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Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” 

S.A. od ponad 65 lat specjalizują się w pro-
dukcji, remontach oraz modernizacji sprzę-

tu pancernego. Pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe  
w zakresie wszystkich typów pojazdów pancernych obejmują m.in. 
czołgi PT-91, WZT-2 i WZT-3 oraz różne typy czołgów rodziny T-55 
i T-72. Spółka realizuje przeglądy czołgów Leopard na poziomie F6. 
Jest głównym wykonawcą modernizacji czołgów Leopard 2A4 do 

wersji 2PL. Spółka produkuje również sprzęt o przeznaczeniu cywil-
nym oraz jest wykonawcą usług produkcyjnych w zakresie konstrukcji 
spawanych i obróbki cieplnej.  

www.bumar.gliwice.pl

Dezamet jest znanym i znaczącym producentem 
nowoczesnej amunicji na potrzeby Polskiego Mini- 
sterstwa Obrony, oferując szeroki wachlarz produktowy 

amunicji średnio- i wielkokalibrowej, w tym: ręczne i nasadkowe granaty, 
amunicję kalibru 40 mm, moździerzową 60 mm, 98 mm oraz 120 mm, 
kończąc na 155 mm pociskach artyleryjskich.
Nasza szczególna uwaga i wysiłki badawczo-rozwojowe skierowane są 
na rodzinę 40 mm amunicji, która obejmuje 11 typów nabojów wystrze-
liwanych z granatnika jednostrzałowego, który również jest oferowany 
i produkowany w naszej firmie. W celu poszerzenia i osiągnięcia kom-
pletności naszej oferty produktów 40 mm opracowaliśmy także całą 
gamę 40 mm amunicji dla broni automatycznej.

PIT-RADWAR S.A. jest jednym z czołowych do-
stawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjo-

nalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka od kilkudzie-
sięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, 
radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji 
i wspomagania dowodzenia oraz środków ogniowych. Systemy ofe-
rowane przez PIT-RADWAR S.A. oparte są o najnowsze rozwiązania 
sprzętowe, technologiczne i programistyczne, które umożliwiają szybkie 
dostosowanie do indywidualnych i specyficznych wymagań użytkownika. 
PIT-RADWAR S.A. obsługuje pełny cykl dostaw urządzeń – od określe-
nia wymagań, poprzez prace badawczo-rozwojowe, prace projektowe, 
produkcję, aż do wsparcia logistycznego oferowanego użytkownikom.

Fabryka Broni „Łucznik”– Radom sp. z o.o. jest wio-
dącym producentem i dostawcą broni strzeleckiej na 
rynki krajowe i zagraniczne, głównie dla Sił Zbrojnych 

RP, MSWiA oraz innych służb mundurowych. Zakres działalności spółki 
obejmuje wytwarzanie 5,56 mm karabinków Grot z rodziny MSBS oraz 
Beryl i Mini-Beryl, 9 mm pistoletów maszynowych PM-98/PM-06 Glau-
beryt oraz pistoletów samopowtarzalnych P-99 i PR-15, a także broni 
sportowej i zestawów treningowych. Świadczymy szeroki zakres usług 
rusznikarskich, obróbki mechanicznej, powierzchniowej, cieplno-che-
micznej, plastycznej, wykorzystując doświadczenie i umiejętności oraz 
nowoczesny i różnorodny park maszynowy. Zaspokajamy potrzeby 
naszych klientów, dostarczając im nowoczesną broń strzelecką o wy-
sokim poziomie niezawodności i bezpieczeństwa.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. powstały 
w 1959 r. Specjalizują się w produkcji oraz remon-
tach sprzętu inżynieryjnego dla Sił Zbrojnych oraz 

na rynek cywilny.
Produkujemy: kontenery w pełnym zakresie wielkości z dodatkowym 
wyposażeniem (m.in. stacje uzdatniania lub oczyszczania wody, kuch-
nie, piekarnie, łaźnie, siłownie/fitness, stacje zasilania awaryjnego, mo-
bilne punkty stacji paliw lub modyfikacji paliw, mobilne opakowania bro-
ni i inne o różnym przeznaczeniu), sprzęt o zastosowaniu wojskowym, 
konstrukcje stalowe, w tym wielkogabarytowe. Remontujemy: maszyny 
do prac ziemnych, sprzęt przeprawowy i do budowy mostów, opance-
rzony sprzęt gąsienicowy, pojazdy samochodowe, silniki wysokoprężne. 

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. to Spół-
ka funkcjonująca od 1955 roku. W ramach swojej 
działalności zapewnia kompleksową obsługę od 

koncepcji, poprzez projekt, produkcję, aż po wsparcie techniczne 
i serwis sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych. 
WZŁ Nr 1 S.A. dostarczają: mobilne aparatownie łączności, mobilne 
węzły łączności – np. RWŁC, mobilne terminale satelitarne, mobilne 
moduły stanowisk dowodzenia (20 ft i 15 ft), mobilne aparatownie ra-
dioodbiorcze, mobilne cyfrowe linie radiowe do 155 Mb/s, systemy 
zarządzania aparatowniami cyfrowymi RWŁC, polowe kancelarie kryp-
tograficzne, ruchome kancelarie tajne, mobilne maszty antenowe do  
36 m, anteny kierunkowe w zakresie od 1 do 5 GHz. Oferujemy: moder-
nizację systemów łączności, instalację cyfrowych połączeń radiowych 
w obiektach stałych, kursy treningowe i szkolenia techniczne oraz usługi 
laboratorium. 

Wizytówką przedsiębiorstwa jest szeroka oferta 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w której szcze-

gólną rolę odgrywają karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, 
moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlot-
nicze oraz sprzęt szkolno-treningowy.
Zakłady Mechaniczne mają uznaną pozycję dostawcy sprzętu woj-
skowego dla polskich sił zbrojnych i innych służb mundurowych, jak 
też odbiorców zagranicznych. Firma proponuje również usługi koope-
racyjne w zakresie obróbki plastycznej, technologii galwanicznych 
i cieplno-chemicznych oraz obróbki skrawaniem.
Tak szeroka oferta jest możliwa dzięki stałej uwadze, skierowanej 
w Spółce na badania i rozwój oraz innowacyjność wyrobów. Rozbudo-
wa zaplecza projektowego i badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji 
załogi pozwala na ewolucję w kierunku przedsiębiorstwa o charakterze 
inżynierskim.

PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem 
zaawansowanego technicznie sprzętu optoelek-

tronicznego, opartego na technologiach noktowizyjnych, termo-
wizyjnych i laserowych.  Stosowane w spółce technologie są wy-
nikiem współczesnych osiągnięć nauki, a  wyroby produkcji PCO 
S.A. znajdują uznanie zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak 
i współpracujących z nim wytwórców krajowych i zagranicznych. 
Wysoka jakość oferowanych produktów i usług potwierdzona jest 
certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat.
Zgodnie z przyjętą misją spółki pragnie ona spełniać oczekiwania  
klientów, dostarczając im na czas nowoczesne i niezawodne urzą-
dzenia optoelektroniczne zapewniające bezpieczeństwo.







Spectre – system elektronicznego 
monitorowania warunków środowiskowych 
– maximum komfortu i bezpieczeństwa przy minimalnych nakładach finansowych

Warunki środowiskowe, a więc temperatura i wilgotność w po-
mieszczeniach biurowych, magazynowych i przemysłowych, okre-
ślają komfort i bezpieczeństwo pracy ludzi oraz prawidłowe, bez-
pieczne warunki przechowywania towarów i materiałów.

Spectre to system kontroli warunków środowiskowych (tempe-
ratury, wilgotności, zadymienia) w pomieszczeniach magazynowych, 
produkcyjnych, socjalnych, laboratoriach z funkcją gromadzenia 
i analizy danych. Dzięki prostocie obsługi system może być nadzo-
rowany przez jedną osobę. Sama instalacja systemu nie przysparza 
problemów, ponieważ urządzenie jest gotowe do pracy bez uprzed-
niej konfiguracji. 

Użytkownik ma możliwość stworzenia spersonalizowanej wersji 
programu poprzez ustawienie własnych parametrów pracy: 
• nazwy urządzenia
• czasu pomiędzy kolejnymi odczytami czujników
• listy alarmowanych osób
• wartości krytycznych, przy których generowany jest alarm
• harmonogramu pracy urządzenia

Dzięki tak bogatemu interface’owi użytkownik w pełni kontro-
luje system bez obawy przed fałszywymi alarmami związanymi 
np. z przekroczeniem temperatury hali produkcyjnej w czasie jej 
przestojów. 

Każde urządzenie jest konfigurowane osobno, dzięki czemu 
możemy odseparować cykliczną pracę hal produkcyjnych od hal 
magazynowych, gdzie warunki klimatyczne powinny być kontrolo-
wane w ciągłym trybie pracy. 

W służbie bezpieczeństwa

Działanie Spectre oparte jest o włączaną automatycznie pro-
cedurę alarmową. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych – 
ustalonych indywidualnie – wartości temperatury czy wilgotności 
system powiadomi wiadomością SMS lub alertem e-mail osoby 
z listy, a także pracowników znajdujących się w bezpośrednim za-
sięgu urządzenia poprzez wygenerowanie sygnałów dźwiękowo-
-świetlnych. 

Wykrycie zagrożenia pożarowego generuje alarm w całym sys-
temie, uaktywniając go we wszystkich pomieszczeniach. Mobilizuje 
to pracowników do przeprowadzenia wczesnej ewakuacji, a także 
daje szansę na natychmiastową reakcję.

Minimum formalności

Dzięki Spectre codzienne odnotowywanie temperatury w kartach 
pomiaru nie jest konieczne – Spectre robi to za operatora. Urządzenie 
wykonuje w tle raporty w formie czytelnych wykresów i tabel. Każdy 
miesiąc pracy archiwizowany jest w oddzielnym pliku. Aby szcze-
gółowo przyjrzeć się konkretnym zdarzeniom, mamy możliwości 
dynamicznego przybliżania i oddalania wykresu. Spectre archiwizuje 
dane z 5 lat, dzięki czemu nie ma potrzeby pobierać ich cyklicznie 
– system wykona to za nas w tle.

Semicon Sp. z o.o. oferuje system gwarantujący bezpieczeństwo 
procesów w przystępnej cenie, bez zbędnych szkoleń, z bezpłatnym 
doradztwem technicznym. 

Semicon Sp. z o.o.  jako producent systemu Spectre zapewnia 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dane techniczne:

Temperatura [°C] Wilgotność [%Rh]

Rozdzielczość 0,1 0,1 

Dokładność ± 0,5 ± 3 

Zakres –10 – 80oC

Wymiary 180x180 x 48,5 [mm]

Wymagania instalacyjne Dostęp do sieci LAN oraz zasilania
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat 
jakości w branży transportowej oraz wykorzystania 
wybranych norm w realizacji procesów transportowych. 
Wyspecyfikowano normy związane z jakością w transporcie, 
podając ich dodatkowe wymagania. Przedstawiono 
przykład praktyczny zastosowania wybranych norm 
w odniesieniu do transportu pasażerów. Uwagę skupiono 
na przykładowych charakterystykach jakości w tym 
obszarze. Przywołując stosowną literaturę krajową 
i zagraniczną, w tym normy, omówiono pojęcie jakości 
w transporcie i jej wpływ na doskonalenie realizowanych 
procesów transportowych. W podsumowaniu artykułu 
wskazano obszary naukowe, w których zaprezentowane 
normalizacyjne aspekty jakości w transporcie mogą być 
wykorzystane. W pracy nad artykułem wykorzystano 
metodologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, 
analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu.

The aim of the article is to systematize knowledge about 
quality in the transport industry and the use of selected 
standards in the implementation of transport processes. 
Quality-related standards in transport have been specified 
also quoting their additional requirements. A practical 
example of the application of selected standards with 
regard to passenger transport has been presented. 
Attention was focused on exemplary quality characteristics 
in this area. Recalling the relevant domestic and foreign 
literature, including standards, the concept of quality in 
transport and its impact on the improvement of transport 
processes have been discussed. To sum up the article, the 
areas of science in which the presented normalization 
aspects of transport quality can be used. The work on 
the article involved a research methodology based on 
deduction, induction, analysis and system synthesis, 
including inference.

Słowa kluczowe Keywords
proces transportowy, jakość, zarządzanie jakością, normy transport process, quality, quality management, standards
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w transporcie
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Wprowadzenie

Transport jest istotnym elementem gospodarki 
i życia społecznego. Wraz z rozwojem społeczno-go-
spodarczym, wywołującym potrzebę przemieszcza-
nia osób i ładunków, stanowi czynnik intensyfiku-
jący postęp. Ładunek powinien znajdować się tam, 
gdzie jest potrzebny, we właściwej ilości, we wła-
ściwym czasie, we właściwej postaci, o właściwej 
jakości i po właściwych kosztach [4]. O roli trans-
portu we współczesnej gospodarce świadczą staty-
styki opisujące wielkości wykonywanych przewo-
zów i pracy przewozowej. Usługi transportowe są 
czynnikiem intensyfikującym postęp i kooperację 
w obszarze społecznym, przemysłowym i gospo-
darczym. Ciągły wzrost poziomu technologiczne-
go i produkcji, a tym samym wymiany handlowej, 
to ewidentny wzrost zapotrzebowania na transport. 

Jakość procesów transportowych nabrała w ostat-
nim czasie szczególnego znaczenia. Obejmuje dzia-
łania niezbędne do dostarczenia klientom dowodów, 

że ich wymagania (dotyczące głównie czasu, miej-
sca przewozu, jakości środków transportu i przewo-
żonych ładunków lub osób) są spełnione. Jednym 
z podstawowych problemów mających wpływ na 
jakość w tym obszarze jest dostosowanie potencja-
łu przewozowego do realizowanych zadań. Należy 
przez to rozumieć optymalną liczbę środków trans-
portu (określonego typu), ich ładowność, rodzaj 
nadwozi, niezawodność i trwałość, jak również 
sprawnie działający system obsługi technicznej [1]. 

Jakość jest rozumiana jako „stopień, w jakim zbiór 
inherentnych właściwości obiektu spełnia wymaga-
nia” [9]. Odnosząc tę definicję do transportu, nale-
ży uwzględnić m.in. takie elementy składowe (wraz 
z ich charakterystykami), jak:

 jakość środków transportu, w tym: ich nie-
zawodność, trwałość, system obsługi technicz-
nej, ergonomia, funkcjonalność, diagnozowalność, 
ładowność, hałas, wibracje, koszty obsług technicz-
nych, napraw i remontów, zużycie paliwa, bezpie-
czeństwo itp.,
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 jakość infrastruktury transportowej, w tym: 
układ tras, liczba niezbędnych środków transpor-
tu, możliwości magazynowe, dostępność do sieci 
transportowej, przepustowość, wiek środków trans-
portu itp.,

 jakość zasobów ludzkich, w tym: kwalifikacje 
i kompetencje, kultura osobista, komunikatywność, 
wiarygodność, dostępność itp.,

 zarządzanie przedsiębiorstwem realizującym 
procesy transportowe, w tym: skutecznie funkcjo-
nujący system zarządzania jakością, polityka jakości 
i cele jakościowe, odpowiedzialność kierownictwa, 
współpraca z klientami, struktura organizacyjna, za-
rządzanie procesami, zarządzanie zasobami itp.

Umiejętne posługiwanie się terminem jakość po-
zwala wysnuć wniosek, że przedsiębiorstwa powin-
ny znać wymagania jakościowe klienta, jak również 
przewidywać jego przyszłe potrzeby. Wymaganie 
bowiem to „potrzeba lub oczekiwanie, które zostało 
ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązko-
we” [9]. Wymowną definicję jakości zawarto w [2]: 
„Jakość usługi to umiejętność dostawcy do wytworze-
nia z początku nienamacalnej i wymagającej udzia-
łu klienta czynności zgodnie z jego oczekiwaniami, 
na poziomie co najmniej przez niego wymaganym”. 

Uświadamiając sobie istotę jakości, przedsiębior-
stwa, również w branży transportowej, postawiły so-
bie zadanie wdrożenia skutecznego systemu zarzą-
dzania jakością, czyli „systemu zarządzania do kie-
rowania organizacją i jej nadzorowania w odniesie-
niu do jakości” [9]. Zarządzanie jakością, wspomaga-
ne międzynarodową normą ISO 9001, powinno dać 
możliwość analizowania m.in. takich działań, jak: 

 identyfikacja oczekiwań klienta,
 uwzględnianie ograniczeń, m.in.: prawnych, 

politycznych, finansowych, technicznych i techno-
logicznych,

 identyfikacja istniejących poziomów jakości do 
ewentualnego doskonalenia,

 ustanowienie celów jakościowych,
mierzenie osiągnięć,
 podejmowanie działań doskonalących,
 szacowanie odczuć klientów o dostarczanej 

jakości,
 przygotowanie odpowiednich planów działania 

i ich wdrażanie.
W branży transportowej wspomaganie problema-

tyki jakości międzynarodową normą ISO 9001:2015 
to za mało. Wdraża się zatem inne normy, mające 
zastosowanie w różnych obszarach procesów trans-
portowych. Niektóre z tych norm wynikają z prze-
pisów prawnych. Zostaną one scharakteryzowane 
w dalszej treści artykułu.

Celem artykułu jest zatem usystematyzowanie 
wiedzy na temat jakości w branży transportowej 
oraz wykorzystania wybranych norm w realizacji 
procesów transportowych.

W artykule wykorzystano metodologię badaw-
czą opartą na dedukcji, indukcji, analizie i synte-
zie systemowej, w tym wnioskowaniu. Metodę de-
dukcji wykorzystano do osądu spostrzeżeń i faktów. 

Metodę indukcji – do formułowania wniosków na 
podstawie zebranych faktów ocenowych. Metody 
analizy i syntezy systemowej pozwoliły na okre-
ślenie elementów jakości i ich wzajemnych relacji 
przyczynowo-skutkowych. Metoda analizy syste-
mowej była przydatna w poznawaniu zagadnień ja-
kości w analizowanym obszarze. Dzięki temu stały 
się one łatwiejsze do opisania i zbadania. Metoda 
syntezy systemowej była szczególnie przydatna we 
wnioskowaniu.

1. Normalizacja dotycząca jakości w transporcie

Przedsiębiorstwa, aby móc istnieć na rynku, 
wdrażają (i w wielu przypadkach certyfikują) sys-
temy zarządzania, głównie w oparciu o wymaga-
nia międzynarodowych norm. W obszarze jakości 
mowa jest głównie o wspomnianej już normie ISO 
9001:2015. Jej wymagania są na tyle uniwersalne, 
że mogą znaleźć zastosowanie we wszystkich bran-
żach, w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i sta-
tusie prawnym. W firmach różnych branż systemy 
opisane wg tej normy mają wiele wspólnych cech 
i założeń. W niektórych branżach stosowanie tej 
normy nie jest wystarczające, gdyż nie uwzględnia 
ona specyficznych uwarunkowań, bardziej wysu-
blimowanych i zaostrzonych ze względu na znacze-
nie wyrobu/usługi, głównie w obszarze zrównowa-
żonego rozwoju. W tej grupie branż znalazła się też 
szeroko pojęta branża transportowa. Do norm z ob-
szaru jakości, stosowanych w branży transportowej, 
zaliczyć m.in. należy:

 PN-EN 12507:2005 Usługi transportowe – Wy-
tyczne stosowania EN ISO 9001:2000 w transporcie 
drogowym i kolejowym, magazynowaniu i dystrybu-
cji towarów przemysłowych,

 PN-EN 12798:2010 Transportowy system jako-
ści – Transport drogowy, kolejowy i wodny śródlądo-
wy. Wymagania systemu zarządzania jakością uzu-
pełniające EN ISO 9001 w zakresie bezpieczeństwa 
w transporcie towarów niebezpiecznych,

 PN-EN 13011:2003 Usługi transportowe – Łań-
cuchy transportowe towarów – System deklarowania 
warunków realizacji,

 PN-EN 13876:2005 Transport – Logistyka i usłu-
gi – Łańcuchy transportowe towarów – Kodeks postę-
powania dotyczący transportu towarów,

 PN-EN 13816:2004 Transport – Logistyka i usłu-
gi – Publiczny transport pasażerski – Definicje, cele 
i pomiary dotyczące jakości usług,

 PN-EN 15140:2006 Publiczny transport pasażer-
ski – Wymagania podstawowe i zalecenia dotyczące 
systemów miar jakości dostarczanych usług,

 ISO 28000:2007 Specification for security man-
agement systems for the supply chain.

Wymienione wyżej normy uszczegóławiają wy-
magania normy ISO 9001 o takie m.in. zagadnienia, 
jak [1,5,7,8,10,14,15]:

 specyfika procesów spedycyjnych,
 przestrzeganie przepisów prawnych zwią-

zanych z transportem (np. dotyczących ruchu 
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drogowego lub przewozu materiałów niebezpiecz-
nych według konwencji ADR), 

 zapisy specyficzne dla usług transportowych,
 przegląd wymagań związanych z usługami 

transportowymi (ofert, umów transportowych, li-
stów przewozowych itp.),

 ocena dostawców usług związanych z procesa-
mi transportowymi,

walidacja procesów (np. utrzymywanie tempe-
ratury w kontenerach izotermicznych, zapewnienie 
nośności itp.),

 zapewnienie identyfikowalności,
 nadzorowanie własności klienta,
 aktualizowanie wiedzy o zmianach przepisów, 

o produkcie, o technologii w aspekcie bezpieczeń-
stwa,

 nadzór medyczny nad personelem przewoźni-
ka, włączając w to personel tymczasowy,

w odniesieniu do zakupów – zapewnienie od-
powiedniego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie 
w przypadku czyszczenia zbiorników,

 zarządzanie środkami ochrony indywidualnej,
 konserwacja środków transportu i wyposażenia 

do załadunku i rozładunku,
wymagania dotyczące zabezpieczenia ładunku 

podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych, 
 system monitorowania rozmieszczenia ładunku, 

szczegółów załadunku i jednostek załadowczych,
 okresowe inspekcje cystern i instalacji,
 problemy ustalania kryteriów oceny jakości,
 zagadnienia mierzenia poziomu satysfakcji pa-

sażerów w transporcie osób,
 zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie 

i w całych łańcuchach dostaw.
W szeroko pojętej logistyce, a więc również 

w transporcie, zastosowanie 
mogą też mieć inne normy 
(z obszaru inżynierii jakości). 
Dla przykładu: 

 PN-ISO 2859-1:2003 Pro-
cedury kontroli wyrywko-
wej metodą alternatywną. 
Część 1: Schematy kontro-
li indeksowane na podstawie 
granicy akceptowalnej jako-
ści (AQL) stosowane do kon-
troli partii za partią,

 PN-ISO 2859-2:1996 Pro-
cedury kontroli wyrywkowej 
metodą alternatywną. Pla-
ny badania na podstawie ja-
kości granicznej (LQ) stoso-
wane podczas kontroli partii 
izolowanych,

 PN-ISO 2859-3:1996 Pro-
cedury kontroli wyrywkowej 
metodą alternatywną. Proce-
dury kontroli skokowej,

 PN-ISO 3951:1997 Kon-
trola wyrywkowa procen-
tu jednostek niezgodnych na 

podstawie liczbowej oceny właściwości; procedury 
i nomogramy,

 PN-ISO 3534-1:2009 Statystyka – Słownik i sym-
bole – Cz. 1: Ogólne terminy statystyczne i terminy 
wykorzystywane w rachunku prawdopodobieństwa,

 PN-ISO 3534-2:2010 Statystyka – Słownik i sym-
bole – Cz. 2: Statystyka stosowana,

 PN-ISO 3534-3:2006 Statystyka i symbole 
– Cz. 3: Planowanie doświadczeń,

 PN-ISO 2854:1994 Statystyczna interpretacja 
danych. Techniki estymacji oraz testy związane 
z wartościami średnimi i wariancjami,

 PN-ISO 3301:1994 Statystyczna interpretacja 
danych. Porównywanie dwóch wartości średnich 
w przypadku obserwacji parami,

 PN-ISO 3494:1994 Statystyczna interpretacja 
danych. Moc testów dla wartości średnich i wariancji,

 PN-ISO 2602:1994 Statystyczna interpretacja 
wyników badań. Estymacja wartości średniej. Prze-
dział ufności,

 PN-EN 60300-1:2015-01 Zarządzanie nieza-
wodnością – Część 1: Wytyczne dotyczące zarządza-
nia i zastosowania,

 PN-EN 60300-3-3:2006 Zarządzanie niezawod-
nością – Część 3-3: Przewodnik zastosowań – Szaco-
wanie kosztu cyklu życia,

 PN-IEC 60300-3-9:1999 Zarządzanie niezawod-
nością – Przewodnik zastosowań – Analiza ryzyka 
w systemach technicznych,

 PN-EN 60812:2009 Techniki analizy nieuszka-
dzalności systemów – Procedura analizy rodzajów 
i skutków uszkodzeń (FMEA),

 PN-IEC 61882:2005 Badania zagrożeń i zdol-
ności do działania (badania HAZOP) – Przew odnik 
zastosowań,

Zamierzona jakość 
usługi

Świadczona jakość 
usługi

Oczekiwana jakość 
usługi

Postrzegana jakość 
usługi

Partnerzy usługi: 
przedsiębiorstwo transportowe, 

administracja, policja...

Beneficjenci usługi: 
klienci, społeczeństwo

Pomiary 
satysfakcji

Pomiary 
satysfakcji

Punkt widzenia klienta Punkt widzenia usługodawcy

Rys. 1. Pętla jakości usług

Źródło: opracowanie na podstawie PN-EN 13816:2004

Andrzej Świderski

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
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 PN-EN 61160:2007 Przegląd projektu,
 PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem 

– Terminologia,
 PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 Międzynarodowy 

słownik metrologii – Pojęcia podstawowe i ogólne 
oraz terminy z nimi związane (VIM),

 PN-ISO 5725 (części 1 do 6):2002 Dokładność 
(poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyni-
ków pomiarów.

Wymienione wyżej listy norm nie wyczerpu-
ją wszystkich, które mogą mieć zastosowanie. Nie 
uwzględniono np. norm stosowanych w lotnictwie 
i kosmonautyce, motoryzacji czy kolejnictwie i nie 
odnoszących się bezpośrednio do zagadnień trans-
portowych, a jedynie do projektowania, produkcji 
i działalności serwisowej czy szkoleniowej.

W dalszej części artykułu omówiono wykorzysta-
nie normy PN-EN 13816:2004 w publicznym trans-
porcie pasażerskim.

2. Normalizacja w transporcie – przykład praktyczny

Jakość w publicznym transporcie pasażerskim 
bazuje, zgodnie z normą PN-EN 13816:2004, na 
koncepcji pętli jakości usług [13] – rys. 1.

Oczekiwana jakość usługi to poziom, który jest 
wymagany przez klienta. Zamierzona jakość usługi 
to poziom, który usługodawca zamierza dostarczać 
klientom. Mają na nią wpływ: jakość oczekiwana, 
klienci, otoczenie usługodawcy, ograniczenia fi-
nansowe i techniczne oraz osiągnięcia konkuren-
cji. Świadczona jakość usługi to poziom jakości 
osiąganej w ujęciu dzień po dniu. Jest mierzo-
na z punktu widzenia klienta. Postrzegana jakość 
usługi to poziom jakości postrzegany przez klien-
ta. Postrzeganie przez klienta dostarczanej jakości 
zależy od jego osobistego kontaktu z usługą i od 
informacji otrzymywanej od dostawcy usługi lub 

z innych źródeł. Różnica pomiędzy „zamierzoną 
jakością” a „postrzeganą jakością” to „stopień sa-
tysfakcji klienta”.

