologicznych: mięso i przetwory mięsne 
(w tym mięso kulinarne, wędliny, półprodukty 
z mięsa), mąka i przetwory zbożowe (w tym mąka 
przeznaczona do wypieków, chleb, makarony, bułka 
tarta) oraz wyroby garmażeryjne (rysunek 1). Kate-
gorie produktów, wobec których urzędowa kontrola 
żywności najrzadziej miała zastrzeżenia, połączo-
no na rysunku 1. w „pozostałe”. W grupie tej zna-
lazły się: koncentraty spożywcze (7 decyzji), na-
poje bezalkoholowe (6), przyprawy (6), czekolada 

i wyroby czekoladowe (5), miody (5), na-
siona i orzechy (5), oleje i tłuszcze (3), ka-
wa i herbata (3), ocet (3), soki i nektary (1) 
oraz przekąski (1) [50]. Problem fałszowa-
nia mięsa jest stosunkowo duży nie tyl-
ko w Polsce, ale i w innych krajach UE. 
Analiza raportu z funkcjonowania syste-
mu AAC & EU FFN w 2016 r. wykazała, 
że oszukańcze praktyki stosowano najczę-
ściej w takich grupach technologicznych, 
jak: mięso i produkty mięsne, inne niż 
drobiowe, ryby i produkty rybne, tłuszcze 
i oleje, mięso drobiowe i produkty z mię-
sa drobiowego, mleko i produkty mleczne 
[8]. Jeffrey C. Moore, John Spink i Markus 
Lipp dokonali przeglądu publikacji doty-
czących oszustw żywnościowych i fałszo-
wania żywności z lat 1980-2010 (w języku 
angielskim) i uznali, że nieprawidłowo-
ści dotyczyły najczęściej oliwy z oliwek, 
mleka, miodu, szafranu, soku pomarań-
czowego i kawy [25]. Nietypowa w Pol-
sce jest wciąż duża skala nieprawidłowo-

ści w znakowaniu chleba i makaronu. Wydawałoby 
się, że podatność bardziej wartościowych artyku-
łów rolno-spożywczych na oszustwa jest większa 
(np. oliwy z oliwek, miodu czy przypraw) [10, 1, 
36], jednak wielkość ich spożycia, a co za tym idzie 
– sprzedaży, jest znacznie mniejsza niż w przypad-
ku produktów zbożowych. Wprawdzie spożycie 
pieczywa w Polsce systematycznie maleje, jednak 
wciąż jest to podstawowy element diety [39, 11].

Prawie wszystkie wydane przez IJHAR-S decyzje 
odnoszące się do zafałszowań dotyczą nieprawidło-
wości w przekazie konsumentom informacji na te-
mat żywności, co jest zdeterminowane definicją za-
fałszowanego artykułu rolno-spożywczego zaczerp-
niętą z ustawy o jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych. Problem nieprawidłowego zna-
kowania żywności w Polsce jest stosunkowo duży. 
Średnio co piąta kontrolowana przez IJHAR-S partia 
żywności jest niewłaściwie oznaczona [50]. Nieste-
ty konsumenci na ogół nie zdają sobie sprawy z te-
go, że informacje o zafałszowaniach są powszechnie 
dostępne. Powstaje pytanie, czy znajomość treści 
tych decyzji wpłynęłaby na wybory konsumentów, 
poziom ich zaufania do produktów, producentów 
i marek. Powstaje również kolejne pytanie, czy upu-
blicznianie tych informacji jest bliskie koncepcji 
whistleblowing3, którą analizują w jednym ze swo-
ich ostatnich artykułów Jan Mei Soon i Louise Man-
ning jako środek przeciwdziałania przestępstwom 
żywnościowym (food crime) [37].

3 Whistleblowing (dmuchanie w gwizdek) to działanie polegające 
na ujawnianiu nieprawidłowości ze względu na interes publiczny 
lub interes pracodawcy. Informacje o nadużyciach, nierzetelno-
ściach, działaniach niezgodnych z prawem i ogólnie rozumianej nie-
uczciwości są ujawniane wewnątrz organizacji, a czasem nawet poza 
nią. Whistleblower (sygnalista) to osoba, która działając w dobrej 
wierze, zgłasza lub ujawnia informacje o nieprawidłowościach 
godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy, a zachodzą-
cych w miejscu pracy.
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Mięso i przetwory 
mięsne, 138, 32%

Mąka i przetwory 
zbożowe, 83, 19%Wyroby garmażeryjne, 

45, 11%

Ryby i przetwory 
rybne, w tym owoce 

morza, 30, 7%

Napoje alkoholowe, 
24, 6%

Mleko i przetwory 
mleczne, 19, 4%

Owoce, warzywa i ich 
przetwory, 18, 4%

Wyroby cukiernicze, 
17, 4%

Jaja, 8, 2%

Pozostałe, 45, 11%

Rysunek 1. Struktura decyzji administracyjnych dotyczących zafałszowań artyku-
łów rolno-spożywczych wydanych przez IJHAR-S w  latach 2013–2017 wg grup 
technologicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [50]
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Podsumowanie

Polski system bezpieczeństwa żywności ewoluuje 
zgodnie z dominującym trendem ogólnoświatowym 
polegającym na integracji działań instytucji nadzoru 
nad żywnością. Do głównych przyczyn tych zmian 
należy coraz bardziej złożony charakter nieprawidło-
wości, do których dochodzi na rynku rolno-spożyw-
czym, będących coraz częściej efektem zamierzo-
nych działań człowieka (niewłaściwe etykietowanie, 
fałszowanie żywności, łamanie praw własności in-
telektualnej, oszustwa skarbowe itd.). Kolejną prze-
słanką integracji działań instytucji nadzoru nad żyw-
nością jest postępująca globalizacja, w następstwie 
której łańcuchy dostaw żywności są coraz dłuższe, 
bardziej złożone i wieloetapowe [15]. To kompliku-
je czynności kontrolne, a jednocześnie ułatwia za-
danie fałszującym żywność. W erze globalizacji po-
wstaje zapotrzebowanie na efektywną współpracę 
międzynarodową w obszarze bezpieczeństwa żyw-
ności. Wyrazem tej współpracy jest budowa syste-
mu RASFF i systemu AAC & EU FFN, które się uzu-
pełniają. Analiza zgłoszeń przekazanych do systemu 
AAC & EU FFN w 2016 r. wykazała, że najwięcej nie-
zgodności dotyczyło znakowania żywności, w tym 
zwłaszcza wykazu składników. Warto dodać, iż sys-
temy te działają dopiero wówczas, gdy zagrożenia 
prawdopodobnie już powstaną. Systemy pozwalają 
zatem na szybką eliminację z rynku produktów nie-
bezpiecznych dla zdrowia oraz ukrócenie oszukań-
czych praktyk bądź usunięcie innych niezgodności 
z prawem żywnościowym. Prewencji zagrożeń bez-
pieczeństwa żywności służą natomiast nowoczesne 
systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności, koncentrujące się na identyfikacji i ocenie 
podatności na zagrożenie zanieczyszczeniem przy-
padkowym oraz celowym.

Istotne w walce i przeciwdziałaniu fałszowaniu 
żywności w Polsce są działania IJHAR-S i IH wynika-
jące z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych. Decyzje administracyjne dotyczące 
zafałszowań wydawane przez te instytucje są poda-
wane do publicznej wiadomości na stronach inter-
netowych inspekcji. Analiza decyzji IJHAR-S z lat 
2013–2017 pozwala stwierdzić, iż największy pro-
blem w obszarze znakowania żywności w Polsce wy-
stępuje w dwóch grupach technologicznych: mięso 
i przetwory mięsne oraz mąka i przetwory zbożowe. 
Nietypowa wśród krajów UE jest duża skala niepra-
widłowości w znakowaniu chleba i makaronów.

Wejście w życie Rozporządzenia (EU) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności zapoczątkowało istotny kierunek 
zmian wspólnotowego prawa żywnościowego pole-
gający na stawianiu na pierwszym miejscu ochro-
ny zdrowia i interesów ekonomicznych konsumen-
ta. Z założenia wprowadzenie tak szczegółowych 
przepisów dotyczących ogólnych zasad znakowa-
nia żywności miało przyczynić się także do bardziej 
sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
poprzez zapewnienie większego ładu prawnego 

i zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Niestety 
prawo żywnościowe UE nie zawsze jest znane i zro-
zumiałe dla producentów żywności. Bywa, że dopie-
ro negatywny wynik urzędowej kontroli żywności 
uświadamia przedsiębiorcom pewne kwestie. Infor-
macje, o których mowa w rozporządzeniu nr 1169, 
przekazywane są głównie na opakowaniu jednostko-
wym żywności. Zakres tych informacji determinuje 
zatem kod uzupełniający opakowań i istotnie wpły-
wa na podejmowanie świadomych wyborów przez 
konsumentów. Rosnąca świadomość współczesnych 
konsumentów żywności w zakresie zasad prawidło-
wego odżywiania się powoduje, że coraz częściej 
czytają oni etykiety. Niestety konsumenci nie zawsze 
rozumieją znaczenie przekazywanych im na etykie-
cie informacji, co może prowadzić chociażby do nie-
potrzebnego marnowania żywności.

Opakowanie jednostkowe może być narzędziem 
skutecznej komunikacji, a także źródłem pozytyw-
nych lub negatywnych doznań i doświadczeń. Efek-
tywne opakowanie sprawi, że produkt zostanie za-
uważony przez konsumenta i wywoła intencję za-
kupu, a także wywoła pozytywne emocje i wrażenia 
[12]. Od współczesnego opakowania oczekuje się 
już nie tylko tego, by było „pięciosekundową rekla-
mą produktu”, która pomaga konsumentom przebić 
się przez szum informacyjny w miejscu sprzedaży, 
ale także tego, by intrygowało, wzbudzało podziw, 
tworzyło pozytywny wizerunek producenta i marki, 
przypominało o ponownym zakupie i doprowadzało 
do niego [46].
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest popularyzacja niedocenianych 
pomocniczych norm ISO 10005, ISO 10006, 
wspomagających planowanie i realizację projektów 
w organizacjach posiadających systemy zarządzania 
jakością. Treść artykułu autorzy opracowali na podstawie 
doświadczenia zawodowego, analizy przedmiotowych 
norm i dostępnej literatury w tym zakresie. Artykuł 
składa się z trzech części: pierwsza – to baza pojęciowa; 
druga – omówienie roli poszczególnych norm i trzecia 
– wnioski i podsumowanie. Autorzy odnieśli się też do 
podobieństwa norm dotyczących planowania i realizacji 
projektów w obszarze cywilnym do planowania 
i realizacji projektów w obszarze zamówień rządowych.

The aim of the article is to popularize the 
unappreciated ISO 10005 and ISO 10006 auxiliary 
standards supporting the planning and implementation 
of projects in organizations with quality management 
systems. The content of the article was prepared by 
the authors on the basis of professional experience, 
analysis of the relevant norms and available literature 
in this area. The article consists of three parts: the 
first covers the conceptual basis; the second discusses 
the role of individual norms and finally, the third 
concludes with a summary. The authors also referred to 
the similarity of standards regarding the planning and 
implementation of projects in the civilian area to the 
planning and implementation of projects in the area of 
government procurement.

Słowa kluczowe Keywords
projekt, plan jakości, zarządzanie konfiguracją, 
zarządzanie ryzykiem

project, quality plan, configuration management, risk 
management
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Jakość w praktyce

Wprowadzenie

Normy ISO serii 9000, a szczególnie ISO 9001, 
podają nam wymagania, „co” w firmie powinno 
funkcjonować. Te kryteria osoby kierujące organi-
zacjami starają się spełnić – z różnym zresztą skut-
kiem, niekiedy przez próby obejścia lub naciąganie 
interpretacji. Tymczasem normy ISO serii 10000 są 
znakomitym poradnikiem „jak to zrobić”. Jednymi 
z nich są normy ISO 10005, ISO 10006 – poradniki 
planowania i realizacji projektów inwestycyjnych. 

Norma ISO 9001 dotyczy systemu zarządzania 
jakością w organizacji. Od 2000 roku norma jest 
nastawiona na skuteczność całej organizacji, po-
nieważ od dobrych wskaźników często zależał dal-
szy pomyślny rozwój – na przykład uzyskanie ko-
rzystnego kredytu. Jest to typowe rozumowanie 
najwyższego kierownictwa, które odpowiada za 
portfel zamówień. Tymczasem na poziomie zarzą-
dzania w firmach trwa głównie walka o czasową 

i kosztową realizację bieżących zamówień trakto-
wanych jako przedsięwzięcia – dziś czytaj – jako 
projekty. Podstawą zainteresowania kierownictwa 
zarządzającego jest pomyślny przebieg procesów 
realizacyjnych, a pozostałe procesy w firmie są im 
podporządkowane. Jest to zresztą zgodne z duchem 
podejścia procesowego wymaganego przez normę 
ISO 9001. 

Nie można zapominać, że równolegle powstawa-
ły dokumenty opisujące metodykę zarządzania pro-
jektami. Na przykład [14]: 

Brytyjski Standard BS 6079 Zarządzanie pro-
jektem w pierwszej wersji powstał w 1968 roku. 
Opisuje on podstawowe pojęcia dotyczące analizy 
budowy harmonogramu danego projektu. 

 Standard PMBOK Guide (Project Management 
Body of Knowledge) – to zbiór dobrych praktyk 
w dziedzinie zarządzania projektami. Opracowany 
przez międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające 
kierowników projektów PMI (Project Management 
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Institute). Praktycznie to baza dla wszystkich stan-
dardów dotyczących zarządzania projektami. 

 Standardy ANSI. American National Standards 
Institute to prywatna i niezależna organizacja non-
-profit. Zajmuje się nadzorem standardów technicz-
nych, które są stosowane w USA. Miała ona duży 
wpływ na powstanie Przewodnika PMBOK.

Metodyka PRINCE2 (Project in Controlled Envi-
ronment – Projekty w sterowanym środowisku) zo-
stała stworzona i była modyfikowana w Wielkiej 
Brytanii.

Te publikacje zainicjowane przede wszystkim 
przez PMI, a potem wykorzystywane przez ISO i in-
ne organizacje menedżerskie i normalizacyjne, stały 
się podstawą dla prac nad normami systematyzują-
cymi działania w organizacjach podczas realizacji 
projektów. 

Problem nurtujący wielu menedżerów w orga-
nizacjach: „Co jest ważniejsze – realizacja projektu 
w organizacji posiadającej certyfikowany SZJ, czy 
realizacja zadania opartego na SZJ projektu w or-
ganizacji niekoniecznie posiadającej certyfikowany 
SZJ” dalej jest nierozwiązany. A może warto prze-
analizować: Czy normy ISO 10005 i ISO 10006 mo-
gą być wykorzystane do zarządzania projektem bez 
względu na jego wielkość i wielkość organizacji? 
I bardziej spopularyzować te dwie normy. 

1. Baza pojęciowa

Na początek należy przywołać definicje pojęcia 
„projekt”. Słownik Języka Polskiego [PWN, 2002] 
podaje szeroką, wieloznaczeniową definicję jako: 
1. plan działania; 2. wstępna wersja czegoś; 3. do-
kument zawierający obliczenia, rysunki itp. do-
tyczące wykonania jakiegoś obiektu lub urządze-
nia. Natomiast w obszarze teorii i menedżerskich 
praktyk jakościowych jest rozumiane bardziej ja-
ko przedsięwzięcie. Norma terminologiczna ISO 
9000:2015 [6] przywołuje pojęcie projektu za nor-
mą ISO 10006:2003 [9]. Autorzy, dla czytelności, 
upraszczają i skracają nieco podaną tam definicję, 
a mianowicie jako: proces składający się z szere-
gu skoordynowanych działań, podejmowanych dla 
osiągnięcia założonego celu. 

Do ostatniego dziesięciolecia pojęcie projektu nie 
było tożsame z takimi pojęciami, jak przedsięwzię-
cie, inwestycja. Semantycznie „przedsięwzięcie” 
pochodzi od przedsiębrać coś, zabrać się do reali-
zacji jakiegoś dzieła/zadania. Jednak znakiem czasu 
jest, że termin „projekt”, w międzynarodowej inter-
pretacji, powoli przebija się również w polskim ży-
ciu gospodarczym. 

Problematyka planowania i realizacji projektu 
ściśle wiąże się z cyklem życia wyrobu. W litera-
turze ekonomicznej szeroko omawiane jest poję-
cie cyklu życia (produktu) z punktu widzenia je-
go marketingu – od chwili pojawienia się na rynku 
do braku popytu na niego. Jednak w obszarze tech-
nicznym, w życiu codziennym, a szczególnie w ob-
szarze eksploatacji, pojęcie cyklu życia wyrobu ma 

zastosowanie dla konkretnego jednostkowo rozu-
mianego wyrobu (samochodu, systemu radioloka-
cyjnego, elementów ubioru itp.). 

Cechą każdego projektu rozumianego w ten spo-
sób jest jego etapowość i zaangażowanie środków. 
Ponieważ norma ISO 9000:2015 wprowadziła po-
jęcie obiektu jako zastępujące pojęcie wyrób, trak-
tując je jako pojęcia tożsame, więc można do roz-
ważań wprowadzić pojęcie „cykl życia wyrobu”. 
Pojęcie to definiuje norma EN 60300-1:2014 [5], 
która cykl życia określa jako: seria identyfikowal-
nych etapów, przez które przechodzi dany obiekt, 
od koncepcji jego powstania, aż do fizycznej likwi-
dacji i dzieli go na następujące etapy: koncepcji 
i definiowania, projektowania i rozwoju, wytworze-
nia, instalowania, użytkowania i obsługiwania oraz 
ostatni etap – likwidacji. W zależności od obszaru 
techniki (sprzęt RTV-AGD, budownictwo, sprzęt IT 
itp.) te etapy będą się różnić w cyklach i znaczeniu, 
ale główna myśl koncepcji pozostanie ta sama. Na 
przykład w przypadku obiektu budowlanego po eta-
pie instalacji i w trakcie etapu eksploatacji zachodzi 
potrzeba modernizacji lub modyfikacji i ponownej 
eksploatacji. W przypadku sprzętu AGD już nie, po 
eksploatacji następuje etap likwidacji.

Autorzy chcą się odnieść do obszaru zamó-
wień wyrobów obronnych, gdzie dalej obowiązuje 
ten sam podział, ale nieco inaczej sformułowany. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że w szeroko ro-
zumianej działalności człowieka w obszarze tech-
niki stosowane są zamiennie dwa pojęcia – obiekt 
i system. Ten sam produkt myśli ludzkiej raz jest 
traktowany jako obiekt, a innym razem jako system. 
Obiekt – jako przedmiot zainteresowania i system 
– jako „rzecz złożona” (stgrec. σύστημα systema).

W Publikacji NATO AAP-48:2007 Etapy i procesy 
cyklu życia systemu NATO [1] władze NATO zdecy-
dowały, żeby cały cykl życia systemu/obiektu po-
dzielić na sześć etapów, jak na rys. 1. 

Etapy te w stosunku do normy EN 60300-1:2014 
niczym specjalnym się nie wyróżniają, ale autorzy 
mają wrażenie, że ten podział jest bardziej uniwer-
salny, a przez to bardziej czytelny.

WSTĘPNA 
KONCEPCJA

WYCOFANIE

PRODUKCJA

WSPARCIE

UŻYTKOWANIE

ROZWÓJ

KONCEPCJA

Rys. 1. Etapy cyklu życia systemu/obiektu 

Źródło: publikacja NATO AAP-48:2007

Zakres prac w poszczególnych etapach cyklu ży-
cia wyrobu materialnego wg normy AAP – 48 jest 
następujący: 

 Etap wstępnej koncepcji. Na tym etapie na-
stępuje definiowanie konfiguracji. Składa się ono 
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z fazy identyfikacyjnej, w której dokonuje się iden-
tyfikacji potrzeb oraz definiuje podstawowe wyma-
gania operacyjne. 

 Etap koncepcji. Jest to początkowa informacja 
o strukturze wyrobu i konfiguracji w fazie anali-
tyczno-koncepcyjnej przedsięwzięcia, która ma za 
zadanie wskazanie optymalnego rozwiązania nowe-
go wyrobu lub usługi. 

 Etap rozwoju. Są już szczegółowe założenia 
o strukturze wyrobu i konfiguracja dla wybranego 
rozwiązania. Na bazie tych założeń następują prace 
projektowo-badawcze. 

 Etap produkcji. Zakres tego etapu jest dość sze-
roki: fizyczne wykonawstwo elementów, montaż, 
weryfikacja, próby i walidacja. Istotnym elementem 
tego etapu są odchylenia produkcyjne i zmiany od 
projektowej bazy odniesienia.

 Etap użytkowania + wsparcia. Szeroko rozu-
miana eksploatacja, a więc zamierzone użytkowanie 
+ obsługiwanie + konserwacja i remonty (zabez-
pieczenie materiałowo-techniczne) + zarządzanie 
eksploatacją lub magazynowanie + konserwacja. 

 Etap likwidacji. Następuje demontaż, a następ-
nie utylizacja i odzyskanie surowców (np. wyroby 
techniczne) albo pozbawienie cech użytkowych, 
tzw. utylizacja (np. materiały chemiczne), albo 
przeniesienie do archiwum (np. dokumentacja). 

Realizacja projektu jako procesu składającego się 
z szeregu skoordynowanych działań odbywa się 
w obszarach znanych z diagramu przyczynowo-
-skutkowego, a mianowicie: zaangażowania perso-
nelu ze swoją wiedzą, wykorzystania zasobów, ta-
kich jak: budowle i budynki, maszyny i urządze-
nia, sprzęt IT wraz z oprogramowaniem, struktu-
ry organizacyjne, procedury i procesy. Gdy do tego 
dodamy czas i środowisko, zarówno prawno-orga-
nizacyjne, jak i naturalne otoczenie, to mamy ca-
łe spektrum obszarów, w których osoby/organiza-
cje podejmujące się realizacji projektu muszą się 
poruszać. Te wszystkie działania zostały omówio-
ne w normie ISO 10006:2003 Systemy zarządzania 
jakością – Wytyczne dotyczące zarządzania jako-
ścią w przedsięwzięciach [9]. Ale to nie jedyna for-
ma wsparcia zarządzania procesami w organizacji. 
W normie ISO 10006 są przywołane jeszcze dwie 
ważne definicje dotyczące planowania i realiza-
cji projektu, a mianowicie: zarządzanie projektem 
i plan zarządzania projektem. 

Zarządzanie projektem to planowanie, organi-
zowanie, monitorowanie wszystkich aspektów pro-
jektu oraz motywowanie uczestników do osiągnię-
cia celów projektu. Tu pomocną jest norma ISO 
10007:2003 Systemy zarządzania jakością – Wy-
tyczne dotyczące zarządzania konfiguracją [10].

 Plan zarządzania projektem to dokument wy-
szczególniający, co jest niezbędne do osiągnię-
cia celu projektu. Tu pomocną jest norma ISO 
10005:2005 Systemy zarządzania jakością – Wy-
tyczne dotyczące planów jakości [8].

Można pokusić się o stwierdzenie, że te trzy 
normy są komplementarne. Gdy zaś mowa jest 

o rodzinie, to uzupełnieniem jest nieco dalsza ich 
„kuzynka”, a mianowicie ISO 31000:2009 Zarzą-
dzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne [11] – norma 
szczególnie ważna na etapie planowania.