Wprowadzanie zasad pętli jakości do schematu 
zarządzania jakością wymaga [6,13]:

 określenia lub oceny jawnych i ukrytych ocze-
kiwań klienta,

wyspecyfikowania potencjalnej i dostarczanej 
usługi, uwzględniającej oczekiwania,

 świadczenia usługi zgodnej ze specyfikacjami,
 informowania klientów o wynikach,
 oceny satysfakcji klienta,
 analizowania wyników i podejmowania właści-

wych działań korygujących.
Jakość całkowita usług transportu pasażerskie-

go obejmuje duży zbiór kryter  iów, pogrupowanych 
zgodnie z 8 kategoriami (rys. 2) [3,6,13]. 

Kryteria podzielone zostały na 8 następujących 
kategorii: osiągalność (zasięg oferowanej usługi 
w jednostkach geograficznych, czasu, częstotliwo-
ści i typu transportu), dostępność (dostęp do sys-
temu publicznego transportu pasażerskiego, obej-
mujący połączenia z innymi rodzajami transportu), 
informacja (systematyczne dostarczanie wiedzy 
o systemie publicznego transportu pasażerskie-
go, aby pomóc w planowaniu i realizacji podróży), 
czas (zagadnienia czasu dotyczące planowania i re-
alizacji podróży), troska o klienta (elementy usłu-
gi, w celu osiągnięcia najlepszego dopasowania 
standardowej usługi do wymagań klienta), kom-
fort (elementy usługi, w celu zapewnienia podróż-
nym atmosfery relaksu i odpoczynku), bezpieczeń-
stwo (poczucie osobistej ochrony, doświadczane 
przez klientów, pochodzące z zastosowanych środ-
ków i z tak zaplanowanej działalności, aby klien-
ci  byli świadomi istnienia tych środków), wpływ 
otoczenia (oddziaływanie na środowisko wynika-
jące ze świadczenia usługi publicznego transportu 

Kategorie kryteriów 
jakości publicznego 

transportu pasażerskiego

Dostępność

Informacja

Bezpieczeństwo

Wpływ otoczenia

Osiągalność 

Troska o klienta

Czas

Komfort

Rys. 2. Kategorie kryteriów jakości publicznego transportu pasażerskiego

Źródło: opracowanie na podstawie PN-EN 13816:2004
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pasażerskiego). Ze względu na objętość artykułu, 
autor pokazał jedynie niektóre kryteria w odniesie-
niu tylko do kategorii „komfort” (tabela 1). Norma 
PN-EN 13816 opisuje wszystkie kryteria oceny we 
wszystkich wymienionych kategoriach.

Inny zbiór kryteriów może być podstawą oce-
ny przeprowadzanej do celów poznawczych, inny 
– dla potrzeb oceny satysfakcji pasażerów, a tym 
samym w celu doskonalenia świadczonych usług 
transportowych, czy wreszcie dla potrzeb podję-
cia decyzji odnośnie zlecenia realizacji określonej 
usługi i współpracy z przewoźnikiem. Aby ziden-
tyfikować poziom jakości, wykonuje się pomiary, 
a więc w przypadku klienta jest to pomiar satysfak-
cji, natomiast w przypadku usługodawcy – pomiar 
wykonania. Poprzez pomiary można wyeliminować 
odstępstwa od wytyczonych norm (celów jakościo-
wych). Takie przypadki należy eliminować poprzez 
działania korygujące.

W systemie zarządzania jakością zaleca się, aby 
pomiary osiągnięć wybrane przez usługodawcę, 
skupiały się na zagadnieniach ważnych z punk-
tu widzenia klienta. Istotne jest, aby wybrać mia-
ry właściwe dla określonych potrzeb usługodawcy 
i klienta. Niektóre kryteria mogą nie mieć zastoso-
wania. W takim przypadku wyłączenie stosowania 
tych kryteriów należy uzasadnić. Norma zaleca, aby 
poziom badania i zbierania danych był odpowiedni 
do wielkości organizacji. 

W praktyce mamy wiele metod oceny. Do nich 
odnosi się też norma PN-EN 13816:2004 wspo-
magana normą PN-EN 15140:2006. Algorytm 

oceny w kategorii „komfort” może być następujący 
(przykład):

1) „Utajnieni klienci” podróżują w badanym re-
gionie po całej sieci publicznego transportu zbioro-
wego, sprawdzając zagadnienia uznane jako waż-
ne dla pasażerów. Określone przejazdy są typowa-
ne przez ekspertów dokonujących oceny. Oceniane 
są takie aspekty usługi, jak np. poziom zatłocze-
nia i czystość (w odniesieniu do ustalonych celów) 
oraz dostępność wind i ruchomych schodów na 
stacjach.

2) Ruchome schody są badane cotygodniowo 
przez inspektora, który zapisuje ich stan technicz-
ny, czas i datę oceny. Dostępność ruchomych scho-
dów jest przedstawiana w tablicy jako funkcja od-
powiedniego czasu i spodziewanego średniego na-
tężenia pasażerów w tym czasie, aby umożliwić ob-
liczanie % pasażerów spotykających czynne rucho-
me schody. 

3) Alternatywnie stan techniczny wind i ru-
chomych schodów mógłby być sprawdzany 
automatycznie.

Powyższy przykład wskazuje, w jaki sposób moż-
na określić miary osiągnięć lub satysfakcji klien-
ta na poziomie większej szczegółowości. Możliwe 
są inne zestawienia dotyczące własnych, szcze-
gólnych uwarunkowań wynikających z celu pro-
wadzonej oceny jakości publicznego transportu 
pasażerskiego. Sytuacje będą zdecydowanie róż-
ne, na przykład dla intensywnych usług w dużych 
i małych miastach oraz dla mniej intensywnych 
usług w obszarach wiejskich. Ocena satysfakcji jest 

Tabela 1. Przykłady miar osiągnięć i satysfakcji klienta w kategorii „komfort”

Kryterium Miara
satysfakcji klienta Zamierzony wynik, miara osiągnięcia

Użyteczność udogodnień dla 
pasażera, siedzenie i osobista 
przestrzeń

Poziom zatłoczenia

Zamierzony wynik: ustalony standard komfortu.
Miara osiągnięcia:
− obciążenia (liczby) pasażerami względem wartości ustalonych,
−  prawdopodobieństwo znalezienia się w pojeździe z wszystkimi miejscami 

zajętymi (względem zakładanej wartości).

Komfort jazdy Kierowanie, komfort i czystość 
pojazdu

Zamierzony wynik: ustalone standardy komfortu jazdy.
Miara osiągnięcia:
−  % podróży zgodnych z ustalonymi standardami,
−  udział pasażerów podróżujących pojazdami spełniającymi wymagania 

techniczne,
−  jakość jazdy/standardy jazdy.

Warunki otoczenia
Usługi na stacjach/
przystankach, warunki podróży, 
czystość, otoczenie pojazdu

Zamierzony wynik: ustalony standard otoczenia.
Ogólne środowisko podróży:
−  otoczenie,
−  hałas,
−  temperatura,
−  czystość.

Udogodnienia opcjonalne

Dostępność udogodnień na 
stacjach/przystankach,
dostępność udogodnień 
w środkach transportu 

Zamierzony wynik: zapewnienie udogodnień zgodnie ze zdefiniowanymi 
standardami klienta.
Miara osiągnięcia:
−  udogodnienia inne w punktach wsiadania/wysiadania lub pokładowe 

udogodnienia,
−  udogodnienia w działaniu.

Ergonomia Projekt stacji/przystanku
Zamierzony wynik: projekt punktów wsiadania/wysiadania odpowiadający 
potrzebom klienta.
Miara osiągnięcia: punkty wsiadania/wysiadania spełniają kryteria projektu.

Źródło: opracowanie na podstawie PN-EN 13816:2004 

Andrzej Świderski
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szacowaniem poziomów satysfakcji z dostarczonej 
usługi na tle zdefiniowanej skali jakości oczekiwa-
nej przez klienta.

Ogólny charakter jakości w transporcie pasażer-
skim jest analogiczny, jak w przypadku przewozów 
ładunków. Zmniejszanie poziomu jakości prowadzi 
do sytuacji, w której traci się siły wytwórcze, a jest 
to niekorzystne dla społeczeństwa. Zbyt wysoki po-
ziom jakości również działa niekorzystnie. Wiąże 
się z tym zwiększający się poziom kosztów będący 
niewspółmierny w porównaniu do korzyści, jakie 
niesie podnoszenie jakości. Mamy wtedy do czy-
nienia ze stratami gospodarczymi. Należy też pa-
miętać, iż za wysoki bądź za niski poziom jakości 
w porównaniu z potrzebami pasażerów także jest 
niekorzystny. Należy zapewnić jakość usługi jak 
najbliższą wymaganiom użytkowników transportu 
pasażerskiego. Ostatni wniosek odnoszący się do 
optymalizacji jakości usług dotyczy kryteriów jako-
ści. Ich wybór powinien być podyktowany potrze-
bami pasażerów i jak najwyższym stopniem ich za-
spokojenia. Oczywiście potrzeby pasażerów ulegają 
szybkim zmianom, które wynikają z bardzo szyb-
kiego postępu w nauce i technologii.

Podsumowanie

Wykorzystanie w przedsiębiorstwach przedsta-
wionych w artykule zagadnień może przyczynić się 
do doskonalenia procesów wpływających na reali-
zowane zadania transportowe związane z przewo-
zem zarówno towarów, jak i osób. Klienci rozpatrują 
procesy transportowe z punktu widzenia określone-
go celu. Cel jest definiowany w postaci szeregu wa-
runków (zidentyfikowanego zbioru wymagań, inhe-
rentnych właściwości obiektu). 

Niektóre z zaprezentowanych norm służą/
mogą służyć certyfikacji. Dla przykładu: PN-EN 
12798:2010, PN-EN 13011:2003, PN-EN 13816:2004, 
ISO 28000:2007. Jest to obszar do wykorzystania 
przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe (re-
alizujące również zadania transportowe) oraz logi-
styczne, w tym transportowe, jak również przez jed-
nostki certyfikujące.

Poruszona problematyka dotycząca normaliza-
cyjnych aspektów jakości w transporcie nie wy-
czerpuje wszystkich istotnych – głównie z punktu 
widzenia przedsiębiorców, ale też ich klientów 
– zagadnień w tym obszarze. Osobnego i szersze-
go rozpatrzenia wymagają m.in. takie kwestie, jak:

 praktyczne wykorzystanie jedynie zasygnalizo-
wanych metod i narzędzi doskonalenia jakości pro-
cesów transportowych,

 modelowanie matematyczne zagadnień ja-
kości w transporcie z wykorzystaniem technik 
komputerowych, 

 charakterystyki i kryteria oceny jakości reali-
zacji procesów transportowych z punktu widzenia: 

stosowanych technologii, bezpieczeństwa, ergono-
mii, niezawodności, w tym również obsługiwalno-
ści i nieuszkadzalności,

 ciągłe monitorowanie cech charakterystycz-
nych procesów transportowych, zwłaszcza przy 
przewozie towarów niebezpiecznych.

Dr hab. inż. Andrzej Świderski (andrzej.swiderski@its.waw.pl) 
– Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
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Streszczenie Summary

Tworzenie systemów zarządzania jakością w medycznych 
laboratoriach diagnostycznych jest bardzo ważnym 
czynnikiem, który będzie warunkował jakość świadczonych 
usług diagnostycznych. Jakość badania laboratoryjnego 
dotyczy cech analitycznych i mikrobiologicznych wyniku 
badania i określenia jego wiarygodności i zgodności 
w granicach przyjętego zakresu błędu dopuszczalnego. 
Celem tej pracy jest przedstawienie praktycznych 
elementów zarządzania jakością widzianego z perspektywy 
diagnosty laboratoryjnego 

Creating quality management systems in medical 
diagnostic laboratories is a very important factor that will 
determine the quality of diagnostic services. The quality 
of laboratory test concerns analytical and microbiological 
features of a test result and determines its credibility and 
compliance within the approved scope of possible error. 
The purpose of this article is to show practical process of 
the quality management seen from a perspective of health 
service employee.

Słowa kluczowe Keywords
jakość, kontrola jakości, zapewnienie jakości, system 
oceny, medyczne laboratorium diagnostyczne, system 
zarządzania

quality, quality control, quality assurance, evaluation 
system, medical diagnostic laboratory, management 
system
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Wprowadzenie 

Zbudowanie i utrzymanie silnej pozycji na rynku 
usług laboratoryjnych w praktyce nie jest zadaniem 
łatwym, zwłaszcza dla szpitalnych laboratoriów 
medycznych. Wymaga to opracowania i wdrożenia 
oryginalnej strategii, tak aby tego typu komórka or-
ganizacyjna szpitala mogła efektywnie funkcjono-
wać zarówno w warunkach sprzyjających jej rozwo-
jowi, jak i w warunkach niepewności. Sprawność 
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego 
Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodo-
wej Wojskowego Instytutu Medycznego (ZDL CSK 
MON WIM) w adaptowaniu się do zmian, by osią-
gnąć najwyższą korzyść i wzrost wydajności przy 
rygorystycznym przestrzeganiu ustalonego standar-
du jakości, jest w tym przypadku celem głównym 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. 
Umiejętność wykorzystywania przez kierownic-
two Laboratorium pojawiających się w otoczeniu 
szans i unikanie zagrożeń – to cześć procesu wyni-
kająca z wiedzy i doświadczenia osób kierujących 
Zakładem [18,20]. Wewnątrz laboratorium mogą 
pojawiać się zmiany będące rezultatem nowych 
procesów zachodzących w WIM. Procesy te mogą 

mieć charakter organizacyjny, jakościowy, struktu-
ralny. Otoczenie laboratorium należy rozumieć ja-
ko zespół firm współpracujących, które dostarczają 
urządzenia i odczynniki, czy podmiotów zewnętrz-
nych dostarczających materiał na badania (kontra-
henci zewnętrzni) oraz obsługę administracyjną. 
Proces zarządzania laboratorium medycznym za-
wsze powinien koncentrować się na monitorowa-
niu uzyskiwanych wyników i analizie czynników 
determinujących ich jakość [17]. 

ZDL CSK MON WIM jest dużą wieloprofilową 
komórką organizacyjną Instytutu. Zgodnie ze stan-
dardami podziału laboratorium ze względu na typ 
bezpieczeństwa realizowanych badań cztery pra-
cownie analityczne i pracownia mikrobiologiczna 
zakwalifikowane są do typu 2 bezpieczeństwa labo-
ratoryjnego [14].

Zakład wykonuje szeroki zakres badań diagno-
stycznych: badania biochemiczne, hematologiczne, 
endokrynologiczne, ocenia występowanie marke-
rów nowotworowych, białek specyficznych, bada-
nia alergologiczne, serologiczne i mikrobiologiczne. 
W ramach monitorowania leczenia farmakologicz-
nego oznaczane są także niektóre leki. Rocznie ZDL 
CSK MON WIM wykonuje ponad 2 miliony analiz. 
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Badania objęte są kontrolą międzylaboratoryjną 
(udział w programie międzynarodowym Labquali-
ty, w programie Centralnego Ośrodka Badań Jakości 
w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz w międzynaro-
dowym programie RIQAS; badania mikrobiologicz-
ne podlegają kontroli w programie POLMICRO pro-
wadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości 
w Diagnostyce Mikrobiologicznej). Zakład jest wpi-
sany do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez 
Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod nu-
merem identyfikacyjnym 1310 od dnia 1.09.2004 r.

Laboratorium uczestniczy w wielu badaniach 
kliniczno-naukowych we współpracy z Klinikami 
WIM przede wszystkim w zakresach dotyczących: 
biochemicznej diagnostyki chorób sercowo-naczy-
niowych i badaniach nad ich prewencją (współpra-
ca z Kliniką Kardiologii WIM), badań związanych 
z profilaktyką raka gruczołu krokowego (współpra-
ca z Kliniką Urologii WIM), badań nad białkowy-
mi markerami chorób nerek (współpraca z Kliniką 
Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej), ba-
dań nad epidemiologią i mechanizmami oporności 
bakterii na antybiotyki w środowisku szpitalnym. 
Do realizacji przytoczonych analiz w badaniach 
naukowych stosowane są różne techniki badaw-
cze. Należą do nich, np.: zautomatyzowane techni-
ki spektrofotometryczne, cytometryczne, techniki 
immunochemiczne (ELISA, immunonefelometria, 
immunoturbidymertia, chemiluminescencja) czy 
elektroforeza.

Celem pracy jest przedstawienie praktycznych 
elementów zarządzania jakością widzianych z per-
spektywy diagnosty laboratoryjnego. 

Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 

Pojęcie zarządzania jakością jest znane już od 
czasów starożytnych, jednak o początkach zarzą-
dzania jakością w obecnym ujęciu można mówić 
dopiero od 1910 r. W tym czasie w obszarze motory-
zacyjnym rozpoczęła się na masową skalę produk-
cja samochodu Ford. Przy produkcji zatrudniano 
nie tylko pracowników odpowiedzialnych za mon-
taż, ale także inspektorów sprawdzających wyrób 
i porównujących z prototypem. Do ich zadań na-
leżało także wyszukiwanie wyrobów niezgodnych 
z prototypem. Był to pierwszy etap rozwoju kon-
cepcji zarządzania jakością, związany ściśle z po-
strzeganiem jakości jako zgodności ze specyfikacją. 
Następnie okazało się, że sama kontrola nie wystar-
czy, aby osiągnąć odpowiednią jakość wyrobu. Stąd 
wprowadzenie około 1924 r. działań prewencyj-
nych, profilaktycznych. Był to czas wprowadzania 
w przedsiębiorstwach komórek typowo analitycz-
nych i laboratoryjnych, co pozwoliło na stosowanie 
standaryzacji i nadzorowanie umiejętności pracow-
ników. Ten etap z biegiem lat nazwano kontrolą ja-
kości. Kolejnym, trzecim etapem rozwoju zarządza-
nia jakością było jej zapewnienie, zwane inaczej ste-
rowaniem jakością [12]. Coraz powszechniejsza sta-
ła się statystyczna kontrola procesów oraz procesy 

samokontroli. Połowa XX wieku przyniosła kolejne 
zmiany i wprowadzanie kompleksowego zarządza-
nia jakością (TQM). W największym uproszczeniu 
można stwierdzić, że polegała ona na zastosowa-
niu zasad zarządzania jakością w każdym dziale, na 
każdym szczeblu zarządzania – kompleksowo w ca-
łej organizacji [12]. Pierwszą normą jakościową była 
amerykańska norma wojskowa MIL-Q-9858: Wyma-
gania Programu Jakości, która powstała w 1959 r. 
Została ona kilka lat potem przekształcona w nor-
mę NATO-AQAP. Dokumenty te definiowały wy-
mogi, które muszą zostać spełnione przez dostaw-
ców najpierw armii amerykańskiej, a następnie ar-
mii krajów NATO. W latach 70. zaczęły pojawiać się 
normy definiujące systemy jakości poszczególnych 
krajów. Coraz większa liczba norm krajowych spo-
wodowała potrzebę ujednolicenia i uporządkowa-
nia wymagań w skali międzynarodowej. Zadanie 
to otrzymał powstały w 1979 r. Komitet Techniczny 
ISO/TC176 – Zapewnienie Jakości. Wypracowanym 
pierwszym dokumentem była wydana w 1986 r. 
norma ISO8402 – Jakość. Terminologia. W 1987 r. 
przedstawiono pierwsze wydanie najpowszechniej-
szych obecnie norm opisujących system jakości, 
czyli norm z serii ISO 9000 [2]. Polskie odpowiedni-
ki norm międzynarodowych publikowane są przez 
Polski Komitet Normalizacyjny. Dla organizacji, któ-
ra zamierza certyfikować system zarządzania jako-
ścią w obszarze medycznym, obowiązują wymaga-
nia zawarte w standardzie ISO 9001:2015 Systemy 
zarządzania jakością. Wymagania. Zmiany w sto-
sunku do wersji poprzedniej dotyczą struktury nor-
my, jej logiki, proponowania modelu siedmiomodu-
łowego, potrzeby opisu otoczenia, identyfikacji in-
teresariuszy, zarządzania ryzykiem, odwołania do 
udokumentowanych informacji [5,7,13].

Zakres działania Laboratorium w kontekście 
zapewnienia jakości w opiece medycznej

Wojskowy Instytut Medyczny jako instytucja na-
ukowo-badawcza zalicza się do największych wie-
loprofilowych placówek służby zdrowia o najwyż-
szym stopniu referencyjności w Polsce. ZDL CSK 
MON WIM jest jedną z kilkunastu komórek organi-
zacyjnych Instytutu.

Historia „Szpitala na Szaserów” sięga okresu po-
wojennego. W tym czasie w Warszawie powstały 
dwa szpitale – Szpital Ministerstwa Obrony Na-
rodowej (MON) przy ul. Koszykowej i Pierwszy 
Szpital Okręgowy przy ul. Nowowiejskiej. Szpitale 
prawie przez 20 lat zapewniały opiekę medyczną 
podopiecznym resortu obrony narodowej, ich ro-
dzinom, a także osobom niezwiązanym z resortem. 
W 1958 r., kiedy powstała Wojskowa Akademia Me-
dyczna (WAM) w Łodzi, dawny szpital MON został 
przekształcony w Drugi Centralny Szpital Klinicz-
ny WAM i stał się bazą kliniczną i szkoleniową. 
W 1964 r. w Warszawie na Grochowie przy ul. Sza-
serów 128 otwarto nowoczesny budynek szpital-
ny, do którego przeniesiono znaczną część Klinik 
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i Zakładów. Od tamtego czasu funkcjonuje w tym 
miejscu laboratorium analityczno-mikrobiologicz-
ne. Jako integralna część Instytutu ZDL CSK MON 
WIM komponuje się w misję, wizję i strategię ca-
łej placówki. Misją całego Instytutu jest „Pacjent 
w centrum uwagi. Leczymy i opiekujemy się nowo-
cześnie i bezpiecznie”. Wizją laboratorium jest tak-
że rozwój nowoczesnych wieloprofilowych metod 
badawczych. Strategia natomiast dotyczy:

 zapewnienia kompleksowej, nowoczesnej, 
opartej o najnowsze standardy opieki medycznej,

 realizacji wieloprofilowej aktywności nauko-
wo-badawczej i dydaktycznej,

 promocji innowacyjności i kreatywności pra-
cowników oraz podejmowania wielokierunkowych 
działań wspierających ich rozwój osobowy [21].

Praca w laboratoriach analitycznych odbywa się 
w systemie całodobowym, tak aby 7 dni w tygodniu 
zapewniona była obecność diagnosty laboratoryjne-
go, który autoryzuje wydawane wyniki. Laborato-
rium realizuje zlecenia wystawiane przez Kliniki/
Odziały/Zakłady szpitalne, poradnie przyszpitalne, 
zlecenia od kontrahentów zewnętrznych, z którymi 
ma podpisane umowy na świadczenie usług labo-
ratoryjnych, jak również realizuje badania odpłat-
ne poprzez prywatne zlecenia pacjentów. ZDL CSK 
MON WIM stanowi strefę zamkniętą dla pacjentów 
i osób nieupoważnionych. 

Wojskowy Instytut Medyczny z dniem 7 ma-
ja 2018 r. dołączył do grona placówek z akredy-
tacją Ministra Zdrowia. Certyfikat Akredytacyjny 
jest potwierdzeniem spełnienia przez Wojskowy 
Instytut Medyczny w zakresie Centralnego Szpi-
tala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej 
standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpi-
talnego. Jest to także potwierdzenie prawidłowego 
wprowadzenia standardów akredytacyjnych w ob-
szarze laboratoryjnym. W dniach 25-29 czerwca 
2018 r. w WIM miał miejsce audyt certyfikacyjny 
wg normy ISO9001:2015 oraz AQAP 2110:2016, 
który został przeprowadzony przez przedstawicie-
li Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. W trak-
cie spotkania zamykającego auditorzy zewnętrz-
ni potwierdzili, że w WIM funkcjonuje skuteczny 
system zarządzania jakością spełniający wymaga-
nia normy.

Celem laboratorium jest świadczenie – w sposób 
rzetelny i niezależny – usług w zakresie medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej. Jakość usług, spełnienie 
wymagań zleceniodawców, optymalizację kosztów 
wykonywanych badań uważa się w laboratorium 
za podstawowy czynnik trwałego powodzenia pra-
cy podmiotu leczniczego. Laboratorium w sposób 
ciągły doskonali Zintegrowany System Zarządza-
nia poprzez: 

 realizację wszystkich zadań przez kompetent-
nych i doświadczonych pracowników laborato-
rium, stale podnoszących swoje kwalifikacje; 

 stałe doskonalenie jakości usług zgodnie z naj-
nowszymi osiągnięciami w dziedzinie diagnostyki 
laboratoryjnej;

 uczestnictwo w sprawdzianach międzylabora-
toryjnych w celu uzyskania niezależnej i obiektyw-
nej oceny pracy.

Utrzymanie i promocja jakości w tym podmiocie 
jest obowiązkiem kierownika Zakładu, kierowni-
ków poszczególnych pracowni, a także wszystkich 
pracowników w ich samodzielnych działaniach.

Systemowe zarządzanie laboratorium szpitalnym 
przedstawia połączenie dwóch elementów – syte-
mu i panującego w nim zarządzania. System jest 
w tym przypadku procesem przetwarzającym róż-
nego rodzaju dane laboratoryjne, dzięki którym 
możliwe jest wprowadzanie zmian. W ujęciu szer-
szym dotyczy to następujących składowych: funk-
cji sytemu, wejścia, wyjścia, sekwencji kroków pro-
wadzących do przekształcenia wejścia w wyjście, 
otoczenia systemu, wyposażenia i zasobów ludz-
kich. Zarządzanie natomiast jest to zestaw działań 
obejmujących: planowanie, podejmowanie decyzji, 
organizowanie i przewodzenie skierowanych na za-
soby Zakładu i Szpitala, tak aby osiągnąć wytyczo-
ne cele w sposób sprawny i skuteczny. 

Zintegrowane systemowe zarządzanie ZDL CSK 
MON WIM można zidentyfikować jako zbiór wza-
jemnie powiązanych i oddziałujących na siebie ele-
mentów, niezbędnych do określenia dalszych kie-
runków działania i sposobów ich osiągnięcia.

Na czele laboratorium stoi Kierownik, który służ-
bowo podlega Zastępcy Dyrektora – Komendanto-
wi CSK MON. Kierownik Laboratorium odpowie-
dzialny jest, przy współudziale pozostałych zatrud-
nionych, za całokształt pracy podległej komórki, tj. 
organizację, jakość i efektywność jej funkcjonowa-
nia, zarówno pod względem merytorycznym, jak 
i administracyjnym oraz gospodarczym. W razie 
nieobecności kierującego pracą Laboratorium jego 
obowiązki przejmuje osoba wyznaczona do okreso-
wego zarządzania komórką. Charakterystykę proce-
su zarządczo-organizacyjnego ZDL CSK MON WIM 
przedstawiono schematycznie na rys. 1.

Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania 
laboratorium jest lepiej przygotowane na zmiany, 
posiada odpowiednie zasoby, pracownicy są lepiej 
uświadomieni w kierunkach działania i dążeniach 
Zakładu. W praktyce oznacza to, że tego typu ko-
mórka organizacyjna szpitala w ciągły sposób „ma-
łymi krokami” powinna realizować – w celu swo-
jego rozwoju – określoną w dłuższej perspektywie 
czasu strategię działania. System zarządzania ja-
kością to zbiór wzajemnie powiązanych lub wza-
jemnie oddziałujących elementów niezbędnych do 
osiągnięcia celów oraz kierowania zasobami ludzki-
mi, infrastrukturą, z przypisaniem odpowiedzialno-
ści, uprawnień, powiązań i nadzorowania w odnie-
sieniu do jakości [8]. W laboratorium medycznym 
jest to swoistego rodzaju instrukcja postępowania, 
której celem jest stworzenie odpowiednich warun-
ków do ciągłego rozwoju na rzecz np. wprowadza-
nia nowoczesnych metod analitycznych czy takich, 
które będą służyć do szybszego identyfikowania 
czynnika zakaźnego.

Agnieszka Woźniak-Kosek

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
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Kluczowe elementy Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością w laboratorium 

W laboratoriach medycznych, świadczących usłu-
gi na rzecz szpitala i kontrahentów zewnętrznych, 
procedury dotyczące jakości powinny być przygo-
towane na najwyższym poziomie, tak aby sprostać 
wysokim standardom usług laboratoryjnych, zado-
woleniu pacjentów/kontrahentów [3,6,15].

Wdrożony w 2018 r. ZSZJ w WIM oparty jest na 
trzech filarach. Pierwszy to Program Akredytacji 
Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia z Krakowa. Drugi to wymagania 

międzynarodowej normy 
PN-EN-ISO 9001:2015 Sys-
temy zarządzania jakością. 
Wymagania oraz trzeci to 
wymagania NATO dotyczące 
zapewnienia jakości w pro-
jektowaniu, rozwoju i pro-
dukcji AQAP 2110: 2016.

Na tym etapie wdraża-
nia zintegrowanego syste-
mu w laboratorium przy-
gotowano odpowiednią do-
kumentację, w skład której 
weszło opracowanie Proce-
dury Zarządczej (PZ), Pro-
cedur Ogólnych (PO) i Ba-
dawczych (PB), instrukcji (I) 
oraz pozostałej dokumenta-
cji związanej z wyposaże-
niem medycznym laborato-
rium [4]. Najczęściej w pla-
cówkach medycznych ty-
pu szpital funkcjonuje kil-
ka różnych laboratoriów 
o różnym profilu, w takim 
przypadku o akredytację 
występuje podmiot głów-
ny, stąd podczas tworze-
nia dokumentacji dokona-
no rozdziału tej o charakte-
rze ogólnym, od tej badaw-
czej w danych komórkach 
organizacyjnych, np. części 
bakteriologicznej, analitycz-
nej, immunologicznej, bio-
chemicznej itp. Grupa eks-
pertów wyłoniona z najbar-
dziej doświadczonych dia-
gnostów laboratoryjnych 
przygotowująca dokumenty 
ogólne została przeszkolo-
na w zakresie stosowanych 
norm i uzgodnień oraz spo-
sobu tworzenia dokumen-
tów na jej podstawie [9,15].

Do zadań zespołu należy 
tworzenie dokumentacji PZ 
oraz PO w taki sposób, aby 
opisać już istniejące zasa-

dy pracy oraz te nieopisane dostosować, ewentual-
nie tak zmodyfikować, aby były zgodne z systemem 
opisanym w wybranych normach.

 W przypadku kiedy laboratorium nie korzysta 
z badań opisanych w normach, ma obowiązek opi-
sać wykonane działania w odpowiednich proce-
durach. Przygotowana procedura musi być spraw-
dzona i zatwierdzona przez kierownika laborato-
rium i przedstawiona do zatwierdzenia wyższemu 
kierownictwu.

W momencie zatwierdzenia w/w dokumen-
tów rozpoczyna się etap wdrożenia. Wdrożenie 

Rys. 1. Charakterystyka procesu dotyczącego analiz laboratoryjnych realizowanych przez Zakład 
Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Woj-
skowego Instytutu Medycznego (ZDL CSK MON WIM)

Źródło: opracowanie własne
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dokumentacji najlepiej przeprowadzić poprzez 
szkolenie pracowników. Efekty tych działań spraw-
dzono poprzez przeprowadzanie audytów we-
wnętrznych. Przyjęto, że takie sprawdzenie po-
winno mieć miejsce przynajmniej raz w roku. Aby 
dobrze przygotować się do auditu, należy przygo-
tować harmonogram z podziałem na poszczegól-
ne komórki organizacyjne placówki. Kierownicy 

poszczególnych laboratoriów powinni zostać po-
informowani o zakresie auditu i jego terminie. 
W przypadku wykrycia niezgodności osoba odpo-
wiedzialna za dany obszar badawczy jest zobowią-
zana określić przyczynę jej powstania i zapropo-
nować działania korygujące prowadzące do usu-
nięcia niezgodności i zapobiegania ich ponowne-
mu powstawaniu [16].

Tabela. 1. Przykłady szkoleń w laboratorium ZDL CSK MON WIM  w roku 2018

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Lp. Tytuł szkolenia Uwagi

1. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych zgodnie z procedurą 
PR03_PP02_P1.2 o tym samym tytule 

Szkolenie przeprowadzone przez personel laboratorium dla personelu 
pielęgniarskiego szpitala

2. Transport materiału do badań laboratoryjnych zgodnie z procedurą 
PR03_PP02_P1.3 o tym samym tytule

Szkolenie przeprowadzone przez personel laboratorium dla personelu 
uprawnionego do dostarczania materiału do laboratorium

3. Higiena rąk wg wytycznych WHO 5 momentów higieny rąk Szkolenie przeprowadzone przez Sekcję Epidemiologii dla pracowników 
laboratorium

4. Szkolenie z zakresu testów diagnostycznych i aparatów analitycznych Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez 
przedstawiciela firmy dostarczającej odczynniki 

5. Postępowanie poekspozycyjne w przypadku narażenia na kontakt 
z krwią lub innym materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym 

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez osobę 
wyznaczoną spośród pracowników laboratorium

6. Zasady przechowywania i transport krwi do badań 
mikrobiologicznych

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez osobę 
wyznaczoną spośród pracowników laboratorium

7. Postępowanie z odpadami medycznymi zgodnie z procedurą 
PR06_PP06IR02 o tym samym tytule

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez osobę 
wyznaczoną spośród pracowników laboratorium

8. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. błędów przedlaboratoryjnych 
za drugie półrocze z obszaru analitycznego i mikrobiologicznego 

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez 
Przewodniczącego Zespołu

9. Analiza mapy mikrobiologicznej za rok 2017 odnośnie występowania 
patogenów alarmowych 

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez 
Kierownika Pracowni Mikrobiologii

10. Zastosowanie nowoczesnej technologii na przykładzie troponiny 
o wysokiej czułości 

Zaproszony pracownik naukowy z innego Ośrodka Klinicznego 

11. Ochrona Danych Osobowych RODO w laboratorium Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez 
Inspektora Ochrony Danych WIM

12. Postępowanie na wypadek braku dostaw i długotrwałych przerw 
w dostawach energii elektrycznej dla WIM

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez 
Kierownika Zakładu

13. Postępowanie w przypadku awarii instalacji i sieci wodociągowych 
i kanalizacji (awaryjny plan postępowania)

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez 
Kierownika Zakładu

14. Raport dotyczący przeprowadzonej analizy nadzorowania 
bezpieczeństwa pacjenta za okres lipiec-grudzień 2017 r. 
w laboratorium w części „zdarzenia niepożądane”

Szkolenie dla pracowników laboratorium przeprowadzone przez 
Kierownika Zakładu

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

Lp. Tytuł szkolenia Uwagi

1. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń endokrynologicznych Kurs doskonalący organizowany przez CMKP w Warszawie

2. Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej przewlekłych 
schorzeń wątroby

Kurs doskonalący organizowany przez CMKP w Warszawie

3. Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki endokrynologicznej. 
Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy

Kurs doskonalący organizowany przez CMKP w Warszawie

4. Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunologicznych Kurs doskonalący organizowany przez CMKP w Warszawie

5. Działania antykorupcyjne. Prawne i etyczne aspekty współpracy 
przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu 
medycznego

Warsztaty zorganizowane przez Ogólnopolska Izbę Gospodarczą 
Wyrobów Medycznych 

6. Medycyna Laboratoryjna 2018 Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 
Laboratoryjnej

7. Diagnostyka ANA w teorii i praktyce Szkolenie organizowane przez firmę Euroimmun Polska Sp. z o.o.

8. Racjonalna antybiotykoterapia - problemy i jak je rozwiązać Warsztaty szkoleniowe dla specjalistów w ochronie zdrowia, innych niż 
lekarze, organizowane przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 

9. Gruźlica u dzieci i osób w podeszłym wieku Konferencja Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc z okazji Światowego 
Dnia Gruźlicy 

10. Problematyka normalizacji jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji 
NATO z UE

Międzynarodowy Kongres Naukowy 

Źródło: opracowanie własne

Agnieszka Woźniak-Kosek
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Podstawowe znaczenie dla prawidłowego działa-
nia systemu zarządzania dotyczącego laboratorium 
mają Procedury Badawcze (PB). Zadaniem takich 
procedur jest określenie relacji między jednostkami 
lub osobami objętymi danym elementem systemu 
oraz określenie sposobu wykonywania tych czyn-
ności. PB powinna zawierać odpowiedzi na pyta-
nia: co, jak i kiedy należy zrobić oraz wskazać oso-
bę, która personalnie odpowiada za daną czynność.

Podobną strukturę posiadają procedury pomiaro-
we i badawcze, są one jednak rozszerzone o infor-
macje dotyczące:

monitorowania warunków otoczenia,
wyposażenia stosowanego do laboratoryjnego 

badania analitycznego,
metody badania,
 sposobu wyznaczenia niepewności pomiaru,
 dokumentowania wyników badania analitycz-

nego.
Dla wszystkich procedur obowiązujących w la-

boratorium przewidziana jest jednakowa szata gra-
ficzna oraz takie oznakowanie, które pozwoli na ła-
twą identyfikację, aktualizację i nadzorowanie do-
kumentu [8].

Kolejnym dokumentem funkcjonującym w labo-
ratorium diagnostycznym są instrukcje. Mają one 
charakter dokumentów wewnętrznych i służą do 
uregulowania zaleceń dotyczących konkretnej pra-
cy, np. ważenia, pipetowania itp.

Na podstawie instrukcji można krok po kroku 
wykonać daną czynność laboratoryjną. Powinny 
one zawierać informacje o sposobie wykonania opi-
sywanej czynności oraz wymieniać niezbędne ma-
teriały, urządzenia konieczne do wykonania opisy-
wanej analizy, ponadto powinna być na jej podsta-
wie identyfikowalna osoba/y wykonujące poszcze-
gólne etapy na danych stanowiskach pracy labo-
ratoryjnej. Ważnym elementem są także warunki, 
jakie muszą być spełnione do zachowania powta-
rzalności dla danej metody oraz zasady udokumen-
towania czynności analitycznej, rejestracji, oceny 
itp. [19].

W diagnostycznym laboratorium medycznym po-
winny także funkcjonować formularze, opracowy-
wane i utrzymywane w celu zapisywania danych, 
dzięki którym można wykazać zgodność funkcjo-
nowania systemu zarządzania jakością w laborato-
rium z wymogami dokumentów nadrzędnych, np. 
norm. Zaleca się, aby formularze były zatwierdzo-
ne, czytelne, aktualne, dostępne i łatwe do odszuka-
nia. Powinny być także chronione przed zniszcze-
niem, zaginięciem i uszkodzeniem przez cały okres 
przechowywania.

Pracownicy laboratorium również powinni pod-
nosić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkole-
niach zewnętrznych oraz wewnętrznych według 
ustalonych harmonogramów zgodnie z Zarządze-
niem Wewnętrznym w sprawie wprowadzenia za-
sad dotyczących uzyskiwania zgody na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych przez pracownika 
Wojskowego Instytutu Medycznego. Przykładowe 

tematy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych prze-
prowadzone w 2018 r. przedstawiono w tabeli 1.

 Szkolenia wewnętrzne obejmują:
 odprawy kierowników pracowni z kierowni-

kiem Laboratorium odbywające się przynajmniej 
raz w tygodniu,

 opracowanie i przedstawienie wybranych za-
gadnień przez diagnostów laboratoryjnych wg rocz-
nego harmonogramu,

 doraźne organizowanie spotkań z przedstawi-
cielami firm dystrybuującymi odczynniki i/lub 
sprzęt w celu zapoznania się z nowościami na ryn-
ku diagnostycznym. 

Takie spotkania są realizowane poza planem szko-
leń, ale sporządzana jest po nich lista obecności uczest-
ników przechowywana u kierownika Laboratorium.

Szkolenia zewnętrzne dotyczą przede wszyst-
kim diagnostów laboratoryjnych. Uczestniczą oni 
w wykładach Polskiego Towarzystwa Diagnosty-
ki Laboratoryjnej lub w spotkaniach Polskiego To-
warzystwa Mikrobiologów. Diagności laboratoryjni 
uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych. Doku-
mentacja z przeprowadzonych szkoleń znajduje się 
u kierownika Laboratorium i/lub w Dziale Zatrud-
nienia WIM. 

Zapewnienie analitycznej poprawności badań la-
boratoryjnych jest podstawowym zadaniem kontro-
li jakości w ZDL CSK MON WIM. Właściwie pro-
wadzona kontrola jakości umożliwia wykrywanie 
błędów, określenie granic błędu dopuszczalnego, 
wyjaśnienie przyczyn niezgodności i ich usuwa-
nie. Celem kontroli jest dążenie do minimalizacji 
błędów. Kontrola jakości jest realizowana w dwóch 
obszarach – jako kontrola wewnątrzlaboratoryjna 
(IQC) oraz kontrola zewnątrzlaboratoryjna (EQC).

Laboratorium, aby zabezpieczyć się przed uster-
kami sprzętu analitycznego dla strategicznych urzą-
dzeń, posiada zabezpieczenie w postaci backupów, 
tak aby można było wykonać badanie bez zbęd-
nej zwłoki. Obecnie znacząca część sprzętu ana-
litycznego jest wymieniona na nowy (rok produk-
cji 2014–2017). Niemniej jednak sprzęt pracują-
cy w sposób ciągły – nawet najnowszej generacji 
– oprócz okresowych przeglądów gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych wymaga również czynności 
serwisowych.

W przypadku wadliwych serii odczynników/kon-
troli/kalibratorów konieczne jest włączenie postę-
powania reklamacyjnego, które jest jednym z punk-
tów podpisanej umowy na zakup tego typu towaru. 
Czas reklamacji jest zależny od aktualnej dostępno-
ści towaru. 

Działanie komputerów, drukarek i oprogramowa-
nia jest zabezpieczone poprzez dział IT WIM. W la-
boratorium jest też możliwość zdalnej naprawy po-
przez sieć wewnętrzną, a w przypadku usterek po 
godzinach pracy tego działu są prowadzone dyżu-
ry, gdzie informatycy są dostępni włącznie z wizytą 
w miejscu awarii.

Na rys. nr 2 przedstawiono analizę wzajem-
nych powiązań przyczyn wywołujących określone 
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problemy zakwalifikowane do trzech kategorii: 
sprzęt, odczynniki, software/hardware. Aby anali-
za była pełna, jako czwartą kategorię, bez której nie 
można prowadzić takich analiz, dołączono użyt-
kownika, czyli personel laboratorium.

Niezwykle ważnym elementem systemu jakości 
w podmiocie leczniczym jest podejmowanie dzia-
łań zapobiegawczych i korygujących w celu zapew-
nienia usług na najwyższym możliwym poziomie. 
Działania zapobiegawcze podejmowane są w celu 
wykrywania, analizowania i eliminowania poten-
cjalnych zagrożeń wystąpienia niezgodności. Tego 
typu aktywność jest oparta na danych obejmują-
cych retrospektywną ocenę podobnego zdarzenia, 
a także uwagach krytycznych od odbiorców usług 
dotyczących działania laboratorium oraz słabych 
punktów w świadczonych usługach. Do generowa-
nia danych niezbędnych do planowania działań za-
pobiegawczych wykorzystywane są: analiza rynku 
usług laboratoryjnych, dane wejściowe/wyjściowe 
z analizy danych, wiedza nabyta z poprzednich do-
świadczeń, zapisy dotyczące systemu zarządzania 
jakością w ZDL CSK MON WIM.

Podstawę podjęcia działań korygujących stano-
wią zapisy z audytów, protokoły z przeglądów za-
rządzania jakością, a także wszelkie uwagi zgłasza-
ne przez Klinikę/Oddziały/Zakłady. 

Przeprowadzone analizy w organizacjach, któ-
re wdrożyły sformalizowane systemy zarządzania, 
wskazują, że takie mechanizmy, jak: audyty, działa-
nia korygujące czy zapobiegawcze przyczyniają się 
do dostarczenia dowodów dotyczących utrzymania 
i doskonalenia systemu zarządzania [2,6,16]. 

Podsumowanie

W dobie szybko rozwijającej się konkurencyj-
ności należy podkreślić, że jakość świadczonych 
usług medycznych i analitycznych stała się jed-

nym z najważniejszych 
czynników oddziałują-
cych i kształtujących 
funkcjonowanie i roz-
wój placówki medycz-
nej, a w niej także la-
boratorium [19]. Du-
żą wagę w tym pro-
cesie odgrywa pacjent 
poprzez wzrost świa-
domości, oczekiwań 
i wymagań względem 
własnego zdrowia. Fi-
lozofia zarządzania ja-
kością jest uważana za 
najbardziej efektyw-
ny sposób prowadze-
nia każdej działalno-
ści, także usługowej, 
w obszarze podmio-
tów leczniczych [6]. 
W tym przypadku do-

tyczy to świadczenia usług analitycznych/mikro-
biologicznych przez Zakład Diagnostyki Labora-
toryjnej CSK MON WIM. Zbudowany w Wojsko-
wym Instytucie Medycznym Zintegrowany Sys-
tem Zarządzania Jakością (ZSZJ), oparty o wytycz-
ne Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie 
Zdrowia [11], normie PN-EN ISO 9001:2015 [10] 
i AQAP 2110:2016 [1] daje możliwość postrzegania 
laboratorium nie tylko przez pryzmat ciągłych we-
wnętrznych kontroli jakości, ale pozwala wykorzy-
stać potencjał zatrudnionego personelu. Procesowe 
podejście umożliwia osiągnięcie pełnej akceptacji 
działań związanych z diagnostyką pacjenta, jego za-
dowolenia ze świadczonych usług, a dla lekarza sta-
je się nieodzownym elementem pomocnym do pod-
jęcia właściwej drogi leczenia. Świadczenie usługi 
diagnostycznej na wymaganym przez Klinikę/Od-
działy/Zakłady poziomie jakości pozwala wykorzy-
stać nie tylko wiedzę fachową personelu laborato-
ryjnego, lecz także zaangażowanie każdego pracow-
nika włączonego w ten proces. Nakierowanie całe-
go zespołu na osiągnięcie długotrwałego sukcesu 
przekłada się bezpośrednio na ciągłe doskonalenie 
już zbudowanego w laboratorium systemu jakości. 
Wdrożony w 2018 r. ZSZJ jest i będzie dalej dosko-
nalony pod kontrolą wprowadzonych standardów, 
wyznacza również nowe obszary do usprawnie-
nia. Najbliższe plany dotyczą dostosowania labo-
ratorium do wymagań normy PN-EN ISO 14001 
Systemy zarządzania środowiskowego i normy 
PN-EN ISO 18991 Systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem i higi eną pracy. Wojskowy Instytut Medycz-
ny jest jednostką badawczo-leczniczą, w której roz-
wijana jest nowoczesna wieloprofilowa aktywność, 
stąd konieczne będzie w najbliższym czasie wdro-
żenie – także w obszarze laboratoryjnym – norm 
PN-EN ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące 
laboratoriów badawczych i wzorcujących i normy 
ISO 15189 Laboratorium medyczne. Szczegółowe 
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wymagania dotyczące jakości i kompetencji, tak 
aby zgodnie z wizją WIM szpital, a w nim laborato-
rium, mogły rozwijać swoje horyzonty, przekracza-
jąc próg teraźniejszości. 

Dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek (awozniak-kosek@wim.
mil.pl) – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM, ul. Sza-
serów 128, 04-141 Warszawa
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Streszczenie Summary

W oparciu o badania ankietowe dokonano oceny 
poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej (WOT). Celem pracy jest ocena poziomu 
wiedzy żywieniowej żołnierzy WOT w kontekście realizacji 
zadań szkoleniowych. Do realizacji celu pracy zastosowano 
następujące metody badawcze: analizę, ankietę, syntezę, 
dedukcję, ocenę oraz wnioskowanie.
W pracy scharakteryzowano nowy rodzaj SZ RP, jakim jest 
WOT, oraz opisano proces szkolenia żołnierzy ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu podstawowego. Przedstawiono 
także zasady racjonalnego żywienia człowieka. W wyniku 
przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że 
wiedza żywieniowa żołnierzy jest na niskim poziomie, co 
może wpłynąć na ich stan odżywienia, a pośrednio na jakość 
wykonywanych obowiązków służbowych. 

The conducted survey has assessed the level of nutritional 
knowledge of the Territorial Defense Forces (TDF) soldiers. 
The aim of this work is to assess the nutritional knowledge 
level of the TDF soldiers, in a context of training task 
fulfillment. To achieve the aim of this work, the following 
research methods were conducted: analysis, survey, 
synthesis, deduction, rating and inference. 
The work characterizes a new type of Polish Armed 
Forces, which is TDF, and describes the training process 
of soldiers, emphasizing the basic period. The principles 
of rational human nutrition are also presented in this 
work. As a result of this research, it was found that the 
nutritional knowledge of soldiers is low, which may affect 
their proper nutritional level and, indirectly, the quality of 
their duties.

Słowa kluczowe Keywords
żywienie, Wojska Obrony Terytorialnej, ocena żywienia nutrition, Territorial Defense Forces, nutrition assessment

Ocena jakości wiedzy żywieniowej żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej jako element 
bezpieczeństwa żywienia
Quality assessment of nutritional knowledge 
of the Territorial Defense Forces soldiers as an 
element of nutrition safety
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Wprowadzenie

Celem tego artykułu jest dokonanie oceny pozio-
mu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej (WOT) na podstawie badań ankieto-
wych. Aby to zrealizować, w pracy wykorzystano 
następujące metody badawcze: analizę, ankietę, 
syntezę, dedukcję, ocenę oraz wnioskowanie. Ma-
teriał składa się z kilku mocno ze sobą złączonych 
części. Pierwsza dotyczy ogólnej charakterystyki 
WOT (dwa punkty). Dalej przedstawiono ogólne 
zasady żywienia człowieka w oparciu o nową pi-
ramidę żywieniową. Ostatni punkt dotyczy wyni-
ków badań ankietowych dotyczących wiedzy ży-
wieniowej wśród żołnierzy WOT. Całość dopełnia 
Podsumowanie, w którym ujęto stosowne wnioski 
i propozycje. Opracowanie zawiera wykresy i ry-
sunek celem lepszej percepcji ujętych informacji. 
Podstawą opracowania tego przyczynku nauko-
wego są: pozycje zwarte, artykuły, źródła Interne-
towe oraz dokumenty wewnętrzne. Praca adreso-
wana jest głównie do żołnierzy WOT oraz do ich 
przełożonych.

1. Wojska Obrony Terytorialnej – nowy rodzaj SZ RP

1.1. Charakterystyka Wojsk Obrony Terytorialnej 

Decyzją Nr 504/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Peł-
nomocnika MON do Spraw Utworzenia Obrony Te-
rytorialnej w Polsce rozpoczęto proces organizacji no-
wego Rodzaju Sił Zbrojnych – WOT jako piątego ro-
dzaju Sił Zbrojnych RP.  Spośród wszystkich Rodza-
jów Sił Zbrojnych (RSZ) Wojska Obrony Terytorialnej 
nazwą najbardziej oddają swój charakter i przezna-
czenie1. Nie są one wojskami przeznaczonymi do po-
konania przeciwnika w wymiarze ofensywnym – za-
czepnym, aczkolwiek swoimi działaniami i posiada-
nymi zdolnościami w sposób wymierny mogą przy-
czynić się do sukcesu wojsk operacyjnych. Ich prze-
znaczenie, a tym samym stawiane im cele i zadania 
zależą od konkretnych potrzeb obronnych państwa, 

1 M. Lasoń, M. Klisz, Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, Wojska 
Obrony Terytorialnej w Polsce i na Świecie w Drugiej Dekadzie XXI 
Wieku, Kwartalnik nr 3, Kraków 2017, s. 27.
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związanych z możliwymi 
do wystąpienia zagrożenia-
mi. W wypadku wojny ich 
działanie może być ograni-
czone do terytorium wła-
snego kraju – Polski. Uwa-
runkowania polityczne, 
przebieg konfliktów, po-
wstanie nowych zagrożeń 
w dwóch pierwszych de-
kadach XXI wieku ukształ-
towały w pewien sposób 
środowisko funkcjonowa-
nia wojsk, w tym WOT2. 
Koncepcja tworzenia WOT 
jest bezpośrednio powiąza-
na z istniejącym podziałem administracyjnym kraju. 
W związku z tym, że istotą funkcjonowania WOT jest 
ich przypisanie do danego obszaru kraju, to zadania 
tych wojsk zawsze odnosić się będą do dwóch aspek-
tów funkcjonalnych:

wparcia wojsk operacyjnych – obrona;
wsparcia lokalnych społeczności – ochrona.

Do realizowanych zadań w czasie pokoju można 
zaliczyć:

 świadczenie pomocy dla ludności cywilnej, np.: 
ewakuacja, ochrona mienia;

 świadczenie pomocy elementom układu poza-
militarnego (UPM) i władzom samorządowym, np.: 
wzmocnienie systemu dozorowania, monitoring za-
grożeń;

 udział w akcjach poszukiwawczych i ratowni-
czych;

 usuwanie skutków wszelkiego typu zdarzeń 
i katastrof;

wzmacnianie sił układu pozamilitarnego, np.: 
policja, straż graniczna w zakresie realizowanych 
przez nie zadań, gdy ich posiadany potencjał jest 
niewystarczający;

 ochronę instytucji, izolacji miejsc, obszarów, 
zbieranie informacji, np.: akty terroru, dywersji.

Do zasadniczych zadań Wojsk Obrony Terytorial-
nej w czasie wojny należy:

 ochrona i obrona lokalnej ludności, instytucji 
oraz obiektów przed bezpośrednim oddziaływa-
niem przeciwnika, zwłaszcza w sytuacji ograniczo-
nej obecności sił układu pozamilitarnego i wojsk 
operacyjnych;

wspieranie działań opóźniających wojsk ope-
racyjnych;

 czasowe utrzymanie ważnych rejonów i obiektów;
 zabezpieczenie manewru wojsk operacyjnych;
 zakłócenie wojsk przeciwnika;
 zbieranie informacji o przeciwniku, wskazywa-

nie celów i ocena skutków rażenia wojsk własnych;
wsparcie działań elementów wojsk operacyj-

nych celowo pozostawionych w ugrupowaniu prze-
ciwnika, np.: oddziały rajdowe, wydzielone, obejścia;

wiązanie części sił przeciwnika;

2 Tamże, s. 28.

wsparcie wojsk operacyjnych w zakresie przy-
gotowania i utrzymania obiektów pozornych wojsk 
własnych – mylenie przeciwnika;

 zbieranie informacji, naprowadzanie uderzeń 
i ocenę ich skutków;

 oddziaływanie na elementy tyłowe zrzutowych 
sił przeciwnika;

 oddziaływanie na infrastrukturę komunikacyjną3.

1.2. Proces szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Struktura szkolenia WOT stanowi obowiązującą 
wykładnię przedmiotową, metodyczną i organiza-
cyjną procesu szkolenia podstawowego i opracowa-
na jest zgodnie z koncepcją szkolenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Główne zadania szkolenia podstawo-
wego żołnierzy powołanych do pełnienia terytorial-
nej służby wojskowej (TSW) to4:

 zapoznanie się z podstawowymi uwarunkowa-
niami służby żołnierza w Siłach Zbrojnych RP;

wdrożenie do służby w Siłach Zbrojnych RP 
z uwzględnieniem warunków w jednostce wojskowej;

 opanowanie teorii i podstawowych umiejętności 
praktycznych potrzebnych do działań taktycznych;

 rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie 
umożliwiającym prawidłowe wykonywanie zadań 
związanych ze specyfiką służby wojskowej;

 zweryfikowanie zdolności psychofizycznych 
w celu określenia predyspozycji szkolnych do dal-
szej służby, w tym możliwości do dalszego szkole-
nia indywidualnego i specjalistycznego.

Szkolenie podstawowe WOT realizowane jest w jed-
nostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest ono organizowane 
w czasie określonym porządkiem dnia, zatwierdzonym 
przez dowódców, komendantów tych jednostek. 