Zaprezentowane wyżej normy z serii 10000 by-
ły aktualizowane po „wizji 2000”, która dwukrotnie 
uległa zmianie, ale główne ich idee dalej są aktual-
ne. Szkoda, że zostały nieco na uboczu. Są to bo-
wiem sprawdzone pomysły przeniesione z bliźnia-
czego rozwiązania, jakim są publikacje związane 
z AQAP w przemyśle obronnym. Ale o ile w prze-
myśle obronnym do korzystania z AQAP polecane 
są różnego rodzaju przewodniki i poradniki typu: 
ACMP, ADMP, AAP i tym podobne publikacje, to 
w przemyśle cywilnym górę wzięły szkolenia jed-
nostek wyspecjalizowanych. Gdy ta działalność po-
szła na masowość, efektem stało się spauperyzowa-
nie systemów zarządzania. 

2. Rola ISO 10006 i ISO 10005 w zarządzaniu projektem

Omawiany wcześniej przewodnik PMBOK Guide 
(Project Management Body of Knowledge) [15] gru-
puje procesy podczas planowania i realizacji pro-
jektu na pięć grup:

 Procesy rozpoczęcia, które służą zdefiniowaniu 
i zatwierdzeniu projektu w organizacji. 

 Procesy planowania, które mają na celu odpo-
wiedzenie na pytanie: jak, w jaki sposób zrealizo-
wać zamierzone cele, jakimi środkami, kiedy, w ja-
kiej kolejności itp.

 Procesy realizacji, które grupują i koordynują 
wykorzystanie zasobów i ludzi w projekcie w celu 
wykonania założonego planu.

 Procesy kontroli, w których monitoruje się po-
stępy prac w projekcie, bada ewentualne odchy-
lenia, aby w razie konieczności uruchomić odpo-
wiednie działania zapobiegawcze lub korygujące.

 Procesy zakończenia, w których formalnie przy-
gotowuje się akceptację produktu finalnego projek-
tu lub jego fazy. 

Te wytyczne wykorzystali również autorzy ba-
zowej normy zalecanej podczas planowania i re-
alizacji projektu, a mianowicie ISO 10006:2003 
[9]. W normie tej na bazie powyższego podejścia 
wyróżniono 37 procesów zarządzania projektem 
w 13 grupach. Grupami tymi są:

Odpowiedzialność kierownictwa (p. 5.1) za pla-
nowanie procesów strategicznych oraz wdrożenie 
i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pro-
jektu bazującego na znanych z normy ISO 9000 za-
sadach zarządzania jakością.

 Zarządzanie zasobami – działania zarządu 
w obszarze procesów: 

– dotyczące zasobów (p. 6.1), a polegające na 
identyfikowaniu, szacowaniu zasobów, opracowa-
niu harmonogramu z przydziałem odpowiednich 
zasobów do odpowiednich zadań, a następnie bie-
żące monitorowanie rzeczywistego zużycia zaso-
bów z planem i ewentualne podejmowanie działań 
korygujących;
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– dotyczące personelu (p. 6.2), a polegające na 
określeniu struktury organizacyjnej przedsięwzię-
cia, łącznie z określeniem stanowisk w przedsię-
wzięciu i określeniem uprawnień i odpowiedzial-
ności. Wybranie i wyznaczenie wystarczającego 
personelu z kompetencjami odpowiednimi do po-
trzeb przedsięwzięcia/projektu.

Realizacja obiektu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem: 

– procesów zarządzania współzależnościami 
(p. 7.2), a w nim ocena wymagań klienta, przygo-
towanie planu przedsięwzięcia/projektu i zarządza-
nie interakcjami podczas realizacji; 

– procesów dotyczących zakresu (p. 7.3), a w nim 
zdefiniowanie, do czego przeznaczony jest wyrób 
przedsięwzięcia/projektu, a następnie identyfiko-
wanie i dokumentowanie działań i kroków wyma-
ganych do osiągnięcia celów;

– procesów dotyczących czasu (p. 7.4), a w nim: 
zidentyfikowanie wzajemnych powiązań i logicz-
nych interakcji oraz współzależności między dzia-
łaniami przedsięwzięcia/projektu; szacowanie cza-
su trwania każdego działania w powiązaniu ze spe-
cyficznymi warunkami i wymaganymi zasobami;

– procesów dotyczących kosztów (p. 7.5), 
a w nim: opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia/
projektu; wykorzystanie wyników szacowania kosz-
tów do przygotowania budżetu przedsięwzięcia/
projektu;

– procesów dotyczących komunikowania się 
(p. 7.6), a w nim: planowanie systemów informa-
cyjnych i łączności dla danego przedsięwzięcia/pro-
jektu; udostępnienie niezbędnej informacji innym 
odpowiednim stronom zainteresowanym;

– procesów dotyczących ryzyka (p. 7.7), a w nim: 
określenie ryzyka w przedsięwzięciu/projekcie, 
a następnie ocenianie prawdopodobieństwa wystą-
pienia zdarzeń związanych z ryzykiem i ich wpły-
wu na przedsięwzięcie/projekt;

– procesów dotyczących zakupów (p. 7.8), 
a w nim: identyfikacja i nadzorowanie tego, co i kie-
dy należy zakupić; zaproszenie do złożenia ofert, 
ocena oferty; negocjacje, przygotowanie i złożenie 
zamówienia u podwykonawcy; zapewnienie, aby 
wyniki działalności dostawców zewnętrznych speł-
niały wymagania ujęte w umowie.

 Pomiary, analiza i doskonalenie, a w nim zale-
cenia odnoszące się do: procesów dotyczących do-
skonalenia (8.1); pomiarów i analiz (8.2) i ciągłego 
doskonalenia (8.3). 

Warto zwrócić uwagę, że norma została opu-
blikowana w 2003 roku, a dopiero w normie ISO 
9004:2009 wprowadzono zalecenia zarządzania ry-
zykiem i dopiero w normie ISO 9001:2015 wyma-
gania zarządzania ryzykiem stały się obowiązujące.

Projekt, z łaciny proiectus, to wysunięty do przo-
du, a więc pojęcie rozumiane jako działanie, któ-
re jest na początku. Znany amerykański populary-
zator skutecznego działania Steven Covey w swojej 
książce „7 zasad skutecznego działania” [3] pisze, 
że każde działanie należy przeprowadzić dwa razy: 

pierwszy raz w głowie, a drugi raz w rzeczywistości. 
Owo „w głowie” to nic innego jak rozplanowanie za-
dania poprzez szczegółowe określenie niezbędnych 
środków finansowych, personalnych i technicznych 
oraz ustanowienie prawdopodobnego harmonogra-
mu. Dopiero potem po przemyśleniu wszystkich za 
i przeciw, oszacowaniu ryzyka, można zacząć ów 
drugi raz. Tak więc każde przedsięwzięcie/projekt 
musi być na początku rzetelnie zaplanowany. 

W normie ISO 10006:2003 skłania ku temu roz-
dział 7. Realizacja wyrobu, a szczególnie punkty: 
7.2. Procesy dotyczące współzależności, 7.4. Proce-
sy dotyczące czasu i 7.5. Procesy dotyczące kosztów. 
Oczywiście to nie jedyne punkty, gdzie dokonuje 
się planowanie. 

Normą pomocną w tym planowaniu jest ISO 
10005:2005 Systemy zarządzania jakością – Wy-
tyczne dotyczące planów jakości, która została opra-
cowana jako „spinacz” łączący elementy systemu 
zarządzania w organizacji z wymaganiami przed-
sięwzięcia/projektu lub umowy. Powinna być sto-
sowana podczas planowania jakości dla: procesu, 
wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy. Wytyczne 
normy koncentrują się głównie na realizacji wyro-
bu poprzez odniesienie się do poszczególnych eta-
pów realizacji wyrobu. Planowanie zadań niezbęd-
nych do osiągnięcia celów organizacji w aspekcie 
ryzyk i szans jest wymaganiem normy ISO 9001, 
natomiast posiadanie planu jakości w wersji wg ISO 
10005 jest dobrowolne, jednak stosowanie go w tej 
wersji pozwala na lepsze monitorowanie przebie-
gu realizacji wyrobu lub przedsięwzięcia/projektu. 

Dlatego wiele firm w umowach o realizację 
przedsięwzięcia wymaga przedłożenia planu jako-
ści od dostawcy. Plan ten powinien przede wszyst-
kim przedstawiać: 

 przedmiot czynności – co należy wykonać? 
metody – jak to wykonać? (procedury i instruk-

cje, które stanowią praktykę działania);
 podmiot czynności – kto ma to wykonać, po-

dział odpowiedzialności i uprawnień;
 zasoby – za pomocą jakich środków (material-

nych lub finansowych) należy to wykonać na da-
nych etapach przedsięwzięcia? 

Ponadto Plan Jakości może opisywać bądź odsy-
łać do takich elementów, jak: 

 cele jakościowe (odnoszące się do np. do specy-
fikacji lub charakterystyk, długości cykli; 

 programy badań, kontroli, weryfikacji i auditu, 
przydatne w etapach cyklu życia;

metody pomiaru osiągania celów jakościowych. 
W zarządzaniu przedsięwzięciem norma ISO 

10006 odnosi się jeszcze do dwóch obszarów, tj.: 
zarządzania ryzykiem i zarządzania konfiguracją. 

Obszarem planowania jest przyszłość. Jest niezna-
na – nikt nie wie, co przyniesie. Planując, zawsze 
opieramy sią na ryzyku. Zarządzający ryzykiem po-
winien zdecydować, które rodzaje ryzyka są akcep-
towalne, a które nie. To wszystko w odniesieniu do 
negatywnego skutku wystąpienia ryzyka w istotnych 
dla projektu aspektach, takich jak np.:



33

2018 S i e r p i e ń

 spełnienie wymaganych parametrów obiektu, 
 bezpieczeństwo tworzenia i użytkowania 

obiektu,
 harmonogram realizacji (np. opóźnienie reali-

zacji kontraktu),
 koszty (np. zwiększenie kosztów realizacji lub 

kosztów eksploatacji w cyklu życia).
Normą pomocną w szacowaniu i monitorowa-

niu ryzyka w realizacji projektu jest norma ISO 
31000:2009 [11]. W części dotyczącej zaleceń pro-
wadzenia procesu zarządzania ryzykiem występuje 
podział na następujące etapy: 

 ustalenie kontekstu, w którym może wystąpić 
ryzyko,

 ocena ryzyka, składająca się z etapów: identyfi-
kacja, analiza i obserwacja ewolucji,

 postępowanie z ryzykiem – przeciwdziałania, 
akceptacja lub dzielenie się nim,

monitorowanie i ewentualne korekty planów, 
 dokumentowanie tych działań [4].

Proces planowania zarządzania ryzykiem powi-
nien rozpocząć się jak najszybciej w cyklu życia 
projektu i powinien zostać zakończony na wcze-
snym etapie planowania projektu. Głównym wyj-
ściem jest plan zarządzania ryzykiem. Powinien 
on odpowiedzieć na pytania: „kto, co, gdzie, kie-
dy i jak”. Wejścia wymienione powyżej są kluczo-
wymi, służącymi do planowania zarządzania ryzy-
kiem [12].

Norma ISO 10007 dotyczy zarządzania konfi-
guracją. Co kryje się za tym pojęciem? Dostępne 
słowniki nie ułatwiają nam znalezienia etymolo-
gii pojęcia „konfiguracja”, najczęściej odnosząc to 
pojęcie do układu atomów lub planet w układzie 
słonecznym. Najbliżej dzisiejszego rozumienia jest 
Popularny Słownik Wyrazów Obcych, który konfi-
gurację określa jako: układ elementów, który może 
ulec zmianie na inny pod wpływem jakichś oko-
liczności. To pojęcie „układ elementów” kojarzy 
się z pojęciem „system” lub „obiekt”. I tak jest 
w rzeczywistości. Podobnie konfigurację definiują: 
przedmiotowa w temacie norma ISO 10007:2003 
i jej „terminologiczna protektorka” ISO 9000:2015 
[6], a mianowicie jako: powiązane ze sobą funk-
cjonalnie i fizyczne właściwości wyrobu lub usłu-
gi, zdefiniowane w informacji o konfiguracji wyro-
bu. Natomiast „zarządzanie konfiguracją” wg ww. 
norm to: skoordynowane działania dotyczące kie-
rowania konfiguracją i jej nadzorowania. Gdy jed-
nak uważny czytelnik doczyta uwagę do tej defi-
nicji, to dowie się, że: zarządzanie konfiguracją 
zwykle skupia się na działaniach technicznych 
i orga nizacyjnych… 

Idea procesu zarządzania konfiguracją jest taka, 
że dokumentuje się konfigurację istotnych danych 
i zapisów o wyrobie i zmianach w całym cyklu jego 
życia – od koncepcji, aż po likwidację. W praktyce 
kompleksowe zarządzanie konfiguracją to:

 zarządzanie fizyczną konfiguracją wyrobu 
– wiedza o aktualnej konfiguracji każdego ważnego 
elementu projektu,

 zarządzanie wymaganiami – wiedza o aktualnej 
specyfikacji parametrów każdego ważnego elemen-
tu projektu,

 zarządzanie zmianami – prowadzenie rejestrów 
zmian w specyfikacjach wymagań i ich bieżące ak-
tualizowanie oraz informowanie stron zaintereso-
wanych o tych zmianach, 

 zarządzanie wydaniem – wiedza o aktualnym 
statusie dokumentacji technicznej, procedur i in-
strukcji – ich gromadzenie i rejestrowanie oraz 
archiwizacja,

 zarządzanie danymi – uporządkowane groma-
dzenie i rejestrowanie oraz archiwizacja zapisów, 

 zarządzanie ww. rejestrami.
Pożądanym działaniem w zakresie zarządzania 

konfiguracją jest, aby to wszystko było wspomagane 
użyciem narzędzi informatycznych.

Planowanie realizacji projektu jest przemyśla-
nym, systematycznym rozważeniem wszystkich 
czynników związanych z realizacją i eksploatacją 
przedmiotu projektu. Dla lepszego przedstawie-
nia logiki korelacji tych omawianych wcześniej 
norm należy posłużyć się przykładem opracowa-
nia Planu Zarządzania Konfiguracją Cyklu Życia 
Wyrobu, stosowanego podczas realizacji zamó-
wień wyrobów i usług w obszarze tzw. zamówień 
rządowych opartych na wymaganiach publikacji 
NATO, a mianowicie publikacji ACMP 2009:2017 
Wytyczne zarządzania konfiguracją [2] opartej 
na specyfice zamówień wojskowych oraz normie 
ISO 10007:2003. 

Podczas planowania i realizacji dowolnego obiek-
tu (wyrób obronny, usługa np. szkoleniowa, orga-
nizacja jakichś działań itp.) są wykorzystywane 
wszystkie elementy planowania: tworzenie harmo-
nogramu, przewidywanie zagrożeń, określanie za-
sobów itp. Bazą jest stworzenie realnego harmono-
gramu prac systemu zarządzania jakością projek-
tu wg zaleceń normy ISO 10006. Do zaplanowania 
działań projakościowych pomocne będą zalece-
nia normy ISO 10005. Do wytypowania obiektów 
o szczególnym znaczeniu dla całości projektu oraz 
technicznym i administracyjnym monitorowaniu 
ich konfiguracji i parametrów posłużą zalecenia 
normy ISO 10007. Gdy do procesu planowania zo-
staną wykorzystane zalecenia normy ISO 31000, to 
zostanie zamknięty proces planowania projektu na 
wzór stosowanych od dawna wymagań projekto-
wych NATO. 

Plan zarządzania konfiguracją zaproponowany 
w normie ACMP 2009:2017 jest typową macie-
rzą, gdzie w kolumnach są etapy cyklu życia pla-
nowanego obiektu/przedsięwzięcia, a w wierszach 
– działania charakterystyczne dla zarządzania kon-
figuracją. Norma proponuje następujące podejście, 
a mianowicie, na początek opracowanie i wypełnie-
nie tabeli wg wzoru podanego przez normę, która 
określa pola macierzy (wypełnienie przecinających 
się pól) zakresów odpowiedzialności w całym cyklu 
życia wyrobu lub usługi. Przykład takiej macierzy 
pokazuje tabela 1.

Edmund Łagowski, Jerzy Żuchowski
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JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006

Autorzy normy ACMP 2009:2017 zalecają, aby 
każda komórka macierzy miała jakiś element pla-
nu, identyfikujący „co/kto/kiedy/jak?” i podający 
szczegółowo kryteria wyjścia z wcześniejszych eta-
pów i kryteria wejścia do następnych etapów, czy 
przejścia.

a. Co? Jest bardzo ważne, by Plan odnosił się do 
niezbędnej informacji konfiguracyjnej oraz właści-
wych, zweryfikowanych baz odniesienia konfigura-
cji dla całego życia obiektu/systemu. To oznacza, że 
potrzeby cyklu życia obiektu będą wymuszać szcze-
gółową liczbę uczestników, szczególnie dostawców.

b. Kto? … będzie zarządzał konfiguracją – zama-
wiający, dostawca czy inny uczestnik?

c. Jak? … uczestnicy będą działać niezależnie 
lub/czy będą wymagane interfejsy?

d. Kiedy? …. w którym etapie cyklu życia za-
planowana akcja zarządzania konfiguracją ma 
nastąpić?

Nie trudno zauważyć, że plan ten jest zbliżony 
do planu proponowanego przez normę ISO 10005. 
Plan, a właściwie plany takie powinny być tworzo-
ne przez każdego uczestnika procesu realizacyjne-
go projektu i na bieżąco korygowane przez wszyst-
kie strony zainteresowane po każdym etapie. 

Następnie, przed rozpoczęciem każdego etapu, 
jest prowadzone planowanie, z reguły z analizą 
i sterowaniem ryzyka, oraz aktualizacja planu za-
rządzania konfiguracją. Takie iteracyjne podejście 
do planowania pokazuje rysunek 2. Istotą tego cha-
rakteru podejścia iteracyjnego jest to, że w prakty-
ce – po każdym etapie cyklu życia – koryguje się 
ten Plan/plany do aktualnie istniejących potrzeb 
i możliwości. 

Sekwencja etapów na pozór nie jest ze sobą po-
wiązana. Tak jednak nie jest. Po zakończeniu jed-
nego etapu temat przechodzi pod nadzór Menedże-
ra Projektu i ten – po audytach dokumentacji i sta-
nu faktycznego (dlatego tak ważna jest zarządzanie 
konfiguracją) – podejmuje decyzję „Co dalej?” 

Aby ustalić właściwy poziom zaplanowania, a po-
tem realizacji projektu, wiele różnych technicznych, 
środowiskowych i organizacyjnych czynników bę-
dzie musiało być rozważonych, jak na przykład [2]:

możliwości potencjału realizacyjnego na da-
nym etapie cyklu życia w aspekcie wyważenia moż-
liwości i aspiracji, 

 uwzględnienie potrzeb i wymagań udziałow-
ców/stron zainteresowanych,

 prawa własności intelektualnej,
 stopień złożoności systemów/obiektów konfi-

guracji,
 planowana lub już istniejąca infrastruktura pro-

cesów biznesowych,
 ustawodawstwo, przepisy i porozumienia.

Po zakończeniu każdego etapu Rada/Menedżer 
Projektu ustala nowe potrzeby potencjału i określa 
nowe warunki realizacyjne. Po każdym etapie za-
leca się, aby plan był rozwijany i stawał się coraz 
bardziej precyzyjny, skupiając się na zbieraniu i za-
rządzaniu informacją konfiguracyjną dla inżynierii, 
produkcji i logistyki. Schemat takiego podejmowa-
nia decyzji pokazuje rysunek 3.

Zarządzanie projektami, zarządzanie konfigura-
cją, plany jakości, zarządzanie ryzykiem to działa-
nia systemowego podejścia. Zostały one wprowa-
dzone do zarządzania organizacjami po II wojnie 
światowej dzięki „wpadkom” dostawców sprzę-

tu wojennego dla armii 
amerykańskiej, z jednej 
strony, i sukcesów gospo-
darczych przemysłu nie-
mieckiego pomimo prze-
grywanej wojny, z drugiej 
strony. Armia amerykań-
ska wykorzystała poten-
cjał intelektualny wzię-
tych do niewoli organi-
zatorów przemysłu nie-
mieckiego. Szybko oka-
zało się, że konsekwencja 
identyfikacji i identyfiko-
walności oraz dyscyplina 
nanoszenia zmian są pod-
stawą nowej metodyki za-
rządzania procesami.

Tabela 1. Macierz planu zarządzania konfiguracją
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Planowanie Zarządzania 
Konfiguracją

Identyfikacja Konfiguracji

Nadzorowanie Zmian

Opis Statusu Konfiguracji

Audyt Konfiguracji

Źródło: norma ACMP 2009:2017

WSTĘPNA 
KONCEPCJA

WYCOFANIE

PRODUKCJA

WSPARCIE

UŻYTKOWANIE

ROZWÓJ

KONCEPCJA

Pełna odpowiedzial-
ność po stronie 
przemysłu 

Pełna odpowiedzial-
ność po stronie 
zamawiającego Egzekwowanie odpowiedzialności zawsze po stronie klienta 

Rys. 2. Iteracyjny charakter planowania w cyklu życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji NATO AAP-48:2007
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Następnie te wymagania przeszły do cywilnych 
przemysłów, a w konsekwencji stały się standar-
dem ISO 9000. Ale o ile w przemyśle obronnym 
obowiązuje sztywna filozofia, że wyrób ma spełniać 
w 100% założone, często wygórowane cele, o tyle 
w przemysłach cywilnych – szczególnie nastawio-
nych na wyroby rynkowe – liczy się głównie efek-
tywność. Dlatego organizacje, które jedynie posia-
dają certyfikaty systemów, ale sprytem „obchodzą” 
twarde wymagania, często bankrutują. Znane jest 
powiedzenie: „Mieli ISO i upadli”. 

Inaczej ma się rzecz z bieżącymi zamówieniami 
mającymi charakter projektów. Te organizacje mu-
szą zrealizować pod przymusem sankcji prawnych 
i wizerunkowych. Dlatego w latach 90. ub. wieku 
powstają nowe standardy nastawione na realizację 
dużych tematów. Jednym z nich była norma ISO 
10006:1997. W 2003 roku norma ta została zaktuali-
zowana zgodnie z Wizją 2000, ale niestety standard 
ten nie uzyskał takiej aprobaty społecznej, jak norma 
ISO 9001. Prace nad nowelizacją tej normy zostały 
zawieszone [13]. Koncepcja stworzenia normy, któ-
ra pomogłaby zarządzać projektami, jest jednak na-
dal silna. Jednocześnie w 2017 roku ukazuje się ak-
tualizacja normy ISO 10006:2017. Poza dostosowa-
niem jej do zgodności ze standardem ISO 9001:2015 
norma dalej opiera się na dotychczasowym układzie 
rozdziałów. Która opcja zwycięży? Czas pokaże.

Podsumowanie

Próby stworzenia norm ułatwiających życie me-
nedżerom realizującym wielkie projekty pokazują, 
że jest na nie wielkie zapotrzebowanie. Normy ISO 
rodziny 9000, zawierające „check listy” wymagań 
dla organizacji, są bardzo praktyczne dla zapew-
nienia skutecznego i efektywnego zarządzania, ale 
nie rozwiązują bieżących problemów, z którymi or-
ganizacje muszą się na co dzień mierzyć. Tymcza-
sem takie wskazówki dają wyżej opisane normy po-
mocnicze oraz coraz to nowsze wydania przewod-
ników i poradników w tym temacie dla wszystkich 
przedsiębiorstw, dużych i małych, certyfikowanych 
i niecertyfikowanych. 

Na razie autorzy zachęcają do stosowania ak-
tualnych wydań norm ISO 10005, ISO 10006, ale 
również ISO 10007 i ISO 31000 podczas realiza-
cji dużych i małych projektów, w dużych i małych 
firmach. Działania te powinny przynosić sukcesy 
w tej materii, ponieważ – według autorów – opierać 
się będą na zdroworozsądkowym podejściu do pla-
nowania i realizacji zadań.