Na przeprowadzenie programu szkolenia pod-
stawowego przeznaczonych jest szesnaście dni 
praktycznego szkolenia realizowanego w jednym 
z dwóch wariantów5:

3 Tamże, s. 31.
4 Zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydata do Teryto-

rialnej Służby Wojskowej, MON, Dowództwo Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, Warszawa 2017, s. 4.

5 Tamże, s. 6.

Rys. 1. Schemat szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Źródło: Zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydata do Terytorialnej Służby Wojskowej, Dowództwo 
Wojsk Obrony Terytorialnej, Warszawa, 2016
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 stacjonarnym – 16 dni szkoleniowych realizo-
wanych w jednym bloku;

weekendowym – 16 dni szkoleniowych realizo-
wanych w okresie 8 weekendów. 

Szkolenie podstawowe jest zintegrowanym ele-
mentem modelu szkolenia WOT. Z punktu widze-
nia przygotowania żołnierza do pełnienia służ-
by w jednostkach jest ono kluczowe. Pełny cykl 
szkolenia żołnierzy WOT zaprezentowany jest na 
rysunku 1.

2. Zasady racjonalnego żywienia człowieka

W świetle aktualnej wiedzy żywieniowej racjo-
nale żywienie jest jednym z podstawowych wa-
runków prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka i utrzymania jego dobrego stanu zdrowia. 
Aby żyć, poruszać się, wykonywać pracę potrzebna 
jest energia. Energię tę organizm czerpie z pożywie-
nia. Z niego też otrzymuje składniki niezbędne do 
budowy i odbudowy komórek oraz przebiegu pro-
cesów przemiany materii. Ażeby dobrze zrozumieć 
zasady prawidłowego żywienia i umieć je stosować 
w praktyce, niezbędna jest znajomość fizjologicznej 
roli pożywienia w podtrzymywaniu sił do pracy, 
rozwoju organizmu i osiąganiu zdrowia6. 

Czas jest niezwykle istotnym elementem w orga-
nizacji żywienia między posiłkami. W ciągu jedne-
go dnia przerwy pomiędzy posiłkami nie mogą być 
dłuższe niż 6 godzin, zaś gotowy posiłek może być 
przechowywany maksymalnie przez 4 godziny (po 
upływie tego czasu wymagana jest ponowna obrób-
ka cieplna). Posiłki mogą mieć postać potraw przy-
gotowanych ze świeżych środków spożywczych lub 
polowych paczkowanych indywidualnych racji, lub 
suchego prowiantu. Obie formy można ze sobą połą-
czyć, tworząc mieszany sposób żywienia. W przygo-
towaniu potraw wymagane jest stosowanie receptur, 
które określają dokładnie proces produkcji, wagę oraz 
wartość odżywczo-energetyczną. Z punktu widzenia 
racjonalnego żywienia zaleca się spożywanie 4–5 po-
siłków dziennie z odstępami nieprzekraczającymi 4–5 
godzin. Nie należy jeść rzadziej niż 3 razy dziennie, 
ponieważ wpływa to niekorzystnie na metabolizm, 
obniża poziom glukozy we krwi, a to skutkuje zmniej-
szeniem wydolności organizmu, rozdrażnieniem i za-
burzeniami koncentracji7. Niezbędnym celem pra-
widłowego żywienia jest zapewnienie organizmowi 
optymalnych warunków rozwoju, zdolności do pracy 
i szkolenia, a także odporności na czynniki chorobo-
twórcze. Cel ten realizowany jest poprzez8:

 dostarczenie energii potrzebnej do przebiegu 
wszystkich procesów życiowych oraz wykonywania 
wszystkich czynności, również tych niezależnych 

6 H. Turlejska, U. Pelzner, L. Szponar, E. Konecka-Matyjek, Zasa-
dy racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych 
grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Gdańsk 2006, s. 27.

7 J. Gawęcki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, 
Warszawa 2010, s. 32.

8 H. Turlejska, U. Pelzner, L. Szponar, E. Konecka-Matyjek, Zasa-
dy racjonalnego żywienia ..., op. cit., s. 27.

od woli człowieka, np.: rytm serca, ruchy jelit itp. 
Energia wyzwolona w organizmie w toku spalania 
spożytego pożywienia służy także do utrzymania 
stałej temperatury ciała;

 dostarczanie budulca do budowy nowych i od-
budowy zużytych komórek i tkanek;

 dostarczanie składników regulujących, takich 
jak witaminy i składniki mineralne, które warun-
kują właściwy przebieg procesów budulcowych 
i energetycznych w ustroju.

W 2017 roku Instytut Żywności i Żywienia opra-
cował najnowszą Piramidę Zdrowego Żywienia, 
która ilustruje zasady racjonalnego żywienia obej-
mujące ilości spożywanych produktów z poszcze-
gólnych grup z uwzględnieniem roli aktywności 
 fizycznej człowieka.

Wiedza dotycząca produktów spożywczych i ży-
wienia człowieka jest obszerna i stale aktualizowa-
na. Dla łatwiejszego zobrazowania hierarchii po-
szczególnych grup spożywczych została stworzo-
na Piramida Zdrowego Żywienia, która odpowiada 
współczesnemu modelowi prawidłowego żywienia 
człowieka. Przedstawia ona ideę żywienia, która ma 
na celu zapewnienie pełni zdrowia oraz zachowa-
nie sprawności fizycznej i psychicznej do późnych 
lat życia. Ukazuje proporcje niezbędnych grup pro-
duktów spożywczych w codziennej diecie. Im wyż-
szy poziom, tym mniejsza częstość i ilość konsu-
mowanych produktów wybranej grupy żywności. 
Zgodnie z najnowszą piramidą9:

 znacząco podkreślona została rola aktywności 
fizycznej w życiu człowieka; codzienna dawka ru-
chu, która wg zaleceń powinna wynosić minimal-
nie 30–45 minut, widnieje w samej podstawie Pira-
midy Zdrowego Żywienia;

warzywa i owoce powinny wchodzić w skład 
codziennej diety, gdyż są źródłem witamin, zwłasz-
cza witaminy C oraz β-karotenu, dostarczają kwa-
su foliowego oraz zawierają znaczne ilości wapnia, 
potasu, magnezu, sodu oraz błonnika pokarmowe-
go, który posiada m.in. zdolność regulowania pracy 
przewodu pokarmowego, zapobiegając zaparciom, 
korzystnie wpływa na stężenie cholesterolu oraz 
poziom glukozy we krwi, odznaczają się wysoką za-
wartością wody (80–90%);

 produkty zbożowe powinny stanowić podsta-
wowe źródło energii w diecie człowieka; dostarcza-
ją one węglowodanów złożonych, błonnika pokar-
mowego oraz białka roślinnego, zawierają głównie 
witaminy z grupy B oraz witaminę E oraz dostarcza-
ją składników mineralnych, tj.: żelazo, miedź, ma-
gnez, cynk oraz potas i fosfor;

mleko i jego przetwory są nie tylko głównym źró-
dłem wapnia w diecie, ale dostarczają również białka 
o wysokiej wartości biologicznej oraz witamin z gru-
py B oraz A i D, są one również źródłem składników 
mineralnych, tj. magnez, potas, cynk10;

9 M. Jarosz, Normy żywienia dla populacji Polski, Instytut Żywno-
ści i Żywienia, Warszawa 2017, s. 270–275.

10 Tamże, s. 272.
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mięso jest dobrym źródłem pełnowar-
tościowego białka, a także witamin z gru-
py B, szczególnie B1, B12, PP oraz łatwo 
przyswajalnego żelaza; 

 rośliny strączkowe, jak i ryby oraz ja-
ja, są dobrym źródłem pełnowartościowe-
go białka; jaja zawierają prawie wszystkie 
składniki odżywcze, ryby zawierają więcej 
składników mineralnych, są dobrym źró-
dłem jodu oraz fluoru; rośliny strączko-
we są źródłem węglowodanów złożonych, 
a także witamin z grupy B oraz składników 
mineralnych, tj.: żelazo, fosfor i wapń11;

 ograniczenie spożycia tłuszczów, 
zwłaszcza zwierzęcych, i produktów obfi-
tujących w cholesterol jest nieodzownym 
warunkiem profilaktyki chorób układu 
krążenia; wskazane jest, aby zastępować 
tłuszcze zwierzęce tłuszczami roślinnymi;

 cukier nie dostarcza żadnych niezbęd-
nych składników odżywczych, jest nato-
miast źródłem „pustych kalorii”, co nale-
ży rozumieć jako produkty niewzbogaca-
jące organizmu w jakiekolwiek składniki 
odżywcze, a dostarczające jedynie energii;

 sód zawarty w soli odgrywa ważną ro-
lę w procesach metabolicznych zachodzących w or-
ganizmie, zbyt wysoki poziom w diecie może przy-
czyniać się do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi;

woda dostarczana jest organizmowi przede 
wszystkim w postaci napojów; zaleca się, aby wy-
pijać co najmniej 2 litry napojów dziennie. Woda 
jest uniwersalnym napojem, który gasi pragnienie12.

3. Ocena wiedzy żywieniowej żołnierzy WOT 
w kontekście bezpieczeństwa żywienia

Wiedzę żywieniową żołnierzy WOT zweryfikowa-
no na podstawie jawnego badania ankietowego z wy-
korzystaniem – zawierającego 20 pytań zamkniętych 
– autorskiego kwestionariusza ankietowego. Bada-
niem objęto 106 żołnierzy Podlaskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej przebywających na zgrupowaniu po-
ligonowym w Morągu, przy czym kobiety stanowiły 
ok 10% ogółu badanych. Ankietowani żołnierze byli 
w trakcie szesnastodniowego szkolenia podstawowe-
go. Zawarte w kwestionariuszu ankietowym pytania 
dotyczyły zasad racjonalnego żywienia oraz źródeł 
niektórych składników odżywczych w codziennej 
diecie. Wyniki badań opracowano za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego Excel. Wykazano, że wśród badanych 
żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową 
blisko 36% ankietowanych posiadało wykształcenie 
wyższe, 43% – średnie, a 21% – podstawowe.

Dla każdego badanego – w oparciu o warto-
ści wzrostu i masy ciała – obliczono wskaźnik 
względnej masy ciała (BMI – Body Mass Index), co 

11 D. R. Basett, Validity and reliability issues in objective monitor-
ing of physical activity, Res Q Exerc Sport 2000. s. 30–36. 

12 M. Jarosz, Normy żywienia…, op. cit. s. 274.

pozwoliło zakwalifikować badanych do grup z nad-
wagą i otyłością (Wykres 1). Stosując kalsyfikację 
oceny stanu odżywienia wg WHO, wykazano, że 
większość żołnierzy ma zaburzenia stanu odżywie-
nia w postaci nadwagi i otyłości, o różnym stopniu 
nasilenia13.

Przeprowadzone badanie wskazało obszary, 
w których wiedza badanej grupy żołnierzy była 
niewystarczająca. Tylko ponad połowa ankietowa-
nych żołnierzy (56,6%) zadeklarowała, że intere-
suje się wiedzą na temat racjonalnego odżywiania. 
44,4% respondentów nie zaznaczyło żadnej odpo-
wiedzi bądź zaznaczyli, że nie interesuje ich racjo-
nalne żywienie.

Blisko 17% badanych wiedzę żywieniową zdo-
bywa z literatury fachowej, a 20% zaznaczyło, że 
korzysta z prasy. Jednakże najwięcej respondentów 
korzysta z wiedzy żywieniowej uzyskanej od przy-
jaciół (47%) oraz z Internetu (57%) (Wykres 2).

Jest to dość niebezpieczne zjawisko, ponieważ 
treści publikowane w powszechnych źródłach wie-
dzy mogą być niedokładne i prowadzić do błędów 
żywieniowych, skutkujących rozwojem dietozależ-
nych chorób cywilizacyjnych, w tym występowa-
nia nadwagi i otyłości, co wykazała ocena wartości 
wskaźnika BMI. 

Na pytanie dotyczące źródła, z którego powinna 
pochodzić największa część wartości energetycznej 
diety, blisko 56% udzieliło prawidłowej odpowie-
dzi, wskazując na węglowodany. Błędnie – 29,5% 
wskazało na białko, a 2% na tłuszcze (Wykres 3).

13 Obesity and overweight. WHO, 18.10.2017. www.who.int/
news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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Prawie wszyscy ankietowani (97%)  byli zdania, 
że ilość energii dostarczanej do organizmu powinna 
być uzależniona od ciężkości wykonywanej pracy. 
Dużo problemów stworzyły ankietowanym pytania 
związane z Piramidą Zdrowego Żywienia, w któ-
rej przedstawione są produkty spożywcze, 
najważniejsze dla organizmu, a także takie, 
które powinny być ograniczane. 

Ponad połowa ankietowanych (58%) błęd-
nie wskazała na mięso jako podstawę pirami-
dy żywieniowej, 13% na produkty zbożowe, 
co piąty (24%) na nabiał, a 2% na tłuszcze lub 
słodycze. Jedynie 3% wskazało prawidłowo 
– na warzywa i owoce (Wykres 4). 

Odpowiednio 28% oraz 4% ankietowa-
nych żołnierzy TSW prawidłowo umieściło 

słodycze i tłuszcze na szczycie piramidy żywienio-
wej. Wskazania pozostałych ankietowanych były 
błędne: 41% podało mięso, ryby i jaja, 7% produkty 
zbożowe, 3% warzywa i owoce oraz rośliny strącz-
kowe (Wykres 5).

Badani nie mieli większych problemów z wybra-
niem źródeł błonnika w diecie. 40% prawidłowo za-
znaczyło pieczywo pełnoziarniste, 9% suszone owo-
ce, 22% warzywa, a 10% orzechy. Niektórzy jednak 
błędnie wskazali również na: jogurt naturalny (9%) 
czy mięso lub chude ryby. W dalszej części kwestio-
nariusza znalazły się pytania związane z zasadami 
racjonalnego żywienia oraz jego planowaniem.

Na pytanie o częstotliwość spożywania warzyw 
i owoców w ciągu dnia 54% respondentów wska-
zało, że należy je spożywać dwa razy dziennie (Wy-
kres 6). Co trzeci (28%) był nawet zdania, że nale-
ży spożywać jeden raz dzienne. Nieliczni wskazali, 
że wystarczy spożywać je cztery razy dziennie (7%) 
czy nawet 5 razy w ciągu dnia (11%).

Wiedza badanej grupy żołnierzy w zakresie naj-
ważniejszego posiłku w ciągu dnia była zadowala-
jąca. 90% ankietowanych (Wykres 7) za najważniej-
szy posiłek uznało śniadanie.

Zdaniem większości ankietowanych najdłuższa 
przerwa pomiędzy posiłkami powinna trwać 3 go-
dziny (Wykres 8). Optymalne przerwy między po-
siłkami, gdy odżywiamy się prawidłowo, wynoszą 
od 4 do 6 godzin. Taka przerwa zapewnia prawidło-
we funkcjonowanie układu pokarmowego, tak jak 
wskazało odpowiednio 4 godziny – 23%, 5 godzin 
– 6% i 6 godzin – 5% ankietowanych.

Na pytanie o produkty, które są dobrym źró-
dłem energii w przypadku zwiększonej aktywno-
ści  fizycznej, większość ankietowanych zaznaczyła 
prawidłowo kaszę i makarony (40%) oraz pieczywo 
pełnoziarniste (20%). Niektórzy ankietowali wska-
zali również na nasiona roślin strączkowych (14%), 
słodycze (19%) czy słodkie napoje (5%).

Ponadto 90% ankietowanych wskazało, że zdrow-
sze jest ciemne pieczywo, a także, że wskazane jest 
ograniczenie spożywania soli kuchennej (89%). Pra-
wie wszyscy (91%) uważali, że niedobór witamin 
i składników mineralnych może powodować zabu-
rzenia zdrowotne. Jednocześnie 71% było zdania, 
że zażywanie tabletek witaminowych jest najlep-
szym sposobem na zapewnienie rekomendowanego 
dziennego spożycia witamin. 

Aż 73% ankietowanych uważa, że witaminy syn-
tetyczne (tabletki) nie są tak samo przyswajalne jak 
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witaminy zawarte w żywności (owoce, warzywa), 
podczas gdy 2% było przeciwnego zdania, a 15% 
nie miało zdania na ten temat. 

Podsumowanie

Analiza uzyskanych wyników badania ankietowe-
go pozwoliła ocenić jakość wiedzy żywieniowej żoł-
nierzy Wojsk ObronyTerytorialnej. W jej wyniku opra-
cowano następujące wnioski:

1. Poziom podstawowej wiedzy żywieniowej żoł-
nierzy pełniących służbę w WOT należy uznać 
za niski. Świadczyć może o tym między innymi 
stwierdzona u ponad 40% badanych nadwaga, pod-
czas gdy u blisko 17% osób badanych stwierdzono 
otyłość I stopnia, a u 1% otyłość II stopnia.

Występowanie nadwagi i otyłości może powodo-
wać zwiększenie ryzyka powstawania dietozależ-
nych chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca, cho-
roba wieńcowa itp.

2. Żołnierze WOT prezentują niewystarczającą 
świadomość żywieniową, co może wpływać na ja-
kość wykonywanych zadań służbowych. Jednym 
z powodów jest źródło pozyskiwanych informa-
cji. Treści przekazane przez przyjaciół czy uzyska-
ne z Internetu mogą wprowadzać żołnierzy w błąd, 
a niepoprawne stosowanie wytycznych dietetycz-
nych może powodować, że żywią się oni dietą nie-

zbilansowaną, co może obniżać wydolność fizyczną 
żołnierza, zmniejszyć jego koncentrację, szybkość 
reagowania oraz możliwość intensywnego wysiłku 
fizycznego w czasie wykonania zadań służbowych. 

3. Między poziomem posiadanej wiedzy, a nawy-
kami żywieniowymi występuje umiarkowana dodat-
nia zależność. Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy 
żywieniowej, wzrasta poziom posiadanych nawy-
ków żywieniowych. Wykształcenie ma wpływ na po-
siadane nawyki żywieniowe. Pozostałe cechy, takie 
jak wiek, status społeczny, pozostają bez znamienne-
go wpływu na posiadane nawyki żywieniowe.

4. Biorąc pod uwagę wyniki BMI oraz niską świa-
domość żywieniową prezentowaną przez grupę ba-
dawczą, można stwierdzić, że bezpieczeństwo ży-
wienia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest za-
grożone, co może stymulować powstawanie i rozwój 
szeregu dietozależnych chorób cywilizacyjnych.

5. W celu zniwelowania niedostatecznej wiedzy 
żywieniowej należałoby:

a) prowadzić systematyczne cykle szkoleń i spo-
tkań żołnierzy TSW ze specjalistami z zakresu wła-
ściwego odżywiania;

b) wprowadzić różnego rodzaju warsztaty pro-
mujące zdrowy tryb życia przez specjalistów z Woj-
skowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służ-
by Żywnościowej i Wojskowego Instytutu Higieny 
i Epidemiologii;

c) umieścić wskazówki dietetyczne, opracowa-
ne na podstawie błędów wykazanych w ankiecie 
wiedzy żywieniowej, w aplikacji mobilnej PIWOT 
– Portal Informacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej. 
To aplikacja, która została opracowana przez na-
ukowców z Wojskowej Akademii Technicznej i wy-
korzystywana jest przez żołnierzy WOT. 

Realizacja zawartych we wnioskach sugestii, 
w znaczący sposób może wpłynąć na podniesie-
nie poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej, a co za tym idzie utrzymać 
ich dobry stan zdrowia i podnieść jakość wykony-
wania przez nich zadań służbowych. 

Dr Paweł Kler (klerpa@interia.pl) – Wojskowa Akademia Techniczna, 
dr hab. Jerzy Bertrandt (bertrandt@wihe.waw.pl) – Wojskowy Insty-
tut Higieny i Epidemiologii

Bibliografia
[1]   Basett David R. Jr. 2000. Validity and reliability issues in 

objective monitoring of physical activity. Res Q Exerc Sport 
71(2 Suppl).

[2]   Gawęcki Jan, Lech Hryniewiecki. 2010. Żywienie człowie-
ka, Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa: PWN.

[3]   Gawęcki Jan, Wojciech Roszkowski. 2011. Od norm żywie-
nia do marketingu żywności. Poznań: Wydawnictwo Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

[4]   Turlejska Halina, Urszula Pelzner, Lucjan Szponar, Eliza 
Konecka-Matyjek. 2006. Zasady racjonalnego żywienia – zale-
cane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakła-
dach żywienia zbiorowego. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.

[5]   Jarosz Mirosław. 2017. Normy żywienia dla populacji pol-
ski. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa.

[6]   Lasoń Marcin, Maciej Klisz. 2017. Bezpieczeństwo Teoria 
i Praktyka, Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na Świe-
cie w Drugiej Dekadzie XXI Wieku (3).

[7]   Obesity and overweight. WHO. www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight [dostęp: 18.10.2017].

 śniadanie  
-  90% 

II śniadanie  
-  2% 

obiad  
- 8% 

śniadanie  II śniadanie obiad 

Wykres 7. Analiza wiedzy respondentów dotycząca najważniejszego 
posiłku w ciągu dnia wg badań ankietowych wśród żołnierzy WOT

Źródło: opracowanie własne

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

Ilo
ść

 a
nk

ie
to

w
an

yc
h 

Czas przerwy [h] 

Wykres 8. Przerwy między posiłkami wg badań ankietowych wśród 
żołnierzy WOT

Źródło: opracowanie własne

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
Ocena jakości wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jako element bezpieczeństwa żywienia



27

2018 W r z e s i e ń

Streszczenie Summary

Rozważania zaprezentowane w opracowaniu dotyczą 
problematyki doskonalenia zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce. 
Głównym celem artykułu jest wskazanie, na podstawie 
wyników własnych badań, czynników doskonalenia 
w obszarze kosztów, oraz próba modelowego ujęcia 
zarządzania kosztami jakości. Punktem wyjścia jest 
zagadnienie efektywności i ekonomiczności Systemu 
Zarządzania Jakością oraz kosztów jakości. W zasadniczej 
części artykułu przedstawiono wyniki badań w zakresie 
analizy kosztów, a także studium przypadku opisujące 
zarządzanie kosztami jakości. W podsumowaniu 
przedstawiono wnioski, sformułowane na podstawie analizy 
wyników badań, które mogą zostać wykorzystane przez 
przedsiębiorstwa w procesie ciągłego doskonalenia.

Reflections presented in the article deal with the 
improvement of quality management in companies of the 
armament industry in Poland. The main purpose of the 
article is to indicate, on the basis of the results of own 
empirical research, improvement factors in the area of 
costs and an attempt to model the approach to managing 
quality costs. The starting point is the issue of efficiency 
and economy of the Quality Management System and 
quality costs. The main part of the article presents the 
results of own research in the field of cost analysis, as 
well as a case study describing the management of quality 
costs. In summary conclusions formulated on the basis 
of the analysis the results researched were presented 
and as such can be used by companies in the process of 
continuous improvement.

Słowa kluczowe Keywords
polska branża zbrojeniowa, System Zarządzania Jakością, 
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Wprowadzenie

Analizując wyzwania w zarządzaniu w XXI wie-
ku, P. Drucker sformułował wniosek, że „obszarem 
zainteresowania i odpowiedzialności zarządzania 
jest wszystko to, co oddziałuje na wydajność organi-
zacji i jej wyniki – zarówno w obrębie jej samej, jak 
i poza nią, bez względu na to, czy owe czynniki po-
zostają pod kontrolą organizacji, czy też są od niej 
niezależne” [4]. Jak trafnie zauważa J. Lichtarski 
[10], pojęcie zarządzania jawi się jako całość złożona 
z wielu elementów, zasadne jest zatem przypisywa-
nie tej całości cech systemu oraz posługiwanie się 
pojęciem systemu zarządzania. W budowie struk-
tury systemu zarządzania nieodzowną rolę pełnią 
takie elementy, jak: wartości i cele, strategia, struk-
tura i regulacje, zasady zarządzania, metody i prak-
tyki zarządzania, procesy, kultura organizacyjna. 

Zarządzanie jest zatem rodzajem oddziaływania 
o charakterze (w szerokim znaczeniu) kierowni-
czym, skoncentrowanym na uzyskiwaniu spraw-
ności działania organizacji. W. Kowal [8] zwra-
ca uwagę, że sprawność organizacji można rozu-
mieć jako ogólną jej ocenę, zawierającą kategorie 
skuteczności i efektywności, traktowane jako dwa 
wzajemnie uzupełniające się aspekty. K. Krzakie-
wicz [9] zauważa, że „przy ocenie podmiotu do-
konywanej z punktu widzenia skuteczności, po-
mijane jest w zasadzie zagadnienie generowanych 
przez ten podmiot kosztów – najważniejsze jest 
osiągnięcie założonego celu (chyba, że celem dzia-
łania jest optymalizacja poziomu kosztów)”. Z ko-
lei E. Skrzypek [13] słusznie stwierdza, że pojęcie 
efektywności nie jest jednoznacznie interpretowa-
ne zarówno w naukach społecznych, jak i ekono-
micznych, a także przez teoretyków oraz praktyków 
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zarządzania. Autorka wskazuje, że efektywność po-
siada wymiar ekonomiczny, rynkowy, systemowy, 
społeczny, kulturowy, ekologiczny i przekłada się 
na konkurencyjność organizacji. Efektywność orga-
nizacji można określić jako zdolność organizacji do 
realizacji strategii i osiągania wytyczonych celów, 
będącą wypadkową czasu, wydajności pracy, kosz-
tochłonności realizowanych procesów, w tym kom-
pleksowego zarządzania jakością. Zatem efektyw-
ność przekłada się na konkurencyjność organizacji 
[13]. W związku z tym efektywność może być roz-
patrywana w trzech ujęciach, jako:

 stosunek uzyskiwanych efektów do poniesio-
nych nakładów (ujęcie tradycyjne),

możliwie najbardziej efektywna alokacja zaso-
bów (ujęcie zasobowe),

 ocena działania organizacji uwzględniająca 
wszystkie elementy wpływające na skuteczność 
prowadzenia przez nią działalności (ujęcie strate-
giczno-organizacyjne) [13].

Jak zauważa M. Szafrański [14], jeśli przedsię-
biorstwo będzie kompleksowo zarządzane przez 
jakość, to wszystkie działania będą miały wymiar 
projakościowy, a wówczas efektywność gospoda-
rowania będzie tożsama z efektywnością działań 
jakościowych. Efektywność tych działań można 
rozpatrywać na różnych poziomach szczegółowo-
ści: przedsiębiorstwa, Systemu Zarządzania Jako-
ścią, procesu, działania, celu jakościowego. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze łatwo jest 
wyrazić efektywność jako matematyczny stosunek 
efektów do nakładów. Dlatego też w praktyce sto-
suje się również takie rozwiązania, jak: porówny-
wanie w kolejnych okresach skuteczności osiąga-
nia celów ekonomicznych (w szczególności koszto-
wych), a odnoszących się do działań jakościowych, 
a także porównywanie własnych efektów ekono-
micznych z efektami konkurentów na rynku [14]. 
Autorzy literatury przedmiotu {Czubakowska, Ga-
brusewicz i Nowak [3]; Hamrol [6]; Kister [7]; Sza-
frański [14]; Szczepańska [15]; Wood [18]} są zgod-
ni w ocenie, że rachunek i analiza kosztów jakości 
stanowią istotne narzędzia oceniania efektywności 
przedsiębiorstwa.