Mgr inż. Edmund Łagowski (elagowski@op.pl), prof. dr hab. inż. 
Jerzy Żuchowski (j.zuchowski@uthrad.pl) – Wydział Nauk Ekono-
micznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu 
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Rys. 3. Model procesu decyzyjnego Rady/Menedżera Projektu
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest identyfikacja aspektów oceny 
ryzyka w zakresie dostaw wyrobów obronnych 
i ich pozyskiwania. Na podstawie wyników badań 
empirycznych przeprowadzonych w CCJ WAT w procesach 
certyfikacji, wspartych przeglądem literatury 
przedmiotu, dokonano analizy problematyki zarządzania 
ryzykiem w kontekście nadzorowania wydanych 
certyfikatów systemu zarządzania jakością na zgodność 
z wymaganiami ISO 9001, w tym AQAP. W artykule 
przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych 
w zakresie identyfikacji ryzyka związanego 
z potencjalnymi dostawcami wyrobów obronnych i usług 
z nimi związanych, a także wyniki badania ankietowego 
postrzegania ryzyka wśród personelu auditującego. Są to 
źródła wiedzy dla stron zawieranych umów dotyczących 
wyrobów obronnych i usług z nimi związanych. 
Prowadzą one do zwiększenia zaufania do dostawcy 
w procesie zapewnienia jakości, a w efekcie do poprawy 
jakości pozyskiwanych wyrobów i usług dla wojska.

The aim of the article is to identify the problem of risk 
assessment in the aspect of defense product supply and 
acquisition. Based on the results of empirical research 
conducted in the CCJ WAT (Quality Certification Center)
certification processes supported by the literature of 
the subject, the risk management issues were analyzed 
in the context of monitoring the quality management 
system certificates issued for compliance with the 
requirements of ISO 9001, including AQAP. The article 
presents the results of research carried out in the field 
of risk identification related to potential suppliers 
of defense products and related services, as well as 
the results of a survey of risk perception among the 
audit personnel. These are sources of knowledge for 
parties to contracts for defense products and related 
services. They lead to increased trust in the supplier in 
the quality assurance process and, as a result, to the 
improvement of the quality of obtained products and 
services for the army.

Słowa kluczowe Keywords
pozyskiwanie, wyroby obronne, ryzyko, certyfikacja, 
zapewnienie jakości

acquisition, defence products, risk, certification, quality 
assurance
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devices
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Wprowadzenie 

Ryzyko to możliwość zaistnienia niepożądanego 
zdarzenia oraz niepewność związana z działaniem, 
które ma wpływ na zdolność organizacji do realiza-
cji celów jej działalności. Może ono być rozpatrywa-
ne w kontekście negatywnych zagrożeń z uwzględ-
nieniem ich pozytywnych właściwości traktowa-
nych jako szanse [8]. Pozytywna ocena ryzyka jest 
warunkiem uczestniczenia w kontraktach NATO 
związanych z dostawą wyrobów dla Sił Zbrojnych 
RP (SZ RP). Zapewnienie jakości zaprojektowanych 
na cele obronności i bezpieczeństwa państwa wy-
robów wymaga określenia kryteriów oceny ryzyka 
[10]. W literaturze można spotkać się z określeniem 
ryzyka jako zespołu czynników, działań lub czynno-
ści powodujących szkody lub straty. Ryzyko różni 

się od niebezpieczeństwa, które traktowane jest ja-
ko pewne, bezpośrednie zagrożenie i jest zobiekty-
wizowaną niepewnością wystąpienia niepożądane-
go zdarzenia. W odniesieniu do wyrobów obron-
nych, w tym sprzętu wojskowego, powinno być 
analizowane w całym cyklu ich życia [1].

Celem zarządzania ryzykiem jest zmniejszenie 
niepewności przy podejmowaniu decyzji, popra-
wa możliwości osiągania celów, które powinny być 
osiągane na różnych szczeblach organizacji przez 
wyroby, procesy lub konkretne przedsięwzięcia 
[14].

Celem artykułu jest identyfikacja problematy-
ki oceny ryzyka [10] w aspekcie dostaw wyrobów 
obronnych, w tym usług z nimi związanych w kon-
tekście ich pozyskiwania. Badania przeprowadzone 
w Centrum Certyfikacji Jakości WAT (CCJ WAT) na 
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podstawie [12] i przedstawione w 1. części artyku-
łu dowodzą, że zaprezentowane rozwiązanie może 
przyczynić się do poprawy jakości dostaw dla SZ 
RP. Zostały one zweryfikowane z wykorzystaniem 
ankiety postrzegania ryzyka przez auditorów. Istotę 
przedstawionej metody badawczej przedstawiono 
w 2. części artykułu. Opiera się ona na certyfikacji 
dobrowolnej systemów zarządzania. Certyfikacja 
ta zapewnia pełną i aktualną informację dotyczą-
cą możliwości wystąpienia zdarzeń niekorzystnych 
w obszarach wyrobu, procesu, systemu zarządzania 
jakością i samej organizacji, w kontekście jej poten-
cjalnej zdolności do realizacji dostaw dla wojska. 
Możliwości zastosowania proponowanej metody 
oceny ryzyka, jego porównywania i monitorowania 
w odniesieniu do potencjalnych dostawców przed-
stawiono w części 3. artykułu. Metoda może przy-
czynić się też do poprawy skuteczności realizowa-
nych procesów w organizacji dostawcy, a wojsku 
może dostarczyć wiarygodną informację o jego ak-
tualnym indeksie ryzyka.

1. Istota zarządzania ryzykiem w cyklu życia sprzętu 
wojskowego

Regulacje wewnętrzne MON dotyczące systemu 
pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzę-
tu wojskowego wymagają potwierdzenia zgodności 
dostarczanych wyrobów z wymaganiami [4] i [5]. 
Ich korelację przedstawiono na rysunku 1.

Na rysunku 1. pokazano również rolę i miejsce cer-
tyfikacji dobrowolnej w pozyskiwaniu i utrzymywa-
niu w eksploatacji wyrobów obronnych. Wymagania 
i oczekiwania resortu ON w zakresie potwierdzania 

zgodności [5] wymuszają opracowanie systemo-
wych rozwiązań wspomagających oraz poprawiają-
cych transparentność realizowanych działań, w tym 
minimalizujących ryzyka związane z dostawcą oraz 
wpływających na zapewnienie właściwej jakości do-
starczanych wyrobów. W tym zakresie niezmiernie 
istotny jest wpływ wszystkich uczestników cyklu ży-
cia tych wyrobów na realizowane procesy. Warunku-
je to ich skuteczność w obszarze stosowania wyma-
gań NATO AQAP [2]. Współpraca ta, oprócz nadzo-
rowania, obejmuje również ocenę ryzyka w odniesie-
niu do programów certyfikacji, w tym ISO 9001 [9] 
w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa 
z uwzględnieniem wymagań AQAP [3]. Dotyczy to 
takich obszarów, jak:

 ustalenie wymagań dotyczących zakresów sys-
temów zarządzania jakością, w tym identyfikacji 
niemających zastosowania wymagań zawartych 
w AQAP 2110:2016 [3], z uwzględnieniem oczeki-
wań zamawiającego,

walidacja planów jakości w świetle kontekstu 
oraz zbiorów wymagań stron zainteresowanych 
w systemie zarządzania jakością,

 identyfikacja procesów realizowanych na ze-
wnątrz i wymagających nadzorowania w ramach 
określonego kontekstu.

Poprzez pryzmat analizy zagrożeń związanych 
z finansami, strukturą organizacyjno-prawną, per-
sonelem, kontraktami oraz oceną systemów zarzą-
dzania jakością wg AQAP wyznaczane są działa-
nia mające na celu eliminację bądź redukcję ryzy-
ka [7]. Skuteczność monitorowania tych działań 
z uwzględnieniem oceny ryzyk rezydualnych sta-
je się wyznacznikiem utrzymania odpowiedniej ja-

kości działań certyfikacyj-
nych realizowanych u do-
stawców z uwzględnieniem 
systemowego podejścia do 
certyfikacji AQAP. Zasady 
certyfikacji są opracowywa-
ne z udziałem wszystkich 
interesariuszy w systemie 
zapewniania jakości wyro-
bów obronnych [13]. Zasa-
dy te zawierają szczegółowe 
wymagania pomocne pod-
czas auditowania oraz przy 
wdrażaniu systemu zarzą-
dzania jakością przez do-
stawców. Są swoistą platfor-
mą między funkcjonującym 
systemem u dostawcy a wy-
maganiami kontraktowymi 
NATO [3]. W CCJ WAT do-
konano podziału potencjal-
nych dostawców na tych, 
którzy dostarczają sprzęt 
wojskowy (SpW) i inne wy-
roby oraz usługi niezbęd-
ne do prowadzenia opera-
cji wojskowych. Podział ten 

Witold Pokora, Marek Gręzicki

JAKOŚĆ W PRAKTYCE

                  Rysunek 1. Schemat certyfi kacji dobrowolnej i AQAP w resorcie obrony narodowej 

                 Źródło: opracowanie własne 
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jest konieczny ze względu na możliwości i koniecz-
ność nadzorowania jakości w ramach procesu rzą-
dowego zapewnienia jakości (GQA) zgodnie z wy-
maganiami AQAP 2070 [2].

Głównym warunkiem potwierdzenia zgodności 
z wymaganiami AQAP jest funkcjonujący w organi-
zacji udokumentowany plan jakości, który uwzględ-
nia kontekst realizacji wyrobów obronnych. Wszyst-
ko to spowodowało potrzebę utworzenia platformy 
informatycznej dotyczącej oceny ryzyka związane-
go z potencjalnymi dostawcami wyrobów obron-
nych, w tym SpW. Główną jej zaletą jest dostępność 
dla wszystkich uczestników systemu pozyskiwania 
SpW, a także możliwość ciągłej oceny i obserwacji 
zmieniających się indeksów ryzyka. Im większa jest 
liczba podmiotów dokonujących ocen, tym większa 
jest dokładność i wiarygodność oceny. Uczestnic-
two gestorów, zamawiających i użytkowników SpW 
w ocenie ryzyka dostawców z wykorzystaniem plat-
formy informatycznej utworzonej w CCJ WAT jest 
kolejnym krokiem pozwalającym zapewnić ciągłość 
oceny dostawcy.

Na rysunku 2. przedstawiono istotę oceny ryzy-
ka zgodnie z metodą CCJ WAT. Ocena wg tej metody 
rozpoczyna się w procesie początkowej certyfikacji 
i jest kontynuowana w etapie nadzoru nad certyfi-
katem, nadzoru realizacji kontraktu, nadzoru jako-
ści realizacji SpW oraz jego eksploatacji. Na uwagę 
zasługuje fakt, że wiarygodność oceny jest uzależ-
niona od uczestnictwa w procesie jak największej 
liczby uczestników systemu pozyskiwania wyro-
bów obronnych, w tym sprzętu wojskowego. Dla-
tego uwzględniono udział stron zainteresowanych, 
przedstawionych na rysunku 2. Wyróżniono strony, 
których oceny zostały zebrane w bazie. Można w ten 
sposób dostrzec potencjał do doskonalenia przedsta-
wionej metody. Może być nim zwiększenie udziału 
instytucji MON, takich jak m.in.: Centralne Organy 
Logistyczne (COL SpW), Wojskowe Centrum Norma-
lizacji Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) oraz Rejonowe 
Przedstawicielstwa Wojskowe (RPW) [1]. Na tym eta-
pie najwięcej ocen dokonali auditorzy podczas audi-
tów u dostawców wyrobów dla SZ RP. 

Na rysunku 2. zamieszczono wyniki badania po-
strzegania przez auditorów CCJ siły oddziaływania 

tych instytucji na ocenę ryzyka w postaci dominan-
ty i wartości średniej.

Zidentyfikowano zatem trzy poziomy ryzyka, do 
których przypisano indeksy ryzyka i  kryteria ich sza-
cowania, odnoszące się do: wyrobu, procesu, syste-
mu zarządzania jakością (SZJ) i organizacji (tabela 1).

W tabeli 1. skrót UI oznacza „udokumentowaną 
informację”, o której mowa w [9]. Wynik oceny ry-
zyka organizacji może być wprowadzony do syste-
mu (platformy informatycznej) po otrzymaniu z CCJ 
spersonalizowanego konta i po zalogowaniu się na 
stronie www.ccj.wat.edu.pl. Można tego dokonać 
w przypadkach związanych z: certyfikacją, realizacją 
procesów GQA i procesów nadzorowania, wystąpie-
niem reklamacji lub skarg, realizacją odbiorów woj-
skowych, obserwacją eksploatacji SpW lub obserwa-
cją likwidacji SpW. Ocena może być dokonana mak-
symalnie raz w miesiącu, gdy wystąpi jedno z ww. 
zdarzeń. Po tym fakcie ocena jest uśredniana.

2. Badanie ryzyka związanego z potencjalnymi 
dostawcami SpW i usług z nim związanych

Dostarczenie uczestnikom systemu pozyskiwa-
nia SpW i zapewnienie im aktualnej informacji ja-
kościowej oraz szkolenie auditorów spełniających 
wymagania kompetencyjne resortu ON pozwala 
wszystkim zdobyć odpowiednią wiedzę. Właści-
we informacje przekazywane są w ramach szkoleń, 
warsztatów, kursów i studiów podyplomowych. Są 
one organizowane w WAT, w CCJ oraz w siedzibach 
resortowych uczestników systemu zapewnienia ja-
kości. Działania te stoją u podstaw zapewnienia, że 
czas i ryzyko wykonania kontraktu będą optymali-
zowane, a stopień spełnienia wymagań w aspekcie 
nabywanego wyrobu obronnego będzie osiągnięty 
zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego i użytkow-
nika. Tylko świadomy dostawca, poddający ciągłej 
ocenie swój system zarządzania jakością, nie tylko 
w ramach nadzoru wojskowego nad kontraktem, 
ale również w ramach auditów z wykorzystaniem 
zarządzania ryzykiem i konfiguracją wytwarza-
nych wyrobów, może gwarantować właściwą reali-
zację zobowiązań wynikających z zawartej umowy. 
W prezentowanej klasyfikacji szacowanie ryzyka 

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Wybrane aspekty oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych

Rysunek 2. Proces oceny ryzyka dostawcy z wykorzystaniem platformy informatycznej w CCJ WAT 

Źródło: opracowanie na podstawie (Jasińska, Pokora 2017)
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uwzględnia prawdopodobieństwo wystąpienia nie-
prawidłowości oraz jej następstwa, co w efekcie da-
je możliwość kwalifikacji indeksu ryzyka na pozio-
mie 1, 16, 81. Ocena 1 daje informację, że indeks ry-
zyka jest niewielki. Ocena 16 oznacza umiarkowa-
ny indeks ryzyka, a ocena 81 odnosi się do warto-
ści indeksu ryzyka na poziomie nieakceptowalnym. 
Podejście takie zapewnia bezpieczeństwo dla orga-
nizacji i umożliwia pozyskanie informacji o indek-
sie ryzyka przez wszystkich uczestników systemu 
pozyskiwania wyrobów obronnych. Zastosowanie 
kryteriów akceptacji zgodnych z AQAP 2070 [2] po-
zwala na porównywanie wyników z innymi bazami 
stosowanymi w państwach NATO.

Na rysunku 3. zobrazowano indeks ryzyka do-
stawców uczestniczących w procesach certyfikacji 
na zgodność z wymaganiami AQAP.

Zobrazowanie na rysunku 3. zostało wygenero-
wane z bazy na podstawie wyników prawie 4000 
ocen ryzyka przeprowadzonych w 2017 r. i do koń-
ca pierwszego kwartału 2018 r. podczas realizacji 

procesów certyfikacji. Wyniki te odnoszą się do 
wszystkich branż związanych z dostarczaniem wy-
robów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 
państwa. Ryzyko w największym stopniu jest po-
strzegane w systemach zarządzania jakością. Uza-
sadnia to sens certyfikacji dobrowolnej na zgodność 
z AQAP. W tym kontekście stosunkowo niski indeks 

Tabela 1. Kryteria klasyfikacji ryzyka (R) w metodzie CCJ WAT

Poziom
R

Indeks 
R Wyrób Proces SZJ Organizacja

Ry
zy

ko
 n

is
ki

e

1

Brak problemów technicznych.
Reklamacje nie wpływają na 
wykonywanie zadań.
Wyrób może być 
skomplikowany, ale jest 
produkowany od lat. 
Znana jest technologia, brak 
procesów specjalnych lub są 
skutecznie monitorowane.
Nie ma niezgodności oraz 
obszarów do doskonalenia.

Procesy są znane w aspekcie 
technologii lub są proste 
i niezłożone.
Procesy specjalne nie 
występują lub są pod pełną 
kontrolą. Istotne wskaźniki 
potwierdzają skuteczność 
i ekonomiczność.
Pojedyncze reklamacje 
nie wpływają na wynik 
końcowy procesów. Nie ma 
niezgodności oraz obszarów 
do doskonalenia.

SZJ funkcjonuje od wielu lat, 
jest akceptowany przez klienta. 
UI są dostosowane do 
procesów oraz potrzeb. 
Narzędzia systemowe są 
stosowane.
Plany jakości są auditowane 
i wykorzystywane.
Pozytywne wyniki kontroli 
zewnętrznej. Nie ma 
niezgodności oraz obszarów 
do doskonalenia.

Stabilne finanse, 
doświadczenie w dostawach 
dla SZ. Monitorowana jest 
strategia i cele.
Wystarczające zasoby. 
Właściwa struktura 
organizacyjna.
Sprawdzony łańcuch dostaw 
ze źródłami alternatywnymi.
Znajomość uregulowań 
prawnych. Nie ma 
niezgodności oraz obszarów 
do doskonalenia.

Ry
zy

ko
 ś

re
dn

ie

16

Występują problemy 
z użytkowaniem wyrobu, które 
jednak nie uniemożliwiają 
wykonania zadania. 
Wyrób może być 
skomplikowany, niedługo 
produkowany, stosowane 
technologie są znane, 
występują procesy specjalne. 
Zdarzają się pojedyncze 
przypadki unieruchomienia 
wyrobu w eksploatacji.
Nie ma niezgodności, są 
obszary do doskonalenia.

Procesy znane, wskaźniki 
potwierdzają skuteczność. 
Procesy specjalne są 
walidowane. 
W przypadku niekorzystnych 
trendów są mechanizmy 
sterujące.
Niesprawności elementów 
w granicach tolerancji. 
Reklamacje nie zagrażają 
procesom. Nie ma 
niezgodności, są obszary do 
doskonalenia.

SZJ funkcjonuje od kilku lat, 
jest akceptowany przez RPW.
UI potwierdzają skuteczność 
SZJ. 
Plany jakości wykorzystywane 
są tylko do zamówień 
dotyczących wyrobu. 
Pozytywne wyniki kontroli 
zewnętrznej z pojedynczymi 
niezgodnościami. Nie ma 
niezgodności, są obszary do 
doskonalenia.

Organizacja funkcjonuje na 
rynku od wielu lat, rzadko 
dostarcza dla SZ.
Obserwowalna rotacja 
personelu.
Wiedza w zakresie wymagań 
prawnych krajowych i UE. 
Korzystanie z dostawców 
zapewniających 
przeprowadzenie GQA. Nie ma 
niezgodności, są obszary do 
doskonalenia.

Ry
zy

ko
 w

ys
ok

ie

81

Problemy z użytkowaniem 
wyrobu i reklamacjami.
Wyrób nowy, stosowane 
technologie wymagają 
walidacji. Występuje jedno 
źródło dostaw materiałów 
i części. 
Infrastruktura wymaga 
serwisowania i napraw.
Występują problemy 
z dostępnością wyposażenia. 
Brak szkoleń branżowych.
Niewystarczający monitoring 
oddziaływania wyrobu 
na środowisko naturalne. 
Brak skutecznych działań 
korygujących.
Są niezgodności i obszary do 
doskonalenia.

Procesy są nadzorowane, 
nieutrzymane są wskaźniki 
skuteczności i/lub 
efektywności.
Sterowanie procesem nie 
zapewnia pełnej kontroli. 
Procesy specjalne nie są 
walidowane, są niesprawności.
Procesy mogą mieć 
bezpośredni wpływ na życie 
i bezpieczeństwo. 
Procesy mogą negatywnie 
oddziaływać na środowisko 
(skażenia chemiczne).
Znacząca liczba reklamacji. 
Nieodpowiednie kompetencje 
personelu.
Są niezgodności i obszary do 
doskonalenia.

SZJ został wdrożony w ciągu 
ostatniego roku i nie był 
akceptowany przez RPW. 
UI ogólnie odnoszą się do 
wyrobów.
Plan jakości odnosi się do 
ogólnej formy wyrobu.
Negatywne wyniki audytów 
zewnętrznych i kontroli.
Występują przypadki 
niezgodności stanowiących 
zagrożenie.
Zwiększone koszty SZJ 
spowodowane odczuwalną 
liczbą wyrobów niezgodnych 
i reklamacji. Są niezgodności 
i obszary do doskonalenia.

Organizacja niedawno 
rozpoczęła działalność.
Nie realizowała dostaw dla 
wojska. 
Problemy z realizacją celów lub 
brak płynności finansowej. 
Częsta zmiana w strukturze 
zatrudnienia.
Niewystarczająca liczba 
personelu i/lub okresowe braki 
mocy produkcyjnej. Znajomość 
uregulowań prawnych i UE, ale 
bez aktualizacji zmian.
Sieć dostawców bez 
możliwości realizacji GQA. Są 
niezgodności i obszary do 
doskonalenia.

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Wizualizacja porównania ryzyka w badanych obszarach

Źródło: baza ryzyka CCJ WAT (dostęp z dnia 04.04.2018 r.)
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ryzyka w obszarze wyrobu stanowi źródło szans dla 
systemu pozyskiwania wyrobów obronnych. Ba-
za zawiera wyłącznie informacje jawne i obejmuje 
dostawców, którzy spełniają wymagania ISO 9001 
z uwzględnieniem wymagań AQAP. Do bazy mają 
dostęp wszyscy instytucjonalni interesariusze jako-
ści wyrobów obronnych. Podejście takie daje moż-
liwość nabywania wiedzy i doświadczenia przez 
dostawców niezależnie od liczby realizowanych 
projektów. Wyniki zostały zweryfikowane podczas 
badania ankietowego wśród auditorów oraz pra-
cowników CCJ WAT dokonujących oceny ryzyka 
w związku z realizowanymi procesami certyfika-
cji. Badanie wykonano w okresie od 21.12.2017 r. 
do 02.02.2018 r. Zwrotność ankiet wyniosła 52%. 
W badaniu zastosowano metodę akwizycji i analizy 
danych z użyciem arkusza Google’a. Badani zade-
klarowali posiadanie doświadczenia zawodowego 
związanego z różnymi systemami zarządzania. Do-
minującą grupę stanowili doświadczeni auditorzy 
legitymujący się więcej niż 10 letnim stażem. Struk-
turę kompetencji badanych do auditowania syste-
mów zarządzania pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4. Struktura kompetencji ankietowanych do auditowania 
systemów zarządzania

Źródło: opracowanie własne

Analiza tego rysunku dowodzi, że dominującą 
grupą w zakresie kompetencji (58%) stanowią osoby 
posiadające uprawnienia do auditowania systemów 
zarządzania funkcjonujących na bazie wymagań ISO 
9001 [9] z uwzględnieniem Wewnętrznego Systemu 
Kontroli (WSK) oraz ISO 14001. Badania dokonano 
na podstawie analizy wartości występujących naj-
częściej i wartości średnich oraz analizy zmienno-
ści poszczególnych rozkładów badanych czynników. 
Badanie ankietowe koncentrowało się na określeniu:

 siły oddziaływania określonych instytucji na 
ocenę ryzyka w aspekcie pozyskiwania wyrobów 
obronnych (patrz rys. 2),

wagi zidentyfikowanych czynników zależnych 
od organizacji jako zagrożeń dla wytwarzania wyro-
bów obronnych w obszarach, które zostały określo-
ne przez ekspertów CCJ na podstawie analizy wyni-
ków badań ankietowych.