Jednym z interesujących, na gruncie poznaw-
czym, przykładów dążenia do zapewnienia wy-
sokiego poziomu jakości wyrobów oraz osiągania 
oczekiwanej efektywności jest branża zbrojeniowa 
w Polsce. W procesie doskonalenia Systemu Zarzą-
dzania Jakością w przedsiębiorstwach należących 
do tej branży istotną rolę pełni zarządzanie kosz-
tami jakości. W przedmiotowym kontekście zasad-
ne jest zatem poszukiwanie odpowiedzi na dwa 
pytania: jakie czynniki w obszarze kosztów wpły-
wają na doskonalenie Systemu Zarządzania Jako-
ścią oraz jakie możliwości stwarza analiza kosztów 
dla oceny efektywności przedsiębiorstw. W związ-
ku z powyższym autorzy opracowania realizują 
dwa zasadnicze cele: pierwszy – wskazanie czyn-
ników doskonalenia Systemu Zarządzania Jako-
ścią w obszarze kosztów (w tym kosztów jakości), 

zidentyfikowanych w toku badań prowadzonych 
(w latach 2013-2015) w przedsiębiorstwach nale-
żących do branży zbrojeniowej w Polsce oraz dru-
gi – przedstawienie, na podstawie wyników badań, 
studium przypadku opisującego rachunek i anali-
zę kosztów jakości oraz ich zastosowanie w ocenie 
efektywności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ).

1. Ekonomiczność Systemu Zarządzania Jakością 
a analiza kosztów jakości

Publikacja standaryzacyjna AQAP 2110 dla do-
stawców sprzętu wojskowego silnie akcentuje wy-
maganie ekonomiczności Systemu Zarządzania Ja-
kością [1]. Pogłębienie rozumienia tego wymaga-
nia zamieszczono w publikacji AQAP 2009. Eko-
nomiczny SZJ ma na celu nie tylko efektywne wy-
korzystanie zasobów, ale również minimalizację 
napraw oraz przeróbek wyrobów, ograniczanie bra-
ków i awarii, a tym samym kosztów (aby nie dopro-
wadzać do sytuacji przenoszenia kosztów wyrobów 
niezgodnych w koszt wyrobu dla klienta). Jako spo-
sób osiągania takiego stanu wskazuje się zapobie-
ganie powstawaniu niezgodności oraz obiektyw-
ne warunki nadzorowania i kontroli jakości, które 
podlegają ocenie przez zamawiającego [2]. Z kolei 
w „Zasadach i wytycznych systemowego podejścia 
do wymagań AQAP” sprecyzowano wymaganie 
ogólne mówiące, iż „niezbędne jest doskonalenie 
skuteczności i ekonomiczności Systemu Zarządza-
nia Jakością procesów operacyjnych, z uwzględnie-
niem kosztów jakości tych procesów oraz kosztów 
reklamacji” [20].

Autorzy literatury przedmiotu {Czubakowska, 
Gabrusewicz i Nowak [3]; Kister [7]; Napiecek [12]; 
Szczepańska [15]; Wood [18]} wskazują, że pojęcie 
kosztów jakości może być rozumiane jako:

 zmniejszenie korzyści ekonomicznych przed-
siębiorstwa (wiarygodnie określonej wartości), któ-
re są wynikiem celowych zaplanowanych działań 
oraz braku efektywności realizowanych w przedsię-
biorstwie procesów, podczas osiągania oczekiwanej 
jakości wyrobu1;

wyrażona w pieniądzu suma kosztów i strat 
ponoszonych na działalność prewencyjną, ocenę 
i kontrolę oraz wadliwość, powstałą w trakcie dzia-
łań związanych z zapewnieniem zgodności wyrobu 
z przyjętymi wymaganiami;

 suma kosztów, przedstawiająca różnicę między 
faktycznym kosztem produktu lub usługi a kosz-
tem zmniejszonym o wartość kosztów złej obsługi, 
uszkodzenia produktu lub wad produkcyjnych;

 koszty powstające z tytułu utrzymania, zapew-
nienia i poprawy poziomu jakości wyrobów oraz 
uzyskania świadectwa oceny zewnętrznej wyrobów 
przedsiębiorstwa;

1 Pojęcie „wyrób” może obejmować usługę, sprzęt i oprogramo-
wanie, materiały przetworzone i każde z tych kategorii osobno lub 
w połączeniu, w ujęciu materialnym (np. zespoły lub materiały 
przetworzone), niematerialnym (np. wiedza lub koncepcje) lub może 
stanowić ich kombinację [1].
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 koszty ponoszone na doskonalenie aparatu wy-
twórczego przedsiębiorstwa, związane z technicz-
no-technologicznym aspektem rozwoju działalności.

Jak trafnie zauważa K. Szczepańska [15], „pojęcie 
kosztów jakości jest kategorią umowną, a perspek-
tywa ich rozpatrywania wyznacza interpretację. 
Z punktu widzenia analizy finansowej koszty jako-
ści stanowią element ekonomicznej oceny i wpły-
wu na kształtowanie wyniku finansowego działal-
ności przedsiębiorstwa. W perspektywie technicz-
nej koszty jakości rozumiane są w kontekście mo-
dernizacji czy rozwoju. Perspektywa zarządzania 
zaś wyznacza postrzeganie kosztów jako elementu 
wpływającego na potencjalną i rzeczywistą efek-
tywność przedsiębiorstwa”.

Wskazując na potrzebę analizy ekonomiczności 
SZJ, należy także wspomnieć, że podstawowym 
narzędziem wykorzystywanym w ekonomice jako-
ści w przedsiębiorstwach jest analiza kosztów jako-
ści2. Jak podaje K. Szczepańska [16], przedmiotem 
tej analizy jest „interpretacja trendów w kształto-
waniu się poziomu kosztów jakości, ocena skutecz-
ności optymalizacji kosztów jakości oraz wskazanie 
kierunków weryfikacji programu doskonalenia ja-
kości”. Autorka przedstawia dwa przekroje anali-
zy kosztów jakości. Pierwszy, w układzie rodzajo-
wym, gdzie klasyfikuje się koszty jakości w dwóch 
głównych grupach, jako koszty wewnętrznego i ze-
wnętrznego zapewnienia jakości3. Drugi, w podej-
ściu procesowym, gdzie poszczególne grupy kosz-
tów jakości identyfikowane i analizowane są w po-
szczególnych procesach4. Autorzy artykułu podzie-
lają pogląd wyrażony przez K. Szczepańską [17], że 
rozwój systemu pomiaru kosztów jakości jest zwią-
zany z poziomem dojrzałości jakościowej przedsię-
biorstwa. W ekonomicznym SZJ koszty jakości po-
winny być elementem zarządzania kosztami dzia-
łań5 i podstawą do doskonalenia. Jak trafnie nato-
miast zauważa D. Wood [18], „zarządzanie kosztami 
jakości zaczyna się od zrozumienia i przekonania, 
że poprawa jakości w odniesieniu do produktu lub 
usługi oraz poprawa kosztów jakości są synonima-
mi. Kolejnym zaś krokiem jest uznanie, że wymier-
na poprawa jakości może również mieć wymierny 

2 Temat ten szeroko rozwija M. Szafrański [14], przedstawiając 
unormowane modele kosztów jakości, funkcje i etapy analizy, a także 
warunki skutecznego i efektywnego funkcjonowania rachunku kosz-
tów jakości. Autor ten prezentuje pogląd, że dla zoptymalizowania 
stanu jakości niezbędna jest sekwencja następujących działań: 
identyfikacja kosztów jakości, ewidencjonowanie kosztów jakości, 
analizowanie kosztów jakości, decydowanie o działaniach w zakresie 
jakości.

3  Klasyfikację kosztów jakości w układzie rodzajowym przed-
stawiają m.in. J. Gryć [5] oraz D. Wood [18]. Autorzy ci do kosztów 
jakości zaliczają: koszty zapobiegania i oceny oraz koszty błędów 
wewnętrznych i zewnętrznych.

4 Interesujący model kosztów jakości w przedsiębiorstwie prezen-
tuje A. Lisowska [11], gdzie koszty zgodności i niezgodności przypi-
sane są do poszczególnych procesów, począwszy od projektowania, 
poprzez wytwarzanie, aż do kontroli i badań.

5 Zagadnienie to wyczerpująco omawia Z. Zymonik [19], pre-
zentując zarazem model kosztów oparty na działaniach, w którym 
m.in. wyszczególniono: nośniki kosztów jakości, działania związane 
z jakością oraz miary efektywności.

wpływ na inne rodzaje działalności, takie jak np. 
sprzedaż czy udział w rynku. Warunkiem jednak 
jest to, że koszty jakości muszą być rzetelnie mie-
rzone oraz powinny odzwierciedlać koszty lub utra-
cone korzyści”.

2. Czynniki wpływające na doskonalenie 
Systemu Zarządzania Jakością w obszarze „koszty” 
w badanych przedsiębiorstwach

Głównym celem przeprowadzonych przez auto-
rów w latach 2013–2015 badań było poznanie czyn-
ników wpływających na proces doskonalenia Sys-
temu Zarządzania Jakością. Podmiotami zaintereso-
wania badawczego autorów były przedsiębiorstwa 
branży zbrojeniowej w Polsce, posiadające wdro-
żony System Zarządzania Jakością, certyfikowany 
na zgodność wymaganiami normy ISO 9001 oraz 
publikacji standaryzacyjnych NATO serii AQAP. 
Podmioty gospodarcze tworzące branżę zbrojenio-
wą na terenie Polski wskazane zostały m.in. w pu-
blikacjach wydanych pod patronatem Ministerstwa 
Gospodarki, jak np. „Polski przemysłowy poten-
cjał obronny”. Przedsiębiorstwa te uzyskują śred-
niorocznie nie mniej niż 25% ogółu przychodów 
ze sprzedaży produktów wojskowych i z tytułu 
usług w tej dziedzinie. Na dzień rozpoczęcia badań 
w przedsiębiorstwach zidentyfikowano 41 takich 
podmiotów. W każdym z nich powołany jest – przez 
Zarząd Spółki – Pełnomocnik ds. Systemu Zarzą-
dzania Jakością (często także w randze dyrektora ds. 
jakości). Pełnomocnicy, jako kompetentni przedsta-
wiciele najwyższego kierownictwa, byli responden-
tami w toku badań.

Mając na uwadze ograniczoną ilościowo i kon-
kretnie zdefiniowaną populację badawczą, pod-
jęto próbę przebadania wszystkich jej jednostek. 
Badanie zostało przeprowadzone poprzez pomiar 
pośredni, metodą ankiety. Jako narzędzia pomiaro-
wego użyto kwestionariusza badawczego. Przy jego 
konstruowaniu zostały wykorzystane źródła litera-
tury przedmiotu, doświadczenia innych autorów 
badających znormalizowane systemy zarządzania 
oraz metoda delficka z udziałem grupy ekspertów6. 

W badaniu ankietowym wzięło udział 98% ogó-
łu przedsiębiorstw branży zbrojeniowej w Polsce. 
W związku z tym uzyskano niezbędną podstawę do 
uznania wyników badań za wyczerpujące. Mając to 
na uwadze, na etapie analizy danych, posługując 
się statystykami opisowymi, zastosowano analizę 
mierników statystycznych.

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury 
przedmiotu w zakresie zarządzania jakością oraz 
po konsultacji z ekspertami wybrano pięć obszarów 
doskonalenia SZJ, tj. jakość, procesy, koszty, logisty-
kę, motywację. Dla potrzeb analizy podejmowanej 

6 Dzięki przychylności Dyrektora Centrum Certyfikacji Jakości 
WAT w Warszawie pozyskano grupę 10 ekspertów, posiadających 
wieloletnie doświadczenie w auditowaniu Systemów Zarządzania 
Jakością z ramienia jednostki certyfikującej.

Piotr Bartkowiak, Jacek Jóźwiak
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w opracowaniu problematyki najważniejsze zna-
czenie ma obszar „koszty”.

W obszarze „koszty” respondentom w badanych 
przedsiębiorstwach przedstawiono grupę 5 czynni-
ków. Wyniki ocen siły ich wpływu na doskonale-
nie SZJ (w skali od 0 do 6, gdzie: 0 – brak wpływu; 
1, 2 – mała siła wpływu; 3, 4 – średnia siła wpływu; 
5, 6 – duża siła wpływu) badanych czynników ze-
stawiono w tabeli 1., przedstawiając obliczoną śred-
nią arytmetyczną ocen [x–] oraz dominanty [D].

Przeprowadzona analiza wyników ocen pozwala 
wnioskować, że do czynników najbardziej wpływa-
jących na doskonalenie Systemu Zarządzania Jako-
ścią w obszarze „koszty” należą: 

 5.2. Analiza kosztów jakości: obszar kosztów 
braku zgodności (x– = 4,35; D = 5),

 5.3. Analiza kosztów wytworzenia wyrobów 
(x– = 4,35; D = 5).

Podsumowując, można stwierdzić, że wymienio-
ne czynniki wpisują się w funkcję kontrolną i mo-
gą być wykorzystywane do oceny efektywności 
systemu. 

3. Zarządzanie kosztami jakości w wybranym 
przedsiębiorstwie

W wyniku przyjętego postępowania badawcze-
go w wybranym przedsiębiorstwie wchodzącym 
w skład branży zbrojeniowej w Polsce ustalono, że 
zarządzanie kosztami jakości realizowane jest po-
przez wieloetapowy proces7 obejmujący:

 określenie rodzaju, struktury kosztów jakości 
i sposobu ich ewidencjonowania,

 ustalanie budżetu kosztów jakości,
 zbieranie danych o kosztach jakości, poprzez 

wyodrębnianie kosztów jakości z ewidencjonowa-
nego ogółu kosztów przedsiębiorstwa,

7 Rozwiązania tego rodzaju szeroko opisują i proponują do praktycz-
nego stosowania m.in.: A. Hamrol [6], A. Kister [7], M. Szafrański [14].

 obliczanie i przyporządkowanie wyodrębnio-
nych kosztów jakości do poszczególnych elementów 
ich struktury (koszty zgodności KJZ stanowiące su-
mę: kosztów prewencji KJP oraz kosztów oceny i ba-
dań KJO; koszty niezgodności KJN stanowiące sumę: 
kosztów błędów wewnętrznych KJB oraz kosztów 
błędów zewnętrznych KJR),

 prowadzenie analizy kosztów jakości z zastoso-
waniem przyjętych wskaźników,

 przygotowanie danych do oceny efektywno-
ści działań z wykorzystaniem określonych wskaź-
ników, przygotowanie macierzy relacji pomiędzy 
tymi wskaźnikami oraz sprecyzowanie propozycji 
wniosków,

 opracowanie sprawozdania dla Zarządu i Ra-
dy Jakości,

 ocena efektywności działań i decydowanie 
przez wskazane organy o działaniach korygujących 
i/lub doskonalących w zakresie jakości.

Na poziomie operacyjnym w badanym przedsię-
biorstwie ewidencjonuje się i oblicza zestawione 
w tabeli 2. rodzaje oraz przypisane do nich składni-
ki kosztów jakości.

W badanym przedsiębiorstwie prowadzona jest 
następnie (na poziomie taktycznym) analiza kosz-
tów jakości z zastosowaniem czterech wskaźni-
ków. Wskaźniki ukazują relacje zarówno pomiędzy 
rodzajami kosztów jakości, jak i pomiędzy rodza-
jami kosztów jakości a innymi miernikami oceny 
 finansowej przedsiębiorstwa (np. wartość produk-
cji sprzedanej). Wskaźniki te opisano w następują-
cy sposób:

Z1 = KJZ / KJC
gdzie: 
KJZ –  całkowite koszty zgodności (koszty prewen-

cji + koszty oceny i badań)
KJC –  całkowite koszty jakości (koszty zgodności + 

koszty niezgodności)

Z2 = KJC / VS
gdzie: 
KJC –  całkowite koszty jakości (koszty zgodności + 

koszty niezgodności)
VS –  wartość produkcji sprzedanej

B1 = KJB / VP
gdzie: 
KJB –  koszty błędów wewnętrznych (należące do 

kosztów niezgodności)
VP –  wartość produkcji zakończonej

B2 = KJR / VS
gdzie: 
KJR –  koszty błędów zewnętrznych (należące do 

kosztów niezgodności) 
VS –  wartość produkcji sprzedanej

Na poziomie strategicznym w badanym przedsię-
biorstwie dokonuje się oceny efektywności działań. 
W tym celu stosuje się dwa wskaźniki oraz macierz 

Tabela 1. Czynniki wpływające na doskonalenie SZJ w obszarze 
„koszty” w badanych przedsiębiorstwach

Oznaczenie
czynnika Opis czynnika

Ocena

x– D

5.1 Analiza kosztów jakości: obszar kosztów 
zgodności 3,90 4

5.2 Analiza kosztów jakości: obszar kosztów 
braku zgodności 4,35 5

5.3 Analiza kosztów wytworzenia wyrobów* 4,35 5

5.4 Analiza produktywności pracowników* 3,84 4

5.5 Analiza odchyleń realizacji budżetów 
w przedsiębiorstwie 4,18 5

N = 40 (* dla czynników 5.3 oraz 5.4, N = 37), wyłączono 3 przedsiębiorstwa 
o profilu: handel uzbrojeniem)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
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relacji między nimi (rysunek 1). Wskaźniki te opisa-
no w następujący sposób:

W1 = KJC / VP 
W2 = KJN / KJC

gdzie: 
KJC –  całkowite koszty jakości (koszty zgodności + 

koszty niezgodności)
KJN –  całkowite koszty niezgodności (koszty błędów 

wewnętrznych + koszty błędów zewnętrznych
VP –  wartość produkcji zakończonej

Jak wskazuje A. Hamrol [6], 
cztery obszary macierzy wy-
znaczają możliwości poprawy 
efektywności:

 obszar A można uznać za 
obszar pożądanej efektywno-
ści, a działania projakościowe 
powinny sprowadzać się do 
utrzymania istniejących relacji, 
przede wszystkim zaś do pro-
wadzenia działań typowych dla 
sterowania jakością;

 obszar B, w którym całkowi-
te koszty jakości KJC są relatyw-
nie niskie, ale niestety wysoki 
w stosunku do nich jest poziom 
całkowitych kosztów niezgod-
ności KJN; taka sytuacja jest do 
przyjęcia tylko pod warunkiem, 
że możliwe jest zaakceptowanie 
relacji kosztów niezgodności do 
przychodów przedsiębiorstwa 
(np. wartości produkcji sprzeda-
nej); trzeba jednak mieć na uwa-
dze konieczność wzmocnienia 

kontroli, a także rozpatrzeć potrzebę podjęcia dzia-
łań prowadzących do doskonalenia jakości projek-
towej wyrobu oraz jakości projektowej procesów 
realizacji;

 obszar C, w którym całkowite koszty niezgod-
ności są relatywnie niskie, ale jest to spowodowane 
relatywnie wysokimi całkowitymi kosztami jakości; 
należy zatem zaplanować i wdrożyć działania do-
skonalące, np. w zakresie metod kontroli;

 obszar D należy uznać za obszar braku efektyw-
ności i sytuację skrajnie niekorzystną, gdyż mimo 

Rysunek 1. Macierz oceny efektywności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Tabela 2. Składniki kosztów jakości w badanym przedsiębiorstwie

Rodzaj kosztów Kryteria wyróżniające koszty Składniki kosztów

Koszty prewencji
(KJP)

Koszty ponoszone celem optymalizowania 
warunków do uzyskiwania wymaganego 
poziomu jakości.

•  koszty płac pracowników Biura SZJ,
•  koszty certyfikacji SZJ,
•  koszty audytów,
•  koszty szkoleń pracowników w zakresie jakości.

Koszty oceny i badań
(KJO)

Koszty ponoszone celem upewnienia się, 
czy przebieg procesów jest prawidłowy.

•  koszty płac pracowników realizujących zadania z zakresu 
kontroli jakości,

•  zewnętrzne koszty badań wyrobów,
•  koszty badań zdolności jakościowej maszyn,
•  koszty utrzymania sprzętu kontrolnego i pomiarowego.

Koszty błędów wewnętrznych
(KJB)

Koszty, których przyczyną jest jakość 
wykonania niższa od jakości projektowej. 
Powstają w procesie wytwarzania wyrobu 
(koszty ujawnione przed przekazaniem wyrobu 
klientowi zewnętrznemu).

•  koszty braków (wada wyrobu nie może być poprawiona),
•  koszty naprawy wyrobów niezgodnych (w których wady 

można usunąć),
•  koszty ponownej kontroli jakości,
•  koszty analizy przyczyn powstawania niezgodności wyrobów.

Koszty błędów zewnętrznych 
(KJR)

Koszty, których przyczyną jest nieprawidłowe 
zorganizowanie i prowadzenie czynności 
dotyczących kontroli jakości (koszty 
ujawnione po przekazaniu wyrobu klientowi 
zewnętrznemu).

•  koszty reklamacji (kary umowne, koszty transportu zwrotnego 
itp.),

•  koszty naprawy i serwisu u klienta zewnętrznego,
•  koszty utraconych przyszłych korzyści (utracona wartość 

następnej umowy z klientem).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Piotr Bartkowiak, Jacek Jóźwiak
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relatywnie wysokich całkowitych kosztów jakości, 
nie przekłada się to na odpowiednio niskie całkowite 
koszty niezgodności; w tej sytuacji konieczne jest za-
planowanie i podjęcie radykalnych działań korygują-
cych oraz doskonalących, dostosowanych w swym za-
kresie do kontekstu przedsiębiorstwa.

Istotne znaczenie dla kadry zarządzającej przed-
siębiorstwa ma określenie wartości granicznych dla 
wskaźników W1 oraz W2, tak aby można było wy-
znaczyć obszar pożądanej efektywności. Należy 
w tym względzie przyjąć zasadę minimalizowania 
wartości wskaźników W1 oraz W2. Każde przedsię-
biorstwo musi jednak dokonać tego we własnym 
zakresie, z uwzględnieniem własnej specyfiki i do-
świadczenia, a także benchmarkingu.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa dążące do wzrostu swojego po-
tencjału konkurencyjnego, mające pośród swoich 
strategicznych celów osiąganie zarówno zaplano-
wanego poziomu jakości wyrobów, jak i efektyw-
ności działań, powinny systematycznie doskonalić 
System Zarządzania Jakością. Jednym z istotnych 
elementów umożliwiających ocenę i poprawę efek-
tywności jest niewątpliwie zarządzanie kosztami 
jakości.

Jak wynika jednak z przeprowadzonych badań, 
przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej w Polsce oce-
niają ogółem, że analiza kosztów jakości ma śred-
nią siłę wpływu na doskonalenie SZJ. Jest to zatem 
potencjalny obszar do ustalania ambitnych celów 
w zakresie zarządzania jakością. Tym bardziej, że 
– jak przedstawiono w zaprezentowanym studium 
przypadku – w badanej populacji są przedsiębior-
stwa osiągające najlepsze wyniki w swojej klasie8, 
doskonale wpisujące przydatność oraz znaczenie 
zarządzania kosztami jakości w zapewnienie efek-
tywności działań w praktyce gospodarczej.

Dr hab. Piotr Bartkowiak (piotr.bartkowiak@ue.poznan.pl) – prof. 
nadzw. UEP, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nierucho-
mości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
dr Jacek Jóźwiak (j.jozwiak@mesko.com.pl) – Mesko S.A. Skarży-
sko-Kamienna, Oddział w Bolechowie k. Poznania

8 Wyniki przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach branży 
zbrojeniowej w Polsce wskazują, że 13% (spośród 40 badanych 
organizacji) uzyskało najwyższy (piąty) poziom doskonalenia SZJ, 
tj. „najlepsze wyniki w swojej klasie”; 60% ogółu badanej populacji 
uzyskało natomiast trwały trend w zakresie doskonalenia SZJ, co 
wyraża się poprzez osiągnięcie czwartego poziomu dojrzałości 
procesowej organizacji, tj. „ukierunkowania na ciągłe doskonalenie”. 
Nadal pozostaje jednak pewna grupa przedsiębiorstw (22,5%), która 
rozpoczyna proces ciągłego doskonalenia, klasyfikując się obecnie 
na trzecim poziomie, czyli „formalnym podejściu systemowym”. 
Minimalne zaś efekty w zakresie doskonalenia systemu uzyskuje 5% 
badanych organizacji, co wyraża się wskazaniem drugiego poziomu 
doskonalenia systemu, tj. „podejścia reaktywnego”.
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie kryteriów certyfikacji 
zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych 
w świetle zharmonizowanych Europejskich Wojskowych 
Wymagań Zdatności do Lotu (EMAR). Realizację celu oparto 
o badania literatury przedmiotu. Obecnie każdy kraj Unii 
Europejskiej ma własny wojskowy system bezpieczeństwa 
lotniczego, dlatego kryteria certyfikacji zdatności do lotu 
są również indywidualnie określane. Próbę ujednolicenia 
stanowi inicjatywa EDA polegająca na opracowaniu 
europejskich wojskowych kryteriów certyfikacji zdatności 
do lotu (EMACC). W artykule przybliżono proces certyfikacji 
wojskowych statków powietrznych według wymagań 
EMAR i skrótowo porównano go z analogicznym procesem 
cywilnym. Zaprezentowano również zasady opracowywania 
podstawy certyfikacji na bazie EMACC.

The purpose of the article is to present military 
airworthiness certification criteria in light of the 
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Wprowadzenie

Państwa zrzeszone w Europejskiej Agencji Obro-
ny (ang. European Defence Agency – EDA) kładą 
ogromny nacisk na zachowanie pełnej suwerenno-
ści (ang. sovereignty) w dziedzinie obronności każ-
dego z nich. Suwerenność ta rozciąga się również na 
obszar systemu bezpieczeństwa lotniczego w lotnic-
twie wojskowym, przez co każdy z krajów odpowia-
da indywidualnie za regulacje prawne w tej dziedzi-
nie. W efekcie wszystkie działania w zakresie zdat-
ności do lotu wojskowych statków powietrznych by-
ły prowadzone i regulowane na poziomie krajowym. 
Harmonizację tych regulacji osiągano na poziomie 
wspólnych programów (np. NH 90, A400M [10]) 
i była ona ograniczona tylko i wyłącznie do zakre-
su objętego przez dany projekt. Każdy nowy projekt 
wymagał przeprowadzenia nowych uzgodnień, co 
było źródłem dodatkowych kosztów i opóźnień. Dla 

uniknięcia wspomnianych konsekwencji oraz dla 
wzmocnienia europejskiej technologicznej i przemy-
słowej bazy obronnej (ang. European Defence Tech-
nology and Industrial  Base – EDTIB) [11], z inicja-
tywy Ministrów Obrony 26 państw członkowskich 
Unii Europejskiej zrzeszonych w EDA, decyzją Ra-
dy Sterującej EDA Nr 2008/39 z dnia 10.11.2008 r. 
[2] zostało powołane Forum Wojskowych Nadzorów 
Zdatności do Lotu (ang. Military Air Worthiness Au-
tority – MAWA Forum). Do podstawowych zadań te-
go ciała należy opracowanie (oraz późniejsza aktuali-
zacja) zbioru zharmonizowanych Europejskich Woj-
skowych Wymagań Zdatności do Lotu (ang. Europe-
an Military Airworthiness Requirements – EMARs). 
W Tabeli 1. przedstawiono wykaz dokumentów 
EMAR wraz z towarzyszącymi im akceptowalnymi 
środkami spełnienia, które zostały opracowane przez 
 MAWA Forum, wraz z aktualnym statusem doku-
mentów [12].
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Podkreślić należy, że – dla zachowania wspo-
mnianej suwerenności – dokumenty EMAR nie są 
zbiorem przepisów (regulacji prawnych), a jedynie 
wymaganiami. Każde państwo Unii Europejskiej 
zrzeszone w EDA jest odpowiedzialne za wdro-
żenie tych wymagań do krajowych przepisów re-
gulujących zdatność do lotu wojskowych statków 
powietrznych.

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, 
działając z upoważnienia Ministra Obrony Naro-
dowej, podpisał Podstawowy Dokument Ramowy 
(ang. Basic Framework Dokument – BFD) [5], który 
nakłada na MON obowiązek uczestnictwa w proce-
sie stanowienia (opracowywania i aktualizacji) wy-
magań EMAR i dołożenia wszelkich starań, aby za-
pewnić ekspertów do prac w różnych grupach robo-
czych/doradczych zaangażowanych w ten proces, 
a także zobowiązuje do implementacji całego zbio-
ru przyszłych EMAR i adaptacji istniejących EMAR 
jako jedynych przepisów regulujących zdatność do 
lotu wojskowych statków powietrznych, w najkrót-
szym możliwym terminie.