Wyniki badania zostały odniesione do: stażu 
w auditowaniu systemów zarządzania, doświadcze-
nia związanego z wyrobami obronnymi, kompeten-
cji do auditowania systemów zarządzania. Analizy 
dokonano na podstawie wykresów. Na rysunku 5. 
przedstawiono porównanie uśrednionych wartości 
dominant (seria 2.) i wartości oczekiwanych (se-
ria 1.) uzyskanych z badania i analizy parametrów 
rozkładów.

Rysunek 5. Porównanie uśrednionych dominant i wartości oczeki-
wanych wagi zidentyfi kowanych czynników ryzyka

Źródło: opracowanie własne

Wyniki badania pokazane na rysunku 5. pozornie 
nie pokrywają się z wynikami, które pokazano na 
rysunku 3. Jednak ryzyko w procesie pozyskiwania 
wyrobów przejawia się w ich jakości. Procesy skła-
dają się na system, który jest przedmiotem oceny 
podczas certyfikacji. Stąd też kumulują się w ryzy-
ku związanym z systemem zarządzania jakością, co 
uzasadnia celowość jego monitorowania z użyciem 
wszystkich podmiotów – uczestników systemu po-
zyskiwania wyrobów obronnych – właśnie podczas 
certyfikacji dobrowolnej. Na rysunku 6. przedsta-
wiono porównanie na wykresie kołowym uśrednio-
nych wartości oczekiwanych w badanych obsza-
rach: „wyrób”, „SZJ”, „proces” i „organizacja”. 

Na rysunku 6. zwrócono uwagę na podobieństwo 
uśrednionych wartości oczekiwanych w badanych 
obszarach. Na tej podstawie (a także ze względu na 
to, że na wstępie ankiety poproszono ankietowanych 
o odniesienie się do własnych doświadczeń związa-
nych z działalnością zawodową w zakresie wytwa-
rzania wyrobów obronnych) należy wnioskować, że 
zebrane wyniki pozwalają na weryfikację zastosowa-
nej metody badawczej. Tym samym, na podstawie 
identycznych wyników pomiarów wartości oczeki-
wanych, potwierdzono zasadność badania ryzyka wg 
metody CCJ WAT. Jednocześnie ustalono hipotetycz-
nie brak konieczności modyfikowania metody oceny 
poprzez zastosowanie ważonego indeksu ryzyka.

3. Korzyści z zastosowania metody badania ryzyka 

W Polsce, na dzień napisania niniejszego artyku-
łu, funkcjonuje w systemie 414 firm, które zostały 
ocenione i które są gotowe do realizacji zamówień 
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dla wojska zgodnie z polityką jakości NATO. Przynaj-
mniej połowa z nich faktycznie realizowała lub reali-
zuje kontrakty dla wojska. Nie zmienia to faktu, że po 
zakończeniu kontraktu znowu staną się potencjalny-
mi dostawcami wyrobów obronnych. Najważniejszą 
informacją dla zamawiające-
go przed zawarciem umowy 
jest potencjalne ryzyko, które 
wnosi do realizacji przedsię-
wzięcia jej wykonawca. Czyn-
nikiem zapewniającym sku-
teczność zarządzania cyklem 
życia systemów jest zaanga-
żowanie się wszystkich stron 
w systemowe zarządzanie 
i przyjęcie spójnych proce-
sów niezbędnych, żeby osią-
gnąć zamierzone cele [1].

Rysunek 7. zobrazowuje 
wyniki badania dla przed-
siębiorstwa X. Jest to przed-
siębiorstwo handlowe bran-
ży lotniczej, które dostarcza 
wyroby dla lotnictwa woj-
skowego i cywilnego. Reali-
zuje zamówienia krajowe 
i zagraniczne. Posiada kon-
cesję MSWiA zezwalającą 
na obrót towarami, usługa-
mi i technologiami o znacze-
niu strategicznym i certyfi-
kat na zgodność z wymaga-
niami ISO 9001 w kontekście 
obronności i bezpieczeństwa 
państwa, w tym z AQAP, 
świadczący o znajomości 
wymagań NATO. Badania 
auditowe wykazują, że jest 
to nowoczesna firma, otwar-
ta na zmiany i innowacje, 
wdraża innowacyjne techno-
logie usprawniające proce-
sy. Narzędziem do zdoby-
cia przewagi konkurencyjnej 

i zadowolenia klienta jest znajomość branży i wdro-
żone oraz certyfikowane systemy zarządzania jako-
ścią i bezpieczeństwem informacji.

Rysunek 8. przedstawia wartość indeksu ryzyka 
przedsiębiorstwa Y na umiarkowanym poziomie. Jest 
to jedna z najstarszych polskich firm handlowych. 
Zgodnie z deklaracją współpracuje z renomowanymi 
producentami i posiada ich autoryzację. Przedsiębior-
stwo posiada certyfikaty systemu zarządzania jakością 
w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa, 
w tym AQAP oraz certyfikat WSK. 

Na rysunku 9. przedstawiono firmę o wysokiej 
wartości indeksu ryzyka w porównaniu z ryzykiem 
branżowym. Przedstawione porównanie indeksu 
ryzyka zobrazowuje ryzyko dla przedsiębiorstwa Z. 
Jest to firma z wieloletnimi tradycjami, ale nie po-
siada doświadczenia praktycznego w dostawach dla 
wojska. Zgodnie z deklaracją oferowane urządzenia 
charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawod-
nością, zostały nagrodzone w kraju i za granicą. 
Analiza zapisów prowadzi do spostrzeżenia, że fir-
ma nie promuje się z wykorzystaniem certyfikatów 

Witold Pokora, Marek Gręzicki
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Rysunek 6. Zestawienie uśrednionych wartości oczekiwanych roz-
kładów wag zidentyfi kowanych czynników ryzyka

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 7. Porównanie indeksu ryzyka organizacji X w kontekście ryzyka branżowego

Źródło: baza ryzyka CCJ WAT( dostęp z dnia 04.04.2018 r.)

Rysunek 8. Porównanie indeksu ryzyka organizacji Y w kontekście ryzyka branżowego

Źródło: baza ryzyka CCJ WAT (dostęp z dnia 04.04.2018 r.)
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wdrożonych systemów zarządzania. Na potrzeby 
niniejszego artykułu poddano analizie zapisy ra-
portów z auditów. Pomimo deklaracji wdrożenia 
w Z systemu zarządzania jakością zgodnie z wyma-
ganiami ISO 9001 w kontekście obronności i bez-
pieczeństwa państwa, w tym NATO, rozwiązania 
oparte są na domniemaniach, a nie na rzeczywi-
stych doświadczeniach. Powoduje to stosunkowo 
duży indeks ryzyka w porównaniu do X i Y.

Porównanie wszystkich trzech wartości indeksów 
ryzyka dla tych organizacji pokazuje możliwości ana-
lityczne systemu (aplikacji). Umożliwiają one porów-
nanie aktualnych w danej chwili indeksów dostaw-
ców w określonych branżach. Stąd wniosek, że in-
formacja zawarta w systemie może być wykorzystana 
przez zamawiającego, jak i innych interesariuszy sys-
temu pozyskiwania, w tym przez samego dostawcę 
w ramach jednego ze źródeł samooceny wymaganej 
przez publikacje AQAP. Należy zauważyć, że podob-
na analiza może być istotna również dla przedstawi-
cieli wojskowych realizujących procesy GQA dla po-
trzeb planowania nadzoru nad realizowaną umową. 

Podsumowanie 

Celem artykułu była identyfikacja problematyki 
oceny ryzyka w kontekście pozyskiwania wyrobów 
obronnych, w tym sprzętu wojskowego, w aspekcie 
potencjału tkwiącego w systemie certyfikacji dobro-
wolnej. Rozpatrując certyfikację z punktu widzenia 
dostawcy, celem jest uzyskanie specyficznego listu 
referencyjnego, który potwierdza, że dana organiza-
cja posiada wiedzę i doświadczenie do funkcjonowa-
nia w złożonym środowisku, które dostarcza wyroby 
i usługi, w tym sprzęt wojskowy, na potrzeby obron-
ności i bezpieczeństwa państwa. W tym rozumieniu 
certyfikat dostarcza zamawiającemu dowód skutecz-
ności działań jego posiadacza w zakresie znajomości 
specyficznych wymagań rynku wyrobów obronnych 
i usług z nimi związanych. 

Jak wykazano, platforma wymiany informacji 
dotyczących ryzyka zidentyfikowanego podczas 

procesów certyfikacji dobro-
wolnej wpisuje się w zarządza-
nie ryzykiem zgodnie ze stan-
dardami NATO właśnie po-
przez umożliwienie wymiany 
informacji. Aplikacja posiada 
również potencjał atrakcyjny 
dla samego dostawcy wyrobów 
obronnych i usług z nimi zwią-
zanych, gdyż pozwala na ocenę 
i porównanie indeksu ryzyka 
w organizacji z indeksem bran-
żowym oraz śledzenie trendów 
jego zmian. Wykonane oraz 
planowane badania ankietowe 
mogą być transparentnym źró-
dłem wiedzy dla zarządzania 
ryzykiem na poziomie dostaw-
cy oraz zamawiającego.

Dr inż. Witold Pokora (witold.pokora@ccj.wat.edu.pl) – Wojskowa 
Akademia Techniczna, Wydział Logistyki,
mgr Marek Gręzicki (m.grezicki@wzu.pl) – Wojskowe Zakłady 
Uzbrojenia S.A.

Bibliografia
[1]   AAP-48 (wydanie B). 2015. „Procesy cyklu życia systemu 

NATO”. Bruksela.
[2]   AQAP 2070 (wydanie B). 2013. „Proces NATO dotyczący 

wzajemnej realizacji rządowego zapewnienia jakości (GQA)”. 
Bruksela.

[3]   AQAP 2110 (wydanie D). 2016. „Wymagania NATO dotyczące 
zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji”. 
Bruksela.

[4]   Decyzja 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 lipca 
2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wyco-
fywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Warszawa: (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 149).

[5]   Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych doty-
czących zapewnienia jakości wyrobów obronnych. (Dz. Urz. 
MON z dnia 13.11.2015). Warszawa: (Dz. Urz. MON z 2015 r., 
poz. 312).

[6]   Jasińska Joanna, Witold Pokora. 2017. „Problematyka doskona-
lenia procesu certyfikacji AQAP wresorcie obrony narodowej”. 
Problemy Jakości (8): 24-29.

[7]   Klimczak Wiesław. 2016. „Nowe wymagania NATO dla 
dostawców – AQAP 2110 Wydanie D 2016”. Problemy Jakości 
(8): 18-23.

[8]   Łagowski Edmund, Andrzej Świderski. 2016. „Aplikacje dla 
procesów w organizacji. Warszawa: WAT.

[9]   PN-EN ISO 9001:2015. 2015. „System zarządzania jakością. 
Wymagania”. Warszawa: PKN.

[10]  Szkoda Jerzy, Andrzej Świderski. 2005. „Problemy oceny jako-
ściowej procesów realizacji wyrobów w aspeckie wymagań 
AQAP”. Warszawa: Europejski Instytut Jakości Sp. z o.o.

[11]  Świderski Andrzej. 2018. „Neural modelling of process risk 
estimation in quality management.” Polish Journal of Commo-
dity Science 4 (17): 9-17.