Krajowe (polskie) organizacje mające w planach 
projektowanie, produkcję oraz serwisowanie pro-
duktów lotniczych o przeznaczeniu wojskowym, 
sklasyfikowanych jako wyrób (statek powietrzny, 
silnik lub śmigło) lub część i wyposażenie (podze-
społy niższego poziomu, w tym oprogramowanie), 
dla potrzeb MON (polskiego i/lub innych krajów UE 

zrzeszonych w EDA), muszą brać pod uwagę fakt, 
że implementacja EMAR w krajowych przepisach 
regulujących zdatność do lotu wojskowych statków 
powietrznych będzie miała poważne konsekwen-
cje dla ich dalszej działalności. Organizacje te będą 
musiały spełniać wymagania odpowiednich EMAR, 
w tym posiadać stosowne certyfikaty.

1. Certyfikacja wojskowych statków powietrznych 
wg EMAR

Schematycznie proces certyfikacji wojskowego 
statku powietrznego wg EMAR przedstawia Rysu-
nek 1.

Dla programów dotyczących zakupów nowych 
typów wojskowych statków powietrznych lub dla 
programów mających na celu opracowanie nowe-
go typu wojskowego statku powietrznego, po okre-
śleniu wymagań dotyczących przyszłych zdolno-
ści przedmiotowego statku, następuje etap, w któ-
rym krajowy Wojskowy Nadzór Zdatności do Lo-
tu (ang. National Military Airworthiness Authority 
– NMAA) kontaktuje się z potencjalną firmą/insty-
tucją odpowiedzialną za opracowanie i wytworze-
nie projektu. Na bazie dyskusji toczonych pomię-
dzy obiema stronami zostają wypracowane i uzgod-
nione wymagania dotyczące zdatności do lotu, jakie 
powinien spełniać przyszły wyrób. Wymagania te 
bazują na istniejących cywilnych i/lub wojskowych 

 Tabela 1. Wykaz dokumentów opracowanych przez MAWA Forum

Dokument Dotyczy Status

EMAD 1 Definicje, wykaz skrótów, nazw i określeń Wydanie 1.3 zatwierdzone przez MAWA Forum 10.10.2017 r.

EMAD R Uznania wzajemne pomiędzy poszczególnymi Wojskowymi 
Nadzorami Zdatności do Lotu

Wydanie 2.0 zatwierdzone przez MAWA Forum 03.02.2016 r.

EMAR Forms Document Zbiór formularzy stosowanych w wymaganiach EMAR Wydanie 1.3 zatwierdzone przez MAWA Forum 04.06.2017 r. 
(format MS Word) i 07.06.2017 r. (format .pdf )

EMAR 21 Certyfikacja wojskowych statków powietrznych 
i odnoszących się do nich wyrobów, części i wyposażenia, 
jak również organizacji projektujących i produkujących

Wydanie 1.3 zatwierdzone przez MAWA Forum 01.02.2018 r.

EMAR 21 AMC&GM Certyfikacja wojskowych statków powietrznych 
i odnoszących się do nich wyrobów, części i wyposażenia, 
jak również organizacji projektujących i produkujących

Wydanie 1.3 zatwierdzone przez MAWA Forum 01.02.2018 r.

EMAR M Wymagania zapewnienia ciągłej zdatności do lotu Wydanie 1.0 zatwierdzone przez MAWA Forum 12.10.2015 r.

EMAR M AMC&GM Wymagania zapewnienia ciągłej zdatności do lotu Wydanie 1.0 zatwierdzone przez MAWA Forum 07.06.2017 r.

EMAR 145 Wymagania dla organizacji obsługowych wykonujących 
obsługi wojskowych statków powietrznych

Wydanie 1.2 zatwierdzone przez MAWA Forum 04.10.2016 r.

EMAR 145 AMC&GM Wymagania dla organizacji obsługowych wykonujących 
obsługi wojskowych statków powietrznych

Wydanie 1.2 zatwierdzone przez MAWA Forum 04.10.2016 r.

EMAR 66 Wymagania związane z licencjonowaniem personelu 
obsługi wojskowych statków powietrznych

Wydanie 1.0 zatwierdzone przez MAWA Forum 23.09.2014 r.

EMAR 66 AMC&GM Wymagania związane z licencjonowaniem personelu 
obsługi wojskowych statków powietrznych

Wydanie 1.0 zatwierdzone przez MAWA Forum 23.09.2014 r.

EMAR 147 Wymagania dla organizacji szkoleniowych personelu obsługi 
wojskowych statków powietrznych

Wydanie 1.1 zatwierdzone przez MAWA Forum 23.09.2014 r.

EMAR 147 AMC&GM Wymagania dla organizacji szkoleniowych personelu obsługi 
wojskowych statków powietrznych

Wydanie 1.1 zatwierdzone przez MAWA Forum 23.09.2014 r.

Źródło: https://www.eda.europa.eu/experts/airworthiness/mawa-documents
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standardach i przepisach, np. CS1, MIL-STD-2, 
STANAG3, Def STAN4. Uzgodnione wymagania sta-
nowią tzw. Podstawę Certyfikacji Typu (ang. Ty-
pe Certification Basis – TCB), którą musi spełniać 
zamawiany wyrób. Na etapie wstępnym (w czasie 
prac badawczo-rozwojowych), dla przypadków, kie-
dy firma nie jest posiadaczem tzw. Wojskowego Za-
twierdzenia Organizacji Projektującej (ang. Milita-
ry Design Organisation Approval – MDOA), NMAA 
rozpoczyna proces przyznawania stosownego cer-
tyfikatu. Certyfikat zatwierdzający MDOA jest wy-
dawany po przeprowadzeniu analizy szeregu doku-
mentów firmy oraz audytów w jej siedzibie/siedzi-
bach i ma na celu potwierdzenie, że zaimplemen-
towane procesy, procedury oraz systemy (w tym 
system zapewnienia jakości) zapewniają, że firma 
posiada odpowiednie zdolności i potencjał do za-
projektowania, wytworzenia i utrzymania projektu 
wyrobu.

W miarę zbliżania się do końca fazy badawczo-
-rozwojowej, władza NMAA żąda od firmy dostar-
czenia, a następnie przeprowadza analizę danych 
dowodowych potwierdzających, że projektowany 
wyrób spełnia wymagania określone w Podstawie 
Certyfikacji Typu. Gdy analiza dostarczonych do-
kumentów zostanie zakończona wynikiem pozy-
tywnym, NMAA może wydać Wojskowe Pozwole-
nie na Lot (ang. Military Permit to Fly – MPtF), któ-
re upoważnia/pozwala na wykonywanie przez pro-
jektowany statek powietrzny lotów z zachowaniem 
stosownych ograniczeń określonych przez Nadzór.

Badania i próby w locie prowadzone przez firmę 
projektującą dostarczają dalszych danych i informa-
cji pozwalających na stwierdzenie, czy dany wyrób 
spełnia wymagania zawarte w Podstawie Certyfika-
cji. Stosowne testy są prowadzone aż do momentu, 
kiedy NMAA uzna, że uzyskano satysfakcjonujące 

1 Certification Specifications – Specyfikacje Certyfikacyjne wyda-
wane przez EASA.

2 Military Standards – dokumenty standaryzacyjne Sił Zbrojnych 
USA.

3 Standardisation Agreements – dokumenty standaryzacyjne 
NATO.

4 Defence Standards – dokumenty standaryzacyjne Sił Zbrojnych 
Wlk. Brytanii.

wyniki pozwalające potwierdzić zgod-
ność projektowanego wyrobu z wyma-
ganiami. Następnie Nadzór wydaje dla 
przedmiotowego statku powietrznego 
Wojskowy Certyfikat Typu (ang. Military 
Type Certificate – MTC), a firma projek-
tująca staje się Posiadaczem Wojskowego 
Certyfikatu Typu (ang. Military Type Cer-
tificate Holder – MTCH). Odmiennie niż 
ma to miejsce w środowisku cywilnym 
(Załącznik 1 do [8]), wspomniany przy-
padek, kiedy firma projektująca dany 
wyrób staje się posiadaczem certyfikatu 
typu, nie jest jedyną możliwością prze-
widywaną w EMAR. Według zapisów 
EMAR 21.A.14 [4] posiadaczem wojsko-
wego certyfikatu typu może być również 

każda organizacja/instytucja rządowa posiadająca 
podpisane stosowne umowy z organizacjami pro-
jektującymi dysponującymi dostępem do danych 
projektowych.

Zanim zostanie rozpoczęta produkcja zaprojek-
towanego statku powietrznego, instytucja/organiza-
cja, która ma ją realizować, musi uzyskać Wojskowe 
Zatwierdzenie Organizacji Produkującej (ang. Mi-
litary Production Organisation Approval – MPOA) 
wydane przez NMAA. Podobnie jak dla MDOA, 
świadectwo MPOA jest również wydawane po prze-
prowadzeniu analiz i audytów procesów i syste-
mów zaimplementowanych w badanej organizacji. 
Po uzyskaniu zatwierdzenia MPOA organizacja ta 
jest uprawniona do produkcji wojskowego statku 
powietrznego.

Nadzór NMAA jest również zaangażowany w we-
ryfikację, czy każdy wyprodukowany egzemplarz 
statku powietrznego jest zgodny z zatwierdzonym 
(certyfikowanym) projektem. Po stwierdzeniu zgod-
ności, dla każdego egzemplarza statku powietrzne-
go, NMAA wydaje Wojskowe Świadectwo Zdatno-
ści do Lotu (ang. Military Certificate of Airworthi-
ness – MCofA) i statek powietrzny może zostać wpi-
sany do stosownego rejestru.

Po wdrożeniu statku powietrznego do eksploata-
cji NMAA w sposób ciągły monitoruje występowa-
nie wszelkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na 
certyfikowaną zdatność do lotu wyrobu. Funkcja 
ta jest realizowana poprzez system monitorowania 
i raportowania o zdarzeniach będących między in-
nymi następstwem nieprzewidzianych i nieziden-
tyfikowanych błędów na etapie projektowania, pro-
dukcji lub użytkowania, być wynikiem wypadków, 
co w konsekwencji może prowadzić do konieczno-
ści przeprowadzenia napraw i modyfikacji (zmian) 
w projekcie w celu odtworzenia projektowej zdat-
ności do lotu. NMAA ściśle współpracuje z orga-
nizacjami projektującymi i produkującymi celem 
znalezienia właściwych rozwiązań dla zaistniałych 
problemów i poinformowania o nich wszystkich za-
interesowanych stron.

Po wdrożeniu statku powietrznego do eksploata-
cji zachodzi niejednokrotnie konieczność zmian 

Krzysztof Sajda, Marcin Kurdelski

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY

R ysunek 1. Proces certyfi kacji wojskowego statku powietrznego wg EMAR [3]

Źródło: European Defence Agency, Military Airworthiness Authorities (MAWA) Forum, “European 
Military Airworthiness Certification Criteria (EMACC) Guidebook”, Edition 1.0, 29 Jan 2014
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i modernizacji (zmiana lub nowe zadania, zmienia-
jące się i powstające nowe technologie, zaprzesta-
nie produkcji części itp.). W takich przypadkach 
ma również zastosowanie proces certyfikacji (stat-
ku powietrznego z zaimplementowaną zmianą) roz-
poczynający się od negocjacji z potencjalnym wy-
konawcą (projektodawcą) zmiany i opracowaniem 
nowej lub przedefiniowaniem istniejącej Podstawy 
Certyfikacji Typu, stosownie do planowanej zmia-
ny. Na końcowym etapie procesu modernizacji 
(wprowadzania modyfikacji) organizacja/instytu-
cja opracowująca i realizująca zmianę zobowiązana 
jest również dostarczyć do NMAA dane dowodowe 
potwierdzające spełnienie przez wyrób (z zaimple-
mentowaną zmianą) wymagań zawartych w „no-
wej” TCB. Kiedy NMAA uzna dostarczone dane 
dowodowe za wystarczające, wydaje nowy (lub ak-
tualizuje istniejący) Wojskowy Certyfikat Typu dla 
wyrobu w nowej konfiguracji.

2. Podstawa Certyfikacji Typu w lotnictwie cywilnym 
podlegającym EASA

W europejskim lotnictwie cywilnym, dla którego 
regulatorem jest Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Lotniczego (ang. European Aviation Safety 
Agency – EASA) [9], statki powietrz-
ne podlegają certyfikacji na zgod-
ność z kryteriami zawartymi w Spe-
cyfikacjach Certyfikacyjnych (CS). 
Przed rozpoczęciem procesu certyfi-
kacji przedmiotowy statek powietrz-
ny jest klasyfikowany (przypisywany 
do jednej z kategorii), co determinuje 
wybór stosownego CS stanowiącego 
podstawę certyfikacji. Rodzaj i wza-
jemne relacje wymagań CS przedsta-
wia Rysunek 2. Specyfikacje zilustro-
wane jako pionowe bloki mają za-
stosowanie tylko do jednej kategorii 
statku powietrznego (np. CS-25 „large 
aeroplanes” – duże samoloty). Specy-
fikacje „poziome” mają zastosowanie 
do wyrobów, części lub wyposażenia, 
które mogą być zabudowane na kil-
ku kategoriach statków powietrznych 
[1]. Określenie podstawy certyfikacji 
polega na zdefiniowaniu, w uzgod-
nieniu z EASA, odpowiedniego zesta-
wu wymagań pochodzących ze zbio-
ru „poziomych” i „pionowych” Spe-
cyfikacji Certyfikacyjnych mających 
zastosowanie do kategorii przedmio-
towego statku powietrznego (wyrobu, 
części lub wyposażenia).

Jako najniższy element poziomy 
na Rysunku 2. przedstawiono akcep-
towalne środki spełnienia AMC-20, 
które są niezamkniętym zbiorem do-
datkowych informacji wyjaśniają-
cych i określających sposoby zade-

monstrowania zgodności wyrobu (części lub wypo-
sażenia) ze stosownymi wymaganiami Specyfikacji 
Certyfikacyjnych.

3. Podstawa Certyfikacji Typu wg EMAR

3.1. Podręcznik EMACC

Proces certyfikacji wojskowych statków powietrz-
nych znacząco różni się od analogicznego procesu 
w lotnictwie cywilnym. W przeciwieństwie do tego 
ostatniego, w którym, jak wspomniano powyżej, pro-
ces rozpoczyna się od określenia kategorii statku po-
wietrznego, co z kolei determinuje Podstawę Certyfi-
kacji zbudowaną na bazie Specyfikacji Certyfikacyj-
nych (dla lotnictwa podlegającego EASA), w procesie 
wojskowym wymagania certyfikacyjne są definiowa-
ne na podstawie projektu statku powietrznego, jego 
przyszłej roli i rodzaju/charakteru misji przez niego 
realizowanych. Innymi słowy, podstawa certyfikacji 
zdatności do lotu wojskowego statku powietrznego 
jest indywidualnie opracowywana dla poszczególne-
go typu wdrażanego do eksploatacji, ściśle biorąc pod 
uwagę przeznaczenie i realizowane zadania.

Opracowane przez EDA, w formie podręczni-
ka, Europejskie Wojskowe Kryteria Certyfikacji 

Ry sunek 2. Wzajemne relacje i rodzaje Specyfi kacji Certyfi kacyjnych CS [1]

Źródło: European Aviation Safety Agency, “Terms of Reference for a rulemaking task. Update of 
AMC-20 ‘In-flight Entertainment (IFE), Lead-free soldering, Harmonisation of safety and software 
criteria’, RMT.0561 – Issue 3 – 20.7.2015
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Zdatności do Lotu (ang. European Military Airwor-
thiness Certification Criteria Handbook – EMACC 
Handbook) [6] zawierają zbiór kryteriów (oraz to-
warzyszących każdemu z nich szczegółowych stan-
dardów) umożliwiających zdefiniowanie podsta-
wy certyfikacji każdego systemu lotniczego (zało-
gowego, bezzałogowego, stałopłatów i wiropłatów). 
W strukturze regulacji EMAR (Rysunek 3.) podręcz-
nik EMACC stanowi podstawowy dokument używa-
ny przez NMAA do zdefiniowania stosownej TCB.

Głównym celem dokumentu EMACC jest ujednoli-
cenie i pomoc w trakcie procesu opracowywania TCB 
dla systemu lotniczego. Proces zdefiniowania Podsta-
wy Certyfikacji polega na wyborze stosownych kryte-
riów i towarzyszących im standardów spośród poda-
nych w EMACC i ma zastosowanie przede wszystkim 
w programach pozyskiwania nowych wojskowych 
statków powietrznych lub programach modernizacyj-
nych istniejących systemów lotniczych.

Struktura podręcznika EMACC oparta jest na doku-
mencie MIL-HDBK-516B [7] i zawiera wszystkie moż-
liwe (zidentyfikowane na etapie opracowania Pod-
ręcznika) kryteria certyfikacji zdatności do lotu lotni-
czych systemów wojskowych. Kryteria te są zdefinio-
wane na dość wysokim poziomie ogólności, w swej 
naturze są jakościowe i nie służą do bezpośredniego 
(i wyłącznego) umieszczania ich w Podstawie Cer-
tyfikacji. Dla opracowywania szczegółowych wyma-
gań na potrzeby TCB niezbędne jest zidentyfikowa-
nie dla każdego kryterium, mających zastosowanie 

standardów i akceptowalnych środków 
spełnienia AMC, które pozwalają na 
„mierzalną” ocenę spełnienia. Aby uła-
twić proces identyfikacji i definiowania 
szczegółowych wymagań, w podręczni-
ku EMACC dla każdego z kryteriów po-
dano wiele standardów i środków speł-
nienia, które zawierają stosowne warto-
ści liczbowe. Na bazie wspomnianych 
standardów oraz środków spełnienia de-
finiowane są wymagania certyfikacyjne.

Należy podkreślić, że przy opraco-
wywaniu Podstawy Certyfikacji z wy-
korzystaniem EMACC, kryteria certyfi-
kacyjne nie mogą być w żaden sposób 
modyfikowane. Stanowią one swego 
rodzaju punkt odniesienia do oceny 
spełnienia wymagań na zdatność i za-
pewniają zachowanie kompletności 
i spójności opracowanej TCB. Jedynie 
dobór (wybór) standardów i środków 
AMC może być wynikiem pewnych 
„negocjacji”. Przy tym należy pamię-
tać, że różnym standardom przypisa-
ne są różne wymagane poziomy bez-
pieczeństwa (np. wyrób spełniający 
wymagania CS-25 zapewnia inny po-
ziom bezpieczeństwa niż spełniający 
CS-23). Przykładowo, dla tego samego 
kryterium certyfikacyjnego, standardy 
wybrane dla samolotu myśliwskiego 

będą się znacząco różnić od tych wybranych dla 
tankowca [3].

3.2. Proces opracowywania Podstawy Certyfikacji 
z wykorzystaniem EMACC

Proces opracowywania Podstawy Certyfikacji Ty-
pu na bazie EMACC sprowadza się do dostosowa-
nia (ang. tailoring) przypisanych poszczególnym 
kryteriom standardów i środków spełnienia, od-
powiednio do konstrukcji systemu lotniczego i re-
alizowanych przez niego zadań i misji. Jednak, jak 
wspomniano powyżej, proces ten nie może zabu-
rzyć (zmienić) intencji i kontekstu kryteriów.

Proces dostosowywania nie może w szczególno-
ści powodować łagodzenia kryteriów i z pewnością, 
z uwagi na złożoność i różnorodność zadań i funk-
cji realizowanych przez wojskowe systemy lotni-
cze, jest procesem żmudnym. Zaleca się, aby wszę-
dzie, gdzie proces „doboru” standardów i środków 
spełnienia budzi jakiekolwiek wątpliwości, a kon-
sekwencja pomyłki mogłaby mieć wpływ na bez-
pieczeństwo, przeprowadzana była stosowna ana-
liza ryzyka.

Proces opracowywania Podstawy Certyfikacji 
Typu z wykorzystaniem EMACC schematycznie 
przedstawiono na Rysunku 4.

Można w nim wyróżnić następujące etapy/kroki:
1. Opis ogólny projektu, planowanej roli, zadań 

i rodzaju misji realizowanej przez system lotniczy 
podlegający certyfikacji.

Krzysztof Sajda, Marcin Kurdelski

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY

Rys unek 3. Umiejscowienie Podręcznika EMACC w strukturze wymagań EMAR [3]

Źródło: European Defence Agency, Military Airworthiness Authorities (MAWA) Forum, “European 
Military Airworthiness Certification Criteria (EMACC) Guidebook”, Edition 1.0, 29 Jan 2014
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2. Wybór (i udokumentowanie) ze zbioru dostęp-
nych w EMACC kryteriów, które mają zastosowanie 
i które nie mają zastosowania w procesie certyfikacji 
danego wyrobu, biorąc pod uwagę złożoność systemu 
lotniczego, typ i jego przewidywane użycie. Należy 
udokumentować uzasadnienie dokonanego wyboru 
(identyfikacji) zarówno dla kryteriów „mających za-
stosowanie”, jak i „niemających zastosowania”.

Nie wolno wykreślać kryteriów niemających za-
stosowania. Jednakże, jeśli jakiekolwiek kryterium 
ma zastosowanie częściowo, wtedy każda z części 
musi być wyraźnie zidentyfikowana, określona jej 
stosowalność oraz udokumentowane uzasadnienia 
takiej decyzji. Jak wspomniano poprzednio, nie jest 
wskazane dokonywanie jakichkolwiek zmian kryte-
riów, jednakże w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach można dokonywać pewnych modyfikacji 
kryterium, zwracając uwagę na to, aby nie zmieniać 
intencji kryterium i kontekstu, w jakim jest ono ro-
zumiane. Wszelkie zmiany muszą być jasno udoku-
mentowane i w sposób klarowny wyjaśnione przy-
czyny takich działań.

3. Zdefiniowanie wymagań certyfikacyjnych:
a. wybór (z dostępnego zbioru podanego 

w EMACC przy każdym z kryteriów) i udokumen-
towanie standardów w celu zdefiniowania szczegó-
łowych (mierzalnych) wymagań certyfikacyjnych;

b. identyfikacja innych (nieznajdujących się 
w EMACC) standardów (jeśli uznano to za konieczne) 
lub opracowanie zupełnie nowych standardów (jeże-
li wymaga tego np. zastosowanie w projekcie nowych 
i innowacyjnych technologii nieobjętych dotychcza-
sowo przez aktualne wydanie Podręcznika EMACC).

4. Przeprowadzenie analizy wybranych standar-
dów pod kątem spójności i eliminacji istniejących 
ewentualnych sprzeczności.

5. Zatwierdzenie i wydanie Podstawy Certyfika-
cji Typu (TCB) zgodnie z obowiązującymi (w da-
nym kraju zrzeszonym w EDA) przepisami.

Podsumowanie

Rozwijająca się i coraz bliższa współpraca mię-
dzynarodowa państw-członków Unii Europejskiej 

w dziedzinie obronności, w tym również 
w sferze związanej z lotnictwem wojsko-
wym, zaowocowała koniecznością opra-
cowania wspólnych, zharmonizowanych 
wymagań zdatności do lotu. Jednym z ich 
elementów jest Podręcznik EMACC, za-
wierający zbiór kryteriów certyfikacyj-
nych wojskowe systemy lotnicze. Dzia-
łania te ujednolicają podejście do proce-
su certyfikacji oraz stwarzają możliwości 
wymiany danych dowodowych pomiędzy 
krajami implementującymi EMAR, a tak-
że pomagają rozwinąć i uprościć zasady 
współpracy przemysłu obronnego krajów 
europejskich. Stosowanie wspólnych re-
guł opracowywania podstaw certyfikacji 
wojskowych systemów lotniczych umoż-

liwia lepsze zrozumienie zasad postępowania w tym 
aspekcie w różnych krajach UE. A także, co nie jest 
do przecenienia, również przyczynia się do oszczęd-
ności czasu i środków finansowych w projektach 
obronnych dzięki uniknięciu dublowania wysiłków 
i działań podejmowanych w różnych krajach.

Dr inż. Krzysztof Sajda (krzysztof.sajda@itwl.pl), mgr inż. Marcin 
Kurdelski (marcin.kurdelski@itwl.pl) – Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest zaprezentowanie roli pętli jakości i luki 
jakościowej do rozwiązywania problemów w publicznym 
transporcie zbiorowym. Tym samym podkreślono celowość 
stosowania wymagań normy PN-EN 13816:2004 Transport 
– Logistyka i usługi – Publiczny transport pasażerski 
– Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług. 
Przedstawiono wybrane wyniki ankietowych badań 
własnych przeprowadzonych w mieście stołecznym 
Warszawa. Przywołując stosowną literaturę, w tym normy, 
omówiono pojęcie pętli jakości i luki jakościowej i ich 
wpływ na doskonalenie realizowanych procesów transportu 
publicznego. W pracy nad artykułem wykorzystano 
metodologię badawczą opartą na badaniach ankietowych, 
dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym 
wnioskowaniu.

The aim of the article is to present the role of the 
quality loop and the quality gap to solve problems in 
the collective public transport. Thus, the purposefulness 
of applying the requirements of the PN-EN 13816: 
2004 standard – Transport – Logistics and services 
– Public passenger transport – Definitions, objectives 
and measurements regarding the quality of services was 
emphasized. Selected results of the own surveys carried 
out in the capital city of Warsaw have been presented. 
Recalling relevant literature, including standards, served 
to discuss the concept of quality loop and quality gap as 
well as their impact on improving the transport processes. 
The work on the article involved the use of questionnaire-
-based research methodology, deduction, induction, 
analysis and system synthesis, including inference.

Słowa kluczowe Keywords
publiczny transport zbiorowy, luka jakościowa, pętla 
jakości

collective public transport, quality gap, quality loop

Luka jakościowa – determinantem 
rozwiązywania problemów dotyczących 
publicznego transportu zbiorowego
Quality gap – a determinant for solving problems 
concerning public collective transport
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Wprowadzenie

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 
13816:2004 Transport – Logistyka i usługi – Pu-
bliczny transport pasażerski – Definicje, cele i po-
miary dotyczące jakości usług, przez jakość usług 
publicznego transportu zbiorowego należy rozu-
mieć „zestaw kryteriów jakości oraz właściwych 
miar, za które odpowiedzialny pozostaje świadczą-
cy usługę deklarujący zgodność z normą”. W pu-
blikacjach [4,5,6] skoncentrowano się na analizie 
jakości przewozów w miejskim transporcie zbio-
rowym, określając ją jako „stopień zaspokojenia 
stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkań-
ców miasta mierzony zespołem postulatów prze-
wozowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów”. 
Podkreślono jednocześnie znaczenie (dla podno-
szenia poziomu jakości życia) jakości funkcjono-
wania publicznego transportu zbiorowego jako 
podsystemu całego systemu logistycznego miast 
i makroregionów.