[12]  Zarządzenie Rektora – Komendanta WAT Nr 37/RKR/2017 
z dnia 30.XI.2017 r. w sprawie utworzenia platformy wymiany 
informacji dotyczących organizacji posiadających wdrożone 
systemy zarządzania jakością zgodne z AQAP o identyfikowal-
nym ryzyku. Waszawa: WAT.

[13]  „Zasady i wytyczne systemowego podejścia do certyfikacji 
AQAP”. 2017. Warszawa: CCJ WAT.

[14]  https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/zarzadza-
nie-ryzykiem (dostęp 02.05.2018 r.).

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Wybrane aspekty oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych

Rysunek 9. Porównanie indeksu ryzyka organizacji Z w kontekście ryzyka branżowego

Źródło: baza ryzyka CCJ WAT (dostęp z dnia 04.04.2018 r.)
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„Lean Six Sigma to jedno 
z najczęściej wykorzysty-
wanych rozwiązań dotyczą-
cych ciągłego doskonalenia: 
jest to metoda doskonale-
nia działalności organizacji 
mająca na celu zwiększenie 
wartości dla udziałowców 
(właścicieli) poprzez wpro-
wadzanie udoskonaleń od-
noszących się do jakości, 
szybkości, satysfakcji klien-
tów, a także kosztów. Meto-
da ta z powodzeniem została już zastosowana w ta-
kich przedsiębiorstwach, jak: Motorola, General 
Electric oraz Caterpillar. Istnieje jednak duża grupa 
organizacji, w przypadku których projekty związa-
ne w zastosowaniem tego podejścia zakończyły się 
porażką i problemami1”. Takim stwierdzeniem roz-
poczyna się artykuł pt. „Leadership – a critical suc-
cess factor for the effective implementation of Lean 
Six Sigma”, którego autorami są Alessandro Laure-
ani oraz Jiju Antony z Wielkiej Brytanii. Przepro-
wadzili oni badania mające na celu ustalenie listy 
czynników decydujących o skuteczności procesu 
wdrażania Lean Six Sigma. 

Badanie to zrealizowano w dwóch etapach. 
Pierwszym z nich był przegląd literatury przedmiotu. 
Skoncentrowano się przy tym na opracowaniach 
określających relacje występujące pomiędzy meto-
dą Lean Management oraz metodą Six Sigma. Doko-
nano dodatkowo przeglądu publikacji w celu usta-
lenia czynników decydujących o skuteczności Lean 
Six Sigma. W efekcie tego zidentyfikowano 19 ta-
kich czynników.

 Drugi etap polegał na przeprowadzeniu badań 
ankietowych. Specjalnie przygotowane kwestiona-
riusze badawcze wysłane zostały do 700 specjali-
stów z różnych państw i reprezentujących różne 
branże. Proszono w nich o dokonanie oceny praw-
dziwości (z wykorzystaniem 5-stopniowej skali 

1 Alessandro Laureani, Jiju Antony. 2018. „Leadership – a critical 
success factor for the effective implementation of Lean Six Sigma”, 
Total Quality Management & Business Excellence, 5–6: 502.

Przywództwo – krytyczny czynnik 
sukcesu dla skuteczności wdrożenia 
metody Lean Six Sigma
Alessandro Laureani, Jiju Antony. 2018.  „Leadership – a critical 
success factor for the effective implementation of Lean Six 
Sigma”, Total Quality Management & Business Excellence, 
5-6: 502–523.

 Likerta) każdego z 19 zidentyfikowanych wcześniej 
czynników. Odpowiedzi nadesłały 123 osoby. Nie-
mal połowa z nich posiadała kompetencje na po-
ziomie master black belt lub black belt. Większość 
(tj. 66%) respondentów uznała, że w ich przypad-
ku wdrożenie Lean Six Sigma zakończyło się suk-
cesem lub znaczącym sukcesem. 31% badanych 
stwierdziło, że zastosowanie tego rozwiązania nie 
miało istotnego wpływu na prowadzoną działal-
ność. Pozostałe 3% respondentów wyraziło opinię, 
że w tym zakresie poniesiona została porażka.

Po przeprowadzeniu analizy czynnikowej okaza-
ło się, że z zestawu 19 uwzględnionych zagadnień 
należy usunąć 2 (dotyczące świadomości oraz szko-
leń z zakresu Lean Six Sigma). Uzyskany w ten spo-
sób zestaw 17 czynników został podzielony na na-
stępujące 4 grupy:

1. Czynniki związane z zarządzaniem projek-
tem. Obejmują one takie szczegółowe elementy, jak: 
wybieranie i priorytetyzacja projektów doskonalą-
cych, struktura organizacyjna, stosowane narzędzia 
i techniki, objęcie metodą Lean Six Sigma całego 
łańcucha dostaw, stosowanie podejścia opartego 
na faktach, powiązanie podejmowanych działań ze 
stosowanym systemem nagradzania pracowników 
oraz sprawne monitorowanie i ocenianie projektu 
wdrażania metody Lean Six Sigma.

2. Czynniki dotyczące zaangażowania kie-
rownictwa. Znalazły się wśród nich zagadnienia 
dotyczące powiązania Lean Six Sigma z klientami, 
połączenia Lean Six Sigma ze strategią firmy, odpo-
wiednich stylów zarządzania, komunikacji i mody-
fikacji kultury organizacyjnej. Czynniki te dotyczą 
cech zarządzania (np. komunikacji oraz stylów) lub 
priorytetów zarządzania (np. powiązanie Lean Six 
Sigma z klientami).

3. Czynniki związane z zapewnianiem odpo-
wiednich pracowników do udziału w projekcie 
związanym ze stosowaniem Lean Six Sigma (wybór 
najbardziej utalentowanych pracowników) oraz za-
pewnieniem im odpowiednich zasobów.

4. Czynnik kształtujące odpowiedzialność (rozli-
czalność) finansową metody Lean Six Sigma. 

Podsumowując swoje rozważania, autorzy oma-
wianego artykułu stwierdzili, że wyniki przeprowa-
dzonych przez nich badań „wzbogacają teorię doty-
czącą Lean Six Sigma, akcentując oraz rozpoznając 
rolę liderów w kierowaniu rozwojem organizacji 
i potwierdzając hipotezę mówiącą, że przywództwo 
jest krytycznym czynnikiem sukcesu w procesie 
wdrażania Lean Six Sigma w organizacji2”. 

2 Alessandro Laureani, Jiju Antony. 2018. „Leadership – a critical 
success factor for the effective implementation of Lean Six Sigma”, 
Total Quality Management & Business Excellence, 5–6: 517.
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„Wszystko można robić lepiej, 
niż robi się dzisiaj.”

Henry Ford

Minął kolejny rok działalności Klubu Polskie Forum 
ISO 9000, działalności ukierunkowanej na propago-
wanie idei jakości. W kwietniu br. odbyło się 28. Wal-
ne Zgromadzenie Członków Klubu, tym razem w Ka-
towicach, w Głównym Instytucie Górnictwa – jed-
nym z nielicznych tego typu nowoczesnych centrów 
badawczo-rozwojowych w Polsce o międzynarodowej 
renomie, posiadającym w swych zasobach nie tylko 
nowoczesną, ale i w większości unikatową aparaturę 
badawczo-pomiarową, stanowiącą o konkurencyjno-
ści Instytutu, w wielu zakresach potwierdzoną udzie-
lonymi akredytacjami laboratoriów badawczych. Staje 
się tradycją, iż walne zgromadzenia Klubu odbywają 
się w siedzibach członków Klubu, co stanowi dodatko-
wą możliwość prezentacji zakresu działalności człon-
ków Klubu, konsolidując wokół kompetencji i możli-
wości, które członkowie Klubu oferują. W tym miej-
scu chcę serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi 
Instytutu Profesorowi Stanisławowi Prusek za cie-
płe i serdeczne przyjęcie członków Klubu, szczegól-
ne podziękowania składam naszej klubowej koleżance 
Pani Elżbiecie Gruszce, pełniącej funkcję Pełnomoc-
nika Naczelnego Dyrektora ds. Systemów Zarządzania 
Głównego Instytutu Górnictwa oraz Kierownika ds. Ja-
kości w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcu-
jących GIG, za pomoc w organizacji Walnego Zgroma-
dzenia. Podczas Walnego Zgromadzenia zostało przed-
stawione sprawozdanie merytoryczne oraz finanso-
we dotyczące działalności Klubu za rok 2017, a także 
przedstawiono plany działalności na rok 2018. Zachę-
cam Państwa do intensyfikacji wszelkich form współ-
działania z Klubem, jednocześnie będąc otwartym na 
wszelkie przejawy Państwa aktywności wpisujących 
się w działalność statutową Klubu. Aktualne informa-
cje prezentujemy na stronie internetowej Klubu, do 
odwiedzenia której zachęcam.

W części seminaryjnej pt. „Zarządzanie proce-
sowe w aspekcie integracji systemów zarządzania 
ze szczególnym uwzględnieniem zmian w normie 
ISO 45001”, towarzyszącej Walnemu Zgromadze-
niu, zostały wygłoszone niezwykle interesujące re-
feraty odnoszące się do znowelizowanej normy do-
tyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. W kolejno-
ści referaty wygłosili: Pani Halina Maślanka – TÜV 
Rheinland Polska Sp. z o.o., referat zatytułowany: 

Norma ISO 45001 jako efektywne międzynarodowe 
narzędzie zarządzania bezpieczeństwem pracow-
ników, Pan Andrzej Dziewanowski – IMQ GROUP 
COMPANY, referat zatytułowany: System zarządza-
nia BHP – podejście procesowe – Wprowadzenie do 
ISO 45001, Pan Grzegorz Ścibisz – Stowarzysze-
nie Klub Polskie Forum ISO 14000, referat zatytu-
łowany: Możliwości integracji systemów zarządzania 
środowiskowego z pozostałymi systemami, w szcze-
gólności SZ BHP po ukazaniu się normy ISO 45001, 
Pan Dariusz Okraska – Stowarzyszenie Polskie 
Forum ISO 45000, referat zatytułowany: Norma ISO 
45001:2018 – elementy wspólne i różniące do norm 
PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Zaprezentowane referaty pozwoliły zapoznać się 
z najważniejszymi zmianami w zakresie systemowego 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zosta-
ły przyjęte z dużym zaciekawieniem, szczególnie ze 
względu na istotę poruszanych aspektów i ich prak-
tyczne znaczenie w zakresie integracji systemów za-
rządzania, w szczególności w ujęciu procesowym. Pre-
legentom serdecznie dziękuję za przygotowanie i cie-
kawą prezentację niezwykle ważnej problematyki.

Serdecznie zapraszam do udziału w przygotowa-
nych seminariach:

Ocena cyklu życia produktu z uwzględnie-
niem opakowań, seminarium naukowo-praktyczne 
organizowane wraz z COBRO – Instytutem Badaw-
czym Opakowań; seminarium odbędzie się w dniu 
24 września 2018 roku w COBRO – Instytucie Ba-
dawczym Opakowań w Warszawie, 

 Spójność pomiarowa – praktyczne aspekty 
wymagań, seminarium szkoleniowe organizowane 
wraz z Okręgowym Urzędem Miar w Poznaniu oraz 
Polskim Towarzystwem Towaroznawczym, Odział 
w Poznaniu; seminarium odbędzie się w dniu 5 paź-
dziernika 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Poznaniu.

Szczegółowe komunikaty z programem i warun-
kami uczestnictwa oraz kartami uczestnictwa do-
stępne są na stronie internetowej Klubu. Wszelkie 
dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretaria-
cie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Zachęcam Państwa do kontaktu z Klubem. Każ-
da osoba, każda instytucja stanowi dla Klubu waż-
ne ogniwo budowy od lat przyjętej idei „Integruje, 
informuje, ułatwia kontakty” – niech kontakt z Klu-
bem stanie się „nawykiem” we wspólnym budowaniu 
jakości!

Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000