Odpowiedzialność za kształt spraw organizacyj-
nych i jakość publicznych przewozów zbiorowych 
spoczywa na: 

 samorządach, 
 organizatorach transportu, 
 przewoźnikach (najczęściej co najmniej jeden 

z nich jest agendą lub spółką samorządu lokalnego). 
W związku z tym świadczenie usług na odpowied-

nio wysokim poziomie jest problemem bardziej zło-
żonym. Osiągnięcie równomiernych korzyści przez 
wszystkie podmioty wymaga ich ścisłej współpra-
cy, ukierunkowanej na odniesienie długofalowego 
sukcesu przy jednoczesnym zadowoleniu klientów 
(głównie pasażerów). Władze samorządowe wraz 
z organizatorem transportu gwarantują m.in. ele-
menty infrastruktury punktowej (np. przystanki, 
dworce, zajezdnie) i liniowej czy systemy informacji 
o oferowanych usługach. Mogą również, dla uspraw-
nienia procesów transportowych, wprowadzać prio-
rytety w ruchu pojazdów. Natomiast od przewoźni-
ków oczekuje się poprawy jakości realizacji usług 
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i środków transportu, którymi są wykonywane, oraz 
zasilania systemu informacji. Przewoźnicy podej-
mują również działania indywidualne zmierzające 
do poprawy jakości oraz usprawnienia zarządzania 
przedsiębiorstwem. Wśród możliwych rozwiązań 
w tym obszarze wyróżnia się, m.in.: kartę praw pa-
sażera, systemy zarządzania jakością wraz z certyfi-
kacją usług czy benchmarking. „Karta praw pasaże-
ra” jest dokumentem gwarantującym wysoką jakość 
świadczonych usług. Niezadowolony pasażer mo-
że ubiegać się o rekompensatę pieniężną (np. zwrot 
kosztów dojazdu taksówką) lub pozapieniężną (np. 
dodatkowy bilet). Zastosowanie karty poprawia wi-
zerunek przedsiębiorstwa. Sprawia ono wówczas 
wrażenie przyjaznego i ukierunkowanego na klienta. 
Wśród pasażerów wzbudza się poczucie pewności 
odbycia podróży bez ponoszenia dodatkowego wy-
datku. Jednak podstawową motywacją dla przewoź-
nika do poprawy jakości usług transportowych jest 
chęć minimalizacji kosztów (również związanych 
z wypłatą odszkodowań). 

Benchmarking jako metoda polegająca na „ucze-
niu się od innych” może być wykorzystywana 
w procesie usprawniania funkcjonowania przed-
siębiorstw przewozowych. W transporcie miejskim 
wyróżnia się następujące rodzaje benchmarkingu: 
wewnętrzny, zewnętrzny pomiędzy władzami i ze-
wnętrzny pomiędzy operatorami [7]. Porównywanie 
praktyk w ramach jednej organizacji jest bezpośred-
nio związane z dążeniem do osiągnięcia wspólnych 
celów, co znacznie ułatwia zdobycie potrzebnych 
informacji. Niestety, w przypadku wykorzystywania 
doświadczenia konkurencyjnych firm dostęp do po-
ufnych danych jest znacznie trudniejszy. 

Przedstawione wyżej sposoby kształtowania jako-
ści usług w transporcie miejskim są tylko niewiel-
ką częścią możliwości, jakie mają dziś przewoźnicy, 
by uatrakcyjnić swoje usługi. Fundamentem rozwo-
ju jest otwieranie się na sugestie pasażerów, którzy 
zwykle wiedzą najlepiej, jakich standardów ocze-
kują. Jednym ze sposobów na podnoszenie jakości 
usług w publicznym transporcie zbiorowym jest 
zawieranie z przewoźnikami umów uwzględniają-
cych kryteria jakościowe. Jakość usług oparta jest na 
koncepcji pętli jakości [3,5,6].

Celem artykułu jest zaprezentowanie roli „pę-
tli jakości” i „luki jakościowej” do rozwiązywania 
problemów w publicznym transporcie zbiorowym, 
w oparciu o przeprowadzone badania własne.

W pracy nad artykułem wykorzystano badania 
ankietowe wśród pasażerów publicznego transpor-
tu miejskiego. Zastosowanie miały też inne metody 
analizy i syntezy systemowej oraz wnioskowania.

1. Istota pętli jakości i luki jakościowej w publicznym 
transporcie zbiorowym

Pętla jakości opisana jest w publikacjach [3,5,6]. 
Jakość oczekiwana – jest to poziom jakości spodzie-
wany przez klientów (pasażerów). Może być wyra-
żona przez sumę ważonych kryteriów jakości [3]. 

Ustalenia kryteriów i oszacowania ich względnej 
wagi dokonuje się przy wykorzystaniu metod anali-
zy jakościowej. Jakość zamierzona – jest to poziom 
jakości, jaki operator zaplanował dostarczyć pasaże-
rom. Jest uzależniona od: poziomu jakości spodzie-
wanej, czynników wewnętrznych i zewnętrznych, 
ograniczeń technicznych i finansowych oraz wyni-
ków osiąganych przez konkurentów. Określając po-
ziom jakości zamierzonej, należy określić wartość 
graniczną braku akceptacji. Jej przekroczenie jest 
równoznaczne z uznaniem usługi za świadczoną 
nieprawidłowo. Przewoźnik powinien złożyć krót-
kie oświadczenie (określić cele jakościowe) w spra-
wie standardu usługi, np. przewozy będą wykony-
wane punktualnie (z maksymalnym opóźnieniem 
do 3 minut w stosunku do rozkładu jazdy). Ocze-
kuje się również, by został określony poziom reali-
zacji usługi, np. ustalenie procentu zadowolonych 
ze standardowej usługi klientów (np. 97% pasaże-
rów uważa, że kursy realizowane są punktualnie). 
Jakość świadczona – jest to poziom usługi dostar-
czanej w standardowych dla niej warunkach. Pod 
uwagę bierze się wszystkie występujące zakłócenia. 
Mierzona jest z punktu widzenia usługobiorcy przy 
wykorzystaniu macierzy statystycznych i obserwa-
cji (miary bezpośredniego osiągnięcia). Jakość po-
strzegana – jest to poziom jakości usługi ocenianej 
przez klienta w czasie jej świadczenia. Bezpośredni 
wpływ na ocenę mogą mieć np. osobiste doświad-
czenia, informacje o usłudze uzyskane od innych 
usługobiorców. Pętla jakości ilustruje spojrzenie na 
jakość z punktu widzenia klienta i usługodawcy. 

Luka między jakością postrzeganą a oczekiwa-
ną uznawana jest za najważniejszą, ponieważ ilu-
struje różnicę między satysfakcją a preferencjami 
pasażerów. Luka pomiędzy jakością oczekiwaną 
a zamierzoną wyraża kierunek, w którym powin-
no dążyć przedsiębiorstwo, aby spełnić oczekiwa-
nia klientów. Z kolei miarą zdolności przewoźnika 
do realizacji swoich celów jest rozstęp między jako-
ścią zamierzoną a świadczoną. Luka pomiędzy ja-
kością świadczoną a postrzeganą jest funkcją wie-
dzy klienta o usłudze oraz osobistych i cudzych do-
świadczeń z nią związanych [5].

Wyznaczenie poziomu jakości zamierzonej po-
lega na sprecyzowaniu standardów, do jakich ma 
dążyć przedsiębiorstwo. Aby określić jakość świad-
czoną, konieczne jest porównanie osiągniętych wy-
ników z wcześniej przyjętymi standardami. Jakość 
postrzegana i oczekiwana ustalane są na poziomie 
klientów, a podstawą pomiaru są badania marke-
tingowe określające ich preferencje i satysfakcję ze 
świadczonej usługi. 

Rozpatrywanie jakości przewozów z uwzględnie-
niem koncepcji pętli jakości może przyczynić się do 
poprawy efektywności usług. Określenie luki jako-
ściowej pozwoli oszacować rozmiar działań zmie-
rzających do jej likwidacji, a co za tym idzie – pod-
niesienia poziomu jakości usług.

W dalszej części artykułu omówiono wyniki ba-
dań własnych, przeprowadzonych w Warszawie.
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2. Luka jakościowa – wyniki 
badań własnych

Dla potrzeb artykułu i zre-
alizowania jego celu przepro-
wadzono badanie ankietowe 
na grupie 200 mieszkańców 
Warszawy. Ankieta zwierała 
10 pytań, w tym: 6 otwartych, 
3 rankingowe i 1 jednokrotne-
go wyboru. Badanie przepro-
wadzono w IV kwartale 2017 
roku. Ponad połowa ankie-
towanych podróżuje publicz-
nym transportem zbiorowym 
codziennie, jednak z zastrze-
żeniem, że mogą to być wy-
łącznie dni powszednie. Co 
piąty ankietowany korzysta 
z tego rodzaju transportu kilka razy w tygodniu. Po-
zostali stanowią niewielki odsetek wszystkich pasa-
żerów. Taki rozkład ankietowanych daje możliwość 
uzyskania stosunkowo wiarygodnych wyników, po-
nieważ opinie osób podróżujących nieregularnie 
nie wpływają znacząco na średnie rezultaty.

Jak już wspomniano, jakość oczekiwana to nic in-
nego jak wymagania (preferencje) pasażerów znajdu-
jące odzwierciedlenie w postulatach przewozowych. 
W praktyce nie istnieje żadna powszechnie obowią-
zująca hierarchia tych postulatów. Badania prefe-
rencji pozwalają jedynie określić pewnego rodzaju 
prawidłowości charakterystyczne dla danego miasta 
(regionu). Aby określić poziom jakości usług, nie wy-
starczy znać oczekiwania pasażerów, konieczne jest 
poznanie ich odczuć, czyli niezbędny jest pomiar 
satysfakcji. Dzięki takiemu spojrzeniu możliwe jest 
określenie luki jakościowej z punktu widzenia pasa-
żera. Wyróżnia się dwa rodzaje luk:

 rzeczywistą – wyobrażenia o oczekiwanej usłu-
dze w określonych realiach,

 teoretyczną – wyobrażenia o możliwie najlepszej 
usłudze.

W takim ujęciu luka jest obszarem ograniczonym 
dwoma krzywymi powstającymi jako zbiór punk-
tów uporządkowanych rosnąco, odpowiadających 
wartościom cech jakościowych (w tym przypadku 
postulatom przewozowym pasażerów). 

Na podstawie uzyskanych wyników badań obli-
czono rzeczywiste wartości luki jakościowej, tj. różni-
cę pomiędzy jakością oczekiwaną a postrzeganą. Ze-
stawiono je w tabeli 1. wraz ze średnimi wartościami 
preferencji i ocen zadowolenia ankietowanych wobec 
usług przewozowych świadczonych w Warszawie. 

Średnie wartości luki jakościowej zilustrowano 
na rys. 1. 

W tabeli 2. zobrazowano natomiast hierarchię 
postulatów oraz hierarchię ocen.

Tabela 1. Średnie wartości preferencji, ocen zadowolenia oraz 
rzeczywistej luki jakościowej

Lp. Cecha jakościowa
Prefe-
rencje 

pasażerów

Satys-
fakcja 

pasażerów

Luka 
jakościowa

1. Częstotliwość kursowania 4,22 3,53 0,69

2. Punktualność kursowania 4,19 3,07 1,12

3. Prędkość 3,50 3,31 0,19

4. Pewność odbycia 
zaplanowanej podróży 4,26 3,60 0,66

5. Dostępność sieci 
transportowej 4,05 3,69 0,36

6. Bezpośredniość podróży 3,43 3,07 0,36

7. Wygoda 3,22 2,97 0,25

8. Informacja w pojazdach 
i na przystankach 3,60 3,66 0,06

9. Koszt przejazdu 3,52 2,45 1,07

10. Bezpieczeństwo 
pasażerów 3,72 3,34 0,38

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Hierarchia postulatów przewozowych oraz hierarchia 
ocen

Lp. Cecha jakościowa
Hierarchia 

postulatów
przewozowych

Hierarchia 
ocen

1. Częstotliwość kursowania 2 4

2. Punktualność kursowania 3 7

3. Prędkość 8 6

4. Pewność odbycia zaplanowanej 
podróży

1 3

5. Dostępność sieci transportowej 4 1

6. Bezpośredniość podróży 9 7

7. Wygoda 10 8

8. Informacja w pojazdach i na 
przystankach

6 2

9. Koszt przejazdu 7 10

10. Bezpieczeństwo pasażerów 5 5

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Ilustracja rzeczywistej luki jakościowej

Źródło: opracowanie własne
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W oparciu o powyższe in-
formacje można stwierdzić, 
iż oczekiwania i poziom za-
dowolenia pasażerów korzy-
stających z usług publiczne-
go transportu zbiorowego, 
nadzorowanego przez ZTM 
w Warszawie, charakteryzują 
się wyraźnym spłaszczeniem. 

W badaniu przyjęto pięcio-
stopniową skalę ocen. Uśred-
nione wyniki preferencji dla 
dziesięciu postulatów miesz-
czą się w przedziale od 3,22 
do 4,26, przy czym pasażerom 
najbardziej zależy na pewnym 
odbyciu zaplanowanej podró-
ży. Najniższe zaś oczekiwania 
wykazują wobec wygody po-
dróży. Rezultaty pomiaru satysfakcji zawierają się 
natomiast w przedziale od 2,45 do 3,69. Podróżują-
cy warszawskim transportem publicznym najgorzej 
oceniają koszt przejazdów, a najlepiej dostępność 
sieci komunikacyjnej.

Wpływ na otrzymane wyniki badania może mieć 
fakt, iż przeważająca część ankietowanych (64%) to 
osoby codziennie korzystające z transportu publicz-
nego. Dla pasażerów priorytetem jest (szczególnie 
w godzinach szczytu) dotarcie do celu podróży pomi-
mo uciążliwej kongestii. W tej sytuacji pasażerowie 
wykazują znacznie niższe oczekiwania wobec kom-
fortu podróży. Regularnie podróżujący transportem 
publicznym przyzwyczajeni są do zatłoczenia panu-
jącego w pojazdach w godzinach porannych i popo-
łudniowych. Nie oznacza to jednak, że nie powinni 
mieć wyższych wymagań w odniesieniu do komfor-
tu, ponieważ jego brak negatywnie wpływa na ja-
kość usług. Warto też zauważyć, że w ostatnich la-
tach stan techniczny środków transportu znacznie 
się poprawił. Jest to następstwo podnoszenia wy-
magań stawianych operatorom przez organizatora.

Zarząd Transportu Miejskiego organizuje nie tyl-
ko przewozy w stolicy, lecz także w innych mia-
stach i gminach aglomeracji warszawskiej. Pasaże-
rowie wysoko oceniają dostępność sieci komuni-
kacyjnej. Na obrzeżach występują linie dojazdowe 
pozwalające dotrzeć mieszkańcom do zespołów 
przystankowych stanowiących „węzły przesiadko-
we”. Sieć transportowa gęstnieje wraz ze zmniejsza-
jącą się odległością od centrum miasta, tym samym 
ocena dostępności w tych częściach stolicy powin-
na być wyższa.

Pasażerowie zdecydowanie najmniej zadowoleni 
są z kosztów przejazdu. Jest to jednak zagadnienie 
wymagające osobnego omówienia.

Najistotniejsze wnioski można wysnuć na pod-
stawie wartości luk jakościowych. Jest to bowiem 
odzwierciedlenie rzeczywistego spełnienia ocze-
kiwań pasażerów. Ponieważ mamy do czynienia 
z luką, wartość preferencji przewyższa ocenę za-
dowolenia, co wyraźnie widać na rys. 1. Wyjątek 

stanowi jeden postulat (informacja w pojazdach 
i na przystankach).

Wartość jakości postrzeganej (3,66) przez korzy-
stających z usług przewozowych świadczonych, 
odnosząca się do informacji widniejących na przy-
stankach i w pojazdach, przewyższa ich oczekiwa-
nia (3,60). Komunikaty te mogą dotyczyć czaso-
wych zmian tras i lokalizacji przystanków, wpro-
wadzenia specjalnych rozkładów jazdy, a także obo-
wiązujących taryf biletowych i uprawnień do ulg 
przewozowych czy możliwości zakupu biletu.

Pasażerom nie wystarcza już „papierowy” roz-
kład jazdy na przystanku czy tradycyjna tablica 
z trasą linii w pojeździe. Standardem stał się sys-
tem wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej. 
W Warszawie funkcjonuje również zintegrowany 
dynamiczny System Informacji Pasażerskiej (SIP). 
Elektroniczne tablice informacyjne, na których na 
bieżąco wyświetlane są informacje o rzeczywistym 
czasie odjazdu, zamontowane są w głównych cią-
gach komunikacyjnych. Wykorzystanie tego rodzaju 
rozwiązań na pewno korzystnie wpływa na jakość 
postrzeganą przez pasażerów.

Choć najniżej oceniony został koszt przejazdu, 
to największa wartość luki jakościowej odpowiada 
punktualności kursowania i wynosi 1,12. Oznacza 
to, że ten postulat w najmniejszym stopniu spełnia 
oczekiwania pasażerów. W ramach badania ankie-
towani odpowiadali również na szczegółowe pyta-
nia dotyczące tego kryterium.

Punktualność jest niczym innym jak zgodnością 
(w ramach określonej tolerancji) realnego kursowa-
nia pojazdów publicznego transportu zbiorowego 
z rozkładem jazdy. Z punktu widzenia pasażerów 
jest uzasadnieniem sensu planowania podróży na 
jego podstawie oraz miarą zaufania do przewoźni-
ka. Znaczenie punktualności wzrasta w przypadku 
niższych częstotliwości kursowania pojazdów, a tak-
że dla osób przesiadających się w tracie podróży. 
O ile w takim przypadku zbyt wczesny przyjazd nie 
wpływa negatywnie, o tyle każde opóźnienie może 
pociągać za sobą kolejne.

R ys. 2. Rozstęp punktualności odjazdów pojazdów dopuszczalny przez pasażerów i ZTM

Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z przyjętymi normami dopuszczalna 
wartość opóźnienia wynosi 3 min, a przyspiesze-
nia 1 min i są one zbieżne z średnimi preferencja-
mi pasażerów (odpowiednio 3,54 min i 1,11 min). 
Ankietowani zadeklarowali również dopuszczal-
ne wartości opóźnienia (1,62 min) i przyspieszenia 
(0,80 min) w ramach pojęcia „odjazd punktualny”. 
Na rys. 2. przedstawiono ilustrację graficzną rozstę-
pu punktualności dopuszczalnego przez pasażerów 
i ZTM. 

Poza średnim czasem dopuszczalnego przy-
spieszenia czy opóźnienia odjazdu warto również 
uwzględnić inne czynniki wpływające na postrze-
ganie punktualności przez pasażerów. Zakres tole-
rancji może zmieniać się w zależności od środka 
transportu. W przypadku pociągów nieakceptowal-
ny jest odjazd przyspieszony, natomiast dopuszcza 
się większe opóźnienia niż w przypadku autobusów 
czy tramwajów. Z kolei metro nie kursuje według 
tradycyjnego rozkładu jazdy z ustalonymi godzina-
mi odjazdów. Określa się natomiast częstotliwość 
kursowania w ramowych godzinach, a wyświetla-
cze na peronach informują o przybliżonym czasie 
przyjazdu.

Ważną rolę odgrywa również pora dnia. W go-
dzinach porannych i popołudniowych szczytów 
komunikacyjnych pasażerowie dopuszczają więk-
sze opóźnienia ze względu na zwiększony ruch 
na drogach. Jednak część z nich, rezygnując z po-
dróży samochodem, oczekuje skrócenia czasu spę-
dzanego w korkach. Sposobem na uprzywilejowa-
nie transportu publicznego jest wydzielanie pa-
sa ruchu dla autobusów w najbardziej zatłoczo-
nych ciągach komunikacyjnych i/lub torowiska 
tramwajowo-autobusowe.

Duże znaczenie ma częstotliwość kursowania 
i gęstość sieci transportowej. Pasażer mogący sko-
rzystać z kilku linii autobusowych lub tramwajo-
wych kursujących w krótkich odstępach czasu nie-
mal nie odczuwa odchyłek od rozkładu. Inaczej jest 
w sytuacji, gdy na danym przystanku zatrzymuje 
się np. raz na godzinę tylko jedna linia.

Dodatkowo obowiązuje podział linii autobuso-
wych ze względu na klasy swobody ruchu. Kla-
syfikacja bazuje na zróżnicowaniu rygorów egze-
kwowania punktualności kursowania autobusów. 
Ustalono trzy typy czynników wyznaczających wa-
runki ruchu: poziom zatłoczenia ciągów komunika-
cyjnych, stosowane metody ruchu i parkowania na 
ciągach prowadzących ruch transportu zbiorowego 
oraz cechy eksploatacyjne linii komunikacyjnych 
na poszczególnych odcinkach. Ponadto ze wzglę-
du na poziom zatłoczenia ciągów komunikacyjnych 
ustalono trzy klasy odcinków tras: klasa A (ruch 
odbywa się swobodnie), klasa B (ruch odbywa się 
stosunkowo swobodnie), klasa C (trudne warun-
ki obserwuje się na dłuższych odcinkach ciągów 
komunikacyjnych).

Krótkie odległości międzyprzystankowe oraz wy-
stępowanie na trasie przejazdu przystanków o znacz-
nej wymianie pasażerów utrudniają utrzymanie 

punktualności przejazdu. Wpływają bowiem na 
zróżnicowanie prędkości komunikacyjnych.

Punktualność kursowania wyznacza się ze ściśle 
określonego wzoru. Uwzględnia on przynależność 
danej linii autobusowej do jednej z trzech klas swo-
body ruchu w odniesieniu do obserwacji prowadzo-
nych w dni powszednie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 
do 15.00. Wyróżniono linie o dużej, średniej i małej 
swobodzie ruchu.

Wszystkie te czynniki odgrywają ważną rolę 
w postrzeganiu i ocenianiu punktualności przez pa-
sażerów. Są one w znacznym stopniu specyficzne 
dla Warszawy, której system transportowy trudno 
porównywać z innymi miastami. Należy wziąć pod 
uwagę również fakt, iż na punktualność przyjazdów 
wpływ mają również inni uczestnicy ruchu. Im wię-
cej osób będzie korzystało z transportu zbiorowego, 
tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że dojadą 
one do celu na czas.

Reasumując, najczęściej wybieranym środkiem 
transportu w Warszawie jest autobus. Najlepsza 
dostępność wynikająca m.in. z elastyczności tra-
sowania linii jeszcze przez długi czas będzie przy-
czyniała się do jego dominacji w systemie miejskie-
go transportu zbiorowego. Jedynym środkiem trans-
portu mogącym zagrozić dominacji autobusów są 
tramwaje. Warszawa posiada bardzo dobrze rozwi-
niętą sieć kolejową, której potencjał nie jest w pełni 
wykorzystywany.

Z punktu widzenia pasażera najważniejszą „lu-
ką jakościową” w koncepcji „pętli jakości” jest róż-
nica pomiędzy jakością oczekiwaną a postrzeganą. 
Pewność odbycia zaplanowanej podróży stanowi 
dla mieszkańców Warszawy priorytetowy postu-
lat przewozowy. Z kolei najmniejsze oczekiwania 
wykazują wobec wygody podróży. Pasażerowie naj-
bardziej usatysfakcjonowani są dostępnością sie-
ci komunikacyjnej, zaś najsurowiej oceniają koszt 
podróży.

Postulatem, który w najmniejszym stopniu speł-
nia oczekiwania, jest punktualność. Mimo to war-
tości dopuszczalne przyspieszeń i opóźnień odjaz-
dów, wskazane przez pasażerów, niemalże pokrywa-
ją się ze standardami narzucanymi przez ZTM. Ja-
kość postrzegana odnosząca się do informacji w po-
jazdach i na przystankach przewyższa oczekiwania 
pasażerów.

Podsumowanie

Analiza odpowiedzi ankietowanych stała się 
punktem wyjścia do wyznaczenia rzeczywistej „lu-
ki jakościowej”, będącej wyobrażeniem o oczekiwa-
nej usłudze w określonych warunkach. Dokonano 
również zhierarchizowania postulatów przewozo-
wych, wskazując na priorytetowe z punktu widze-
nia pasażerów. Uzyskane wyniki badania mogą być 
obarczone błędem wynikającym z niedostatecznej 
liczebności i zróżnicowania grupy ankietowanych. 
Ujawniły się również pewne obszary wymagające 

Andrzej Świderski, Ewa Kamińska 

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY



44

2018 W r z e s i e ń

usprawnienia, związane z koniecznością wyjaśnie-
nia części terminów wykorzystanych w ankiecie. 
Na podstawie niniejszych rozważań sformułowano 
następujące wnioski:

1) Zidentyfikowanie problemów jakości usług 
przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym 
umożliwia podnoszenie ich poziomu.

2) Wykorzystanie „pętli jakości” pozwala sku-
tecznie wyznaczyć obszary do doskonalenia proce-
sów transportowych w komunikacji miejskiej. Jed-
nakże działanie to musi być poprzedzone badania-
mi, np. ankietowymi.

3) Wyznaczona „luka jakościowa” umożliwiła 
określenie i usystematyzowanie kluczowych pro-
blemów jakości usług przewozowych świadczo-
nych na obszarze aglomeracji warszawskiej. 

W artykule, ze względu na jego objętość, nie 
przedstawiono propozycji rozwiązań usprawniają-
cych. Przeprowadzanie w przyszłości badań zgod-
nie z koncepcją „pętli jakości” powinno być re-
alizowane w sposób systematyczny i systemowy. 
Bowiem doskonalenie funkcjonowania transportu 
publicznego w miastach powinno być procesem 
ciągłym.

Dr hab. inż. Andrzej Świderski (andrzej.swiderski@wat.edu.pl) 
– Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki,
dr Ewa Kamińska (ewa.kaminska@its.waw.pl) – Instytut Transportu 
Samochodowego
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Streszczenie Summary

W artykule przedstawiono wyniki analizy zebranych 
doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu 
zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej 
i oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa w odniesieniu 
do obszaru kompetencyjnego Wojskowego Centrum 
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Przeprowadzona analiza 
pozwoliła na sformułowanie wniosków i zaproponowanie 
rozwiązań doskonalących działanie omawianych systemów, 
co w konsekwencji powinno usprawnić pozyskiwanie 
i ocenę spełnienia wymagań dla sprzętu wojskowego, które 
to wymagania zostały zdefiniowane lub będą definiowane 
przez Siły Zbrojne RP.

The article presents the results of the analysis of 
experience collected from the functioning of the quality 
assurance system in the national defence department as 
well as conformity assessment of products developed for 
defence and state security in relation to the competence 
area of the Military Centre for Standardization, Quality 
and Codification. The analysis allowed to formulate 
conclusions and propose solutions improving the operation 
of the discussed systems, which in consequence should 
improve the acquisition and assessment of meeting the 
requirements for military equipment, which requirements 
have been defined or will be defined by the Polish Armed 
Forces.

Słowa kluczowe Keywords
obronność, jakość, ocena zgodności, wyrób obronny, 
sprzęt wojskowy

defence, quality, conformity assessment, defence product, 
military equipment

Koncepcje zmian w systemie zapewnienia 
jakości i systemie oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa
Concepts of changes in quality assurance system and 
conformity assessment system of products intended 
for the needs of state defence and security
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Wprowadzenie

Wieloletnie funkcjonowanie ustawy o systemie 
oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na po-
trzeby obronności i bezpieczeństwa państwa [8] oraz 
resortowego systemu zapewnienia jakości wyrobów 
obronnych [1] miało korzystny wpływ na eksploato-
wany sprzęt wojskowy, tj. spełnienie specjalnych 
wymagań generowanych przez Siły Zbrojne RP (SZ 
RP). Jednakże, uwzględniając doświadczenia zebra-
ne w czasie działania wskazanych systemów oraz 
dokonując analizy i syntezy obszarów procesowych, 
opracowano koncepcję ich przemodelowania. Zapro-
ponowane zmiany mają na celu doskonalenie pro-
cesów bez negatywnego wpływu na jakość sprzętu 
wojskowego w całym cyklu życia.

Ze względu na zakres kompetencyjny instytucji 
reprezentowanej przez autorów szczególną uwagę 
skupiono na obszarach związanych z Wojskowym 
Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCN-
JiK) oraz jednostkami podległymi – rejonowymi 
przedstawicielstwami wojskowymi (RPW).

Analiza stanu obecnego

System zapewnienia jakości wyrobów obron-
nych (SZJ) został ustanowiony w wyniku wstą-
pienia Polski do NATO i implementacji standar-
dów sojuszu [6]. Obecnie podstawowe uregulo-
wanie prawne stanowi decyzja nr 67/MON Mini-
stra Obrony Narodowej [1], definiująca system, 
jego uczestników oraz koordynatora, a w relacjach 
międzynarodowych – instytucję narodową. Kolej-
ną decyzją – nr 427/MON [2] – określono zasady 
funkcjonowania, obowiązki uczestników oraz ko-
ordynatora. Doprecyzowanie powyższych stanowi 
decyzja nr 447/MON [3], wprowadzająca szczegó-
łowe procedury wykonawcze. Jednakże, przywoła-
ne decyzje największą uwagę skupiają na zapew-
nieniu jakości wyrobów przeznaczonych dla resor-
tu obrony narodowej w etapach cyklu życia, jaki-
mi są: koncepcja, rozwój i produkcja wyrobu. Ze-
brane doświadczenie, jak również wyniki kontroli, 
nadzorów służbowych oraz analizy uprawniają do 
stwierdzenia, że największa uwaga nie oznacza 
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tu pokrycia całości problematyki i niezbędne jest 
podjęcie działań doskonalących.

Drugi z systemów został ustanowiony uregulo-
waniem ustawowym [8], a jego funkcjonowanie do-
precyzowano aktami wykonawczymi. Główne zało-
żenia systemu to zapewnienie ochrony interesów 
państwa przez zapewnienie warunków do oceny 
spełnienia wymagań zawartych w specyfikacjach 
technicznych oraz eliminowanie zagrożeń stwarza-
nych przez wyroby dla życia i zdrowia użytkowni-
ków oraz środowiska. O ile pierwsze z założeń jest 
realizowane (w zakresie możliwości badawczych 
i certyfikacyjnych akredytowanych jednostek ba-
dawczych i certyfikujących), to drugie z założeń 
bardzo rzadko lub nawet w ogóle nie znajduje od-
zwierciedlenia w procesach oceny zgodności wy-
robów przeznaczonych na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa.

Opisane w skrócie systemy mają wspólne ele-
menty, a są nimi: gestorzy SpW, COL, zamawiający, 
koordynator systemu/instytucja narodowa i organ 
sprawujący nadzór nad systemem oceny zgodności, 
użytkownik, rejonowe przedstawicielstwa wojsko-
we/organ sprawujący nadzór nad wyrobem oraz re-
lacje między tymi elementami, zdefiniowane wska-
zanymi regulacjami prawnymi resortowymi i usta-
wowymi. Wymienione podmioty wykonują zadania 
w obu systemach i wzajemnie się uzupełniają.

W odniesieniu do użytkownika obecnie brak jest 
zdefiniowania zadań oraz sposobów ich realizacji 
w SZJ, jednakże ten obszar wymaga osobnych ana-
liz i dyskusji w celu jego doprecyzowania. Jednak-
że, jak wspomniano we wstępie, w niniejszym arty-
kule jest to potraktowane tylko wzmiankowo.

Natomiast zadania uczestnika systemów, jakim 
jest rejonowe przedstawicielstwo wojskowe (RPW), 
zgodnie z regulacjami prawnymi, powinny obejmo-
wać analizę ryzyka i prowadzenie procesu nadzo-
rowania w oparciu o jej wyniki. Na chwilę obecną 
jest to realizowane częściowo, gdyż w elemencie 
dokumentacji technicznej (Warunki Techniczne) 
występują jeszcze zapisy, w oparciu o które RPW 
musi wykonać określone czynności bez możliwo-
ści oceny ryzyka i ewentualnego odstąpienia od ich 
wykonania. Takie działania znajdowały swoje uza-
sadnienie przed przyjęciem standardów obowią-
zujących w NATO, w stanie etatowym RPW czte-
ro- lub pięciokrotnie większym i działaniach prak-
tycznie zastępujących kontrolę jakości dostawcy. 
Ponadto część czynności RPW dla realizacji zadań 
w systemie zapewnienia jakości i oceny zgodności 
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa powtarza się. Czynności 
powtarzające się w procedurach (przywołana wcze-
śniej decyzja nr 447/MON) i rozporządzeniu Mini-
stra Obrony Narodowej [4] to:

 przegląd i analiza umowy,
 ocena systemu zarządzania jakością dostawcy,
 analiza ryzyka,
 opracowanie planu nadzorowania i czynności 

potwierdzania zgodności,

 zgłoszenia do odbioru ze zgłoszeniami do po-
twierdzenia zgodności,

monitorowanie terminów i ilości dostaw,
monitowanie zamawiającemu o utrudnieniach,
 przeglądy dokumentacji konstrukcyjnej,
 kontrola zapisów w dokumentacji produkcyjnej,
 kontrola zmian i zapisów w dokumentacji 

technicznej,
 przegląd poświadczeń jakościowych wyrobów 

od poddostawców,
 przegląd zatwierdzonych programów testów 

i metodyk badawczych,
 bezpośrednia obserwacja czynności badawczych,
 przegląd wyników prób i badań,
monitorowanie systemu zarządzania jakością 

dostawcy.
Dublowanie się opisanych czynności ma szczegól-

ne znaczenie w przypadku tzw. pierwszego trybu oce-
ny zgodności [5], gdzie jedynym organem potwier-
dzającym wykonanie przez dostawcę procesu oce-
ny zgodności wyrobu przeznaczonego na potrzeby 
obronności jest RPW. W odniesieniu do pozostałych 
trybów, czyli drugiego i trzeciego, działania w syste-
mie oceny zgodności są rozszerzone jeszcze o:

 sprawdzenie wykonania badań wymaganych 
specyfikacją techniczną,

 sprawdzenie kompletności wyników badań,
weryfikacja danych zawartych w deklaracji 

zgodności w odniesieniu do danych zawartych 
w certyfikacie,

 potwierdzenie danych zawartych w deklaracji.
Należy podkreślić, że dokumentem kończącym 

proces zapewnienia jakości, w formie odbioru woj-
skowego na etapie realizacji umowy, potwierdzają-
cym spełnienie wymagań zawartych w umowie jest 
protokół odbioru, który w części pierwszej zawiera 
oświadczenie dostawcy o jego własnej odpowiedzial-
ności, że wyrób spełnia wymagania zawarte w umo-
wie, czyli jest zgodny ze specyfikacją techniczną. 
Podobnie rzecz się ma w przypadku oceny zgodno-
ści, gdzie jest wystawiana przez dostawcę deklaracja 
zgodności, w której dostawca również na wyłączną 
własną odpowiedzialność oświadcza, że wyrób jest 
zgodny ze specyfikacją techniczną. W efekcie koń-
cowym oba dokumenty trafiają do RPW i są dokony-
wane stosowne adnotacje potwierdzające przepro-
wadzenie procesów. Ponadto, zgodnie z przepisem 
art. 11 ust. 5, deklaracją zgodności może być każdy 
dokument spełniający wymagania ustawowe zawar-
te w art. 11 ust. 1 ustawy – nie ma zdefiniowanego 
wzoru dokumentu deklaracji zgodności. Podobnie 
jest w przypadku protokołu odbioru – brak zdefinio-
wanego wzoru. Dodatkowym aspektem jest myląca 
nazwa dokumentu – protokół odbioru – sugerująca, iż 
wyrób został odebrany (przyjęty na stan).

Proponowany stan końcowy 

Przytoczone w poprzednim rozdziale aspekty 
i przeprowadzona analiza pozwalają na zapropono-
wanie działań doskonalących, których wdrożenie 
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powinno pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie 
omawianych systemów. 

Uwzględniając omówione aspekty funkcjonowa-
nia systemów zapewnienia jakości i oceny zgodno-
ści wyrobów przeznaczonych na potrzeby obron-
ności i bezpieczeństwa państwa, proponuje się 
przeformowanie ich i ustanowienie jednego resor-
towego systemu – systemu zapewnienia jakości 
i oceny bezpieczeństwa użytkowania sprzętu woj-
skowego. System swoim zasięgiem obejmowałby ja-
kość sprzętu wojskowego, jak również usługi z nim 
związane i stanowiłby system powiązany relacjami 
z systemem pozyskiwania, eksploatacji i wycofywa-
nia sprzętu wojskowego.

Proponowany system zapewnienia jakości i bez-
pieczeństwa użytkowania sprzętu wojskowego po-
winien obejmować, uwzględniając politykę NA-
TO, cały cykl życia wyrobu. Uczestnikami sys-
temu powinny być niżej wymienione jednostki 
organizacyjne:

 koordynator systemu/instytucja narodowa,
 gestor SpW,
COL,
 zamawiający,
 rejonowe przedstawicielstwo wojskowe,
wojskowy instytut badawczy,
 użytkownik.

Każdy z uczestników systemu powinien mieć 
jasno zdefiniowane zadania w systemie, zgodnie 
z obszarem odpowiedzialności, w określonym eta-
pie cyklu życia sprzętu wojskowego.

Zaproponowana koncepcja wymaga podjęcia 
działań wieloobszarowych i powinna obejmować 
w ujęciu ogólnym:

 ustanowienie systemu ze wskazaniem zasobów 
– uczestników systemu,

 określenie zadań uczestników systemu oraz me-
chanizmów egzekwowania ich realizacji z uwzględ-
nieniem czasu (etapów cyklu życia) i funkcji (reali-
zowanych procesów w cyklu życia), 

 likwidację trybu pierwszego oceny zgodności, 
poprzez przyjęcie jako wystarczające, realizacji pro-
cesu zapewnienia jakości na etapie produkcji,

w zależności od złożoności, zaawansowania 
technicznego i technologicznego sprzętu wojskowe-
go prowadzenie badań (dotychczasowy tryb drugi) 
lub prowadzenie certyfikacji (dotychczasowy tryb 
trzeci) z uwzględnieniem proponowanych zmian 
systemowych. Ewentualnie połączenie badań i cer-
tyfikacji w jeden proces (dotychczasowe tryby drugi 
i trzeci) z uwzględnieniem proponowanych zmian 
systemowych,

 zwiększenie nacisku na ocenę wpływu na zdro-
wie i życie użytkowników oraz środowisko,

 odejście od nazewnictwa odbiór wojskowy na 
korzyść proces zapewnienia jakości,

 odejście od nazewnictwa w systemie – protokół 
odbioru na korzyść świadectwo zgodności lub wyko-
rzystanie pojęcia Deklaracja zgodności,

wsparcie funkcjonowania systemu poprzez 
włączenie do możliwego wykorzystania potencja-
łu naukowego i laboratoryjnego instytutów wojsko-
wych oraz nałożenie obowiązku uzyskania kompe-
tencji do certyfikacji wyrobów wskazanych przez 
gestorów. 

Tak zdefiniowane obszary wymagają również 
wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących 
i przywołanych wcześniej unormowaniach praw-
nych – ustawowych, jak również wewnątrzresor-
towych oraz większego wykorzystania standardów 
NATO, np. w zarządzaniu niezawodnością  [7].

Podsumowanie

Zaproponowana koncepcja systemu zapewnie-
nia jakości i bezpieczeństwa użytkowania sprzę-
tu wojskowego powinna zapewnić zbilansowanie 
się kosztów poniesionych na zapewnienie akcep-
towalnego poziomu jakości oraz bezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia użytkowników oraz środowi-
ska z oszacowanymi kosztami potencjalnych strat 
w przypadku nie osiągnięcia tego poziomu.

Płk mgr inż. Paweł Sweklej, ppłk dr inż. Piotr Waślicki (p.waslicki@
ron.mil.pl) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
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Streszczenie Summary

Intencją artykułu jest wsparcie procesu wdrażania 
w lotnictwie Sił Zbrojnych RP nowoczesnych regulacji 
w zakresie zdatności do lotu. Celem szczegółowym jest 
przedstawienie propozycji wykorzystania elementów 
systemu zarządzania jakością w procedurze wykonawczej 
zdatności do lotu dla wojskowego zatwierdzenia 
organizacji projektującej. W tym celu przeanalizowano 
standardy z zakresu Systemów Zarządzania Jakością (QMS) 
wg ISO i AS oraz Europejskich Wojskowych Wymagań 
Zdatności do Lotu (EMAR). Artykuł obejmuje genezę 
powstania wymagań EMAR, podstawowe wymagania 
EMAR21-J w obszarze zapewnienia jakości w Organizacji 
Projektującej (DO) oraz procesu jej certyfikacji. 
Na podstawie analizy udowodniono wpływ wdrożonego 
w DO systemu QMS na proces jej certyfikacji wg przepisów 
zdatności do lotu.

The intention of this article is to support the 
implementation of modern airworthiness regulations 
into Polish Armed Forces Aviation. A detailed task is 
to present proposals for the utilization of elements 
of quality management system for military design 
organization approval procedure. For this purpose, the 
analysis of standards for Quality Management Systems 
(QMS) according to ISO and AS, and European Military 
Airworthiness Requirements (EMAR) has been made. The 
article covers the genesis of EMAR, basic requirements 
of EMAR 21-J in scope of quality assurance in Design 
Organization (DO) and its certification process. Based on 
analysis, the influence of the QMS system implemented 
into DO on the certification process IAW the airworthiness 
regulations has been proved. 

Słowa kluczowe Keywords
certyfikacja, EMAR, jakość, organizacja projektująca, 
zdatność do lotu

airworthiness, certification, Design Organization, EMAR, 
quality

Wykorzystanie elementów systemu 
jakości w procesie certyfikacji organizacji 
projektującej (lub wyrobu) według przepisów 
zdatności do lotu
Utilization of elements of quality management system 
for a design organization (or an aeronautical product) 
certification process proceeded in accordance with 
airworthiness regulations
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Wprowadzenie

Zdatność do lotu (ang. airworthiness) określana 
jest jako zdolność statku powietrznego lub innego 
sprzętu czy systemu lotniczego do wykonania ope-
racji w powietrzu lub na ziemi bez znaczącego ryzy-
ka dla załogi, personelu naziemnego, pasażerów lub 
osób trzecich [1]. Z przytoczonej definicji w sposób 
oczywisty wynika, że podstawowym celem zdatno-
ści do lotu jest zachowanie bezpieczeństwa operacji 
lotniczych, często określanego mianem bezpieczeń-
stwo lotów (BL).

W oparciu o wieloletnie doświadczenia funkcjo-
nowania systemów zapewniających bezpieczeń-
stwo lotów, a w szczególności wnioski z ich spek-
takularnych porażek, objawiających się katastro-
fami lotniczymi, jednym z zasadniczych założeń 

zapewnienia zdatności do lotu jest konieczność 
utrzymania systemu w kontrolowanym środowi-
sku we wszystkich fazach jego funkcjonowania. Po-
cząwszy od fazy zaprojektowania wyrobu (certyfi-
kacji typu) przez certyfikowaną organizację projek-
tującą, poprzez jego produkcję przez certyfikowa-
ną organizację produkującą, do fazy obsługiwania 
przez certyfikowane organizacje obsługi liniowej 
oraz bazowej, w których pracuje certyfikowany per-
sonel obsługowy przeszkolony w certyfikowanych 
organizacjach szkoleniowych.

Opierając się o naukowe teorie zarządzania sys-
temami oraz pozytywne wyniki praktycznego wdro-
żenia systemów zarządzania do organizacji prze-
mysłowych czy usługowych z innych branż, cywil-
ne władze lotnicze zaimplementowały do nowych 
edycji przepisów nadzorowania zdatności do lotu 



54

2018 W r z e s i e ń

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
Wykorzystanie elementów systemu jakości w procesie certyfikacji organizacji projektującej (lub wyrobu)…

sprawdzone rozwiązania (wymagania) z systemu 
zarządzania jakością. Za cel postawiono zwięk-
szenie efektywności funkcjonowania organizacji 
zdatności do lotu, tym samym całego środowiska 
kontrolowanego.

Jednym z zasadniczych elementów zaktualizo-
wanych wymagań zdatności do lotu było wdroże-
nia podejścia procesowego wraz z wymogiem sto-
sowania zasady ciągłego doskonalenia systemu za-
rządzania, jak również metodyki Deminga „Planuj 
– Wykonaj – Sprawdź – Działaj” (PDCA), standar-
dowo wymaganej dla systemów zarządzania jako-
ścią [5][16].

Pomimo że lotnictwo wojskowe ma zdecydowa-
nie inne zadania od lotnictwa cywilnego oraz re-
alizuje je w całkowicie odmiennych warunkach, to 
bezpieczeństwo lotów pozostaje jednym z priory-
tetów również dla lotnictwa wojskowego. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że poziom akceptowal-
nego ryzyka dla wojskowych operacji lotniczych 
(w szczególności lotów bojowych) jest znacznie 
wyższy niż dla operacji lotnictwa cywilnego. Jed-
nakże dla zwiększenia efektywności funkcjonowa-
nia wojskowych organizacji (systemów) zdecydo-
wano się na wdrażanie systemowych rozwiązań 
w zakresie zdatności do lotu, sprawdzonych w lot-
nictwie komercyjnym (cywilnym). 

Zagadnienie określone w tytule artykułu zostanie 
przeanalizowane w oparciu o Wojskowe Europej-
skie Wymagania Zdatności do Lotu – EMAR (ang. 
European Military Airworthiness Requirements), 
które przyjęto za podstawę dla opracowania krajo-
wych wojskowych przepisów zdatności do lotu.

Konieczne jest podkreślenie, że w artykule bę-
dzie używane pojęcie „wyrób” zgodnie z definicją 
określoną w przepisach zdatności do lotu. Wyrób 
oznacza wyłącznie: statek powietrzny lub silnik, 
lub śmigło [1] [15]. Dla „wyrobu” wydawany jest na 
czas nieokreślony Certyfikat typu (TC) lub Uzupeł-
niający certyfikat typu (STC).

Przedmiotowa analiza jest propozycją wspar-
cia działań Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych 
(GIWL), realizującego zadania krajowego wojskowe-
go nadzoru nad zdatnością – NMAA (ang. National 
Military Airworthiness Authority), przy tworzeniu 
procedury wykonawczej PLMAR-21-J w zakresie 
Wojskowego zatwierdzenia organizacji projektują-
cych – MDOA (ang. Military Design Organisation 
Approval).

1. Geneza powstania Europejskich Wojskowych 
Wymagań Zdatności do lotu (EMAR)

Z uwagi na znaczenie transportu lotniczego dla 
rozwoju współpracy międzynarodowej oraz poro-
zumienia pomiędzy narodami, w ramach działal-
ności Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), 
w dniu 7 grudnia 1944 r. w miejscowości Chicago 
(USA) podpisana została Konwencja o Międzynaro-
dowym Lotnictwie Cywilnym, znana również jako 
Konwencja Chicagowska. Przedmiotowa Konwencja 

dała podwaliny do tworzenia współczesnych mię-
dzynarodowych standardów cywilnego lotnictwa 
transportowego (pasażerskiego oraz cargo). Na mo-
cy artykułu 43. Konwencji Chicagowskiej umawia-
jące się państwa utworzyły Międzynarodową Orga-
nizację Lotnictwa Cywilnego – ICAO (ang. Interna-
tional Civil Aviation Organization), mającą status 
organizacji wyspecjalizowanej ONZ [12]. 

ICAO jest odpowiedzialna za opracowywanie 
i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulu-
jących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekono-
mię transportu lotniczego. Przepisy ICAO są wyda-
wane w formie załączników do Konwencji o Mię-
dzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (obecnie jest 
już 19 załączników). W zakresie zagadnień zdatno-
ści do lotu najistotniejsze są dwa załączniki do Kon-
wencji, czyli Załącznik nr 6 – Eksploatacja statków 
powietrznych oraz Załącznik nr 8 – Zdatność do lo-
tu statków powietrznych [10][11]. 

W oparciu o minimalne wymagania opisane 
w przepisach ICAO krajowe władze lotnictwa cy-
wilnego zobligowane były do opracowania szcze-
gółowych przepisów funkcjonowania lotnictwa cy-
wilnego w danym państwie. Prym pierwszeństwa 
w opracowaniu przepisów lotniczych, również 
w zakresie zdatności do lotu, dzierżyły państwa 
z rozbudowanym przemysłem lotniczym, tym sa-
mym mające duży udział w rynku przewozów pa-
sażerskich (lub cargo), czyli USA, Wielka Bryta-
nia, Francja czy ZSRR. Jako pierwsza kompleksowe 
przepisy lotnictwa cywilnego opracowała amery-
kańska Federalna Administracja Lotnictwa – FAA 
(ang. Federal Aviation Administration). Ten fakt 
oraz dominujący potencjał amerykańskiego prze-
mysłu lotniczego spowodował, że władze lotnicze 
innych państw przyjmowały amerykańskie przepi-
sy (standardy) do swoich narodowych przepisów. 
Ma to również odzwierciedlenie w przepisach lot-
niczych przyjętych w Unii Europejskiej, które są 
nadzorowane przez Europejską Agencję Bezpie-
czeństwa Lotów – EASA (ang. European Aviation 
Safety Agency).

Zapisy Konwencji o Międzynarodowym Lotnic-
twie Cywilnym (Art. 3), tym samym zawarte w za-
łącznikach przepisy ICAO, dotyczą wyłącznie lot-
nictwa cywilnego. Natomiast w ramach lotnictwa 
wojskowego (lub szerzej państwowego) każde pań-
stwo jest niezależne w zakresie tworzenia standar-
dów oraz przepisów. Jednakże wojskowi decydenci 
zauważyli, że sprawdzone w lotnictwie cywilnym 
rozwiązania, po odpowiednim ich dopasowaniu do 
specyfiki zadań wojskowych, można z powodze-
niem wykorzystać dla zwiększenia efektywności 
funkcjonowania lotnictwa wojskowego. Poszczegól-
ne państwa przystąpiły do samodzielnej adaptacji 
przepisów cywilnych do środowiska wojskowego 
w takich obszarach i w takim zakresie, które uznały 
za niezbędne lub korzystne.

Na zintensyfikowanie prac nad wspólnymi (zhar-
monizowanymi) europejskimi wojskowymi przepi-
sami zdatności do lotu wpływ miały dwa zasadnicze 
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aspekty. Pierwszy to stale rozbudowują-
ce się struktury i wpływy europejskich 
agencji EASA oraz EUROCONTROL, 
coraz odważniej wkraczające w obsza-
ry działalności lotnictw wojskowych, 
domagające się kolejnych ustępstw ze 
strony władz wojskowych. Nierzadko 
żądania cywilnych władz lotniczych za-
grażały realizacji statutowych zadań Sił 
Zbrojnych. Dotyczyło to w szczególności 
operacji lotniczych w czasie pokoju (tj. 
szkolenie poligonowe, przeloty uzbrojo-
nych statków powietrznych po trasach, 
organizacja działalności lotnisk wojsko-
wych itp.). Wspomniane unijne agencje 
lotnictwa cywilnego korzystały z prze-
wagi w postaci braku jednego kontrpartnera ze stro-
ny Sił Zbrojnych Unii Europejskiej do rozmów na 
temat współuczestniczenia w przestrzeni europej-
skiej oraz reguł eksploatacji statków powietrznych. 
Tym samym argumenty „wojskowych” były zdecy-
dowanie słabo słyszalne na szczeblu Komisji Euro-
pejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, co powodo-
wało wprowadzanie kolejnych ograniczeń dla lot-
nictwa wojskowego. 

Drugim, może nawet bardziej istotnym aspek-
tem było lobby europejskiego przemysłu lotnicze-
go, uczestniczące w międzynarodowych progra-
mach zakupu wojskowych statków powietrznych, 
takich jak: samoloty Eurofighter, A400M czy śmi-
głowce Tiger lub NH90. Przemysł argumentował, że 
spełnianie odrębnych wymagań zdatności do lotu, 
obowiązujących w poszczególnych państwach bio-
rących udział w lotniczych programach zbrojenio-
wych, zdecydowanie komplikuje proces uzgodnień, 
przedłuża okres realizacji programu oraz przede 
wszystkim podnosi koszty.

Pierwszy znaczący krok procesu wydania euro-
pejskich wojskowych przepisów zdatności do lotu 
wykonano w dniu 10 listopada 2008 roku, kiedy 
to Komitet Sterujący Europejskiej Agencji Obrony 
– EDA (ang. European Defense Agency) w formule 
Narodowych Dyrektorów Uzbrojenia zaaprobował 
dokument – mapę drogową „Roadmap on an EU-
-wide Forum for Military Airworthiness Authorities 
(MAWA)” [7]. W przedmiotowym dokumencie zle-
cono agencji EDA powołanie europejskiego forum 
krajowych wojskowych nadzorów nad zdatnością 
do lotu (MAWA Forum) oraz zarekomendowano jej 
zasadnicze cele, w tym między innymi przyjęcie 
przez państwa członkowskie wspólnych zasad pro-
cesu certyfikacji wyrobów oraz organizacji zdatno-
ści do lotu. 

W 2009 roku MAWA Forum opracowało pierwsze 
wydanie Dokumentu Ramowego „The European Har-
monised Military Airworthiness Basic Framework 
Document (BFD), określającego podstawy europej-
skich wojskowych zasad zdatności do lotu. Jednym 
z głównych założeń BFD jest wdrożenie przez kra-
je członkowskie MAWA Forum zharmonizowanych 
wojskowych wymagań zdatności do lotu [4]. 

Dopełnieniem procesu była data 17 listopada 
2009 roku, z którą Ministrowie Obrony państw 
członkowskich EDA zatwierdzili Polityczną Dekla-
rację „Defence Ministers’ Political Declaration Re-
garding the timely Development and Implemen-
tation of the European Military Airworthiness Re-
quirements” [8], potwierdzającą wsparcie dla naro-
dowych wojskowych nadzorów zdatności do lotu 
w celu bezzwłocznego opracowania oraz wdrożenia 
Europejskich Wojskowych Wymagań Zdatności do 
Lotu (EMAR). 

Od 2009 roku opracowany został pełen pakiet 
wymagań EMAR oraz dokumentów EMAD skorelo-
wany, w dopuszczalnym specyfiką lotnictwa woj-
skowego zakresie, z cywilnymi europejskimi prze-
pisami EASA Part. Dokumenty są sukcesywnie ak-
tualizowane w grupach doradczych MAWA Forum 
(ARAG, CAWAG, DPAG) po analizie zmian wpro-
wadzanych w przepisach EASA oraz z uwzględnie-
niem perspektywy wymagań dla wojskowych stat-
ków powietrznych. 

Rysunek 1. przedstawia uproszczony schemat 
powiązań pomiędzy cywilnymi i wojskowymi prze-
pisami zdatności do lotu.

W Tabeli 1. przedstawiono aktualne zestawie-
nie europejskich wojskowych wymagań oraz doku-
mentów zdatności do lotu, które powinny być za-
implementowane do krajowych regulacji państw 
członkowskich. Dopuszczalne są trzy formy ww. 
implementacji:

 adopcja, czyli wdrożenie dokumentów bez 
wnoszenie jakichkolwiek zmian;

 adaptacja całości wymagań – wykazanie 
zgodności (równoważności) krajowych zapisów 
z wszystkimi wymaganiami EMAR;

 adaptacja części wymagań – wykazanie zgodno-
ści (równoważności) krajowych zapisów z częścią 
wymagań EMAR, według potrzeb i uznania z uwa-
gi na uwarunkowania lotnictwa wojskowego dane-
go kraju.

Polska jest aktywnym uczestnikiem MAWA Fo-
rum, w którym na poziomie narodowych wojsko-
wych nadzorów zdatności do lotu reprezentowana 
jest przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych 
(GIWL). Specjaliści podlegli GIWL oraz wyznaczeni 

Rys. 1. Schemat powiązań cywilnych oraz wojskowych przepisów zdatności do lotu

Źródło: opracowanie własne
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przez Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotni-
czych, w uzgodnieniu z GIWL, uczestniczyli od po-
czątku w pracach zespołów zadaniowych oraz grup 
doradczych opracowujących wymagania EMAR. 

W dniu 18 czerwca 2013 r. Dyrektor Departamen-
tu Polityki Zbrojeniowej MON, na podstawie upo-
ważnienia Ministra Obrony Narodowej RP, podpi-
sał porozumienie o akceptacji przez Polskę zasad 
określonych w „The European Harmonised Military 
Airworthiness Basic Framework Document (BFD)” 
Edycji 2.0, tym samym Resort Obrony Narodowej 
potwierdził zobowiązanie do wdrożenia w SZ RP 
przepisów opartych na wymaganiach EMAR.

2. Zapewnienie jakości w Organizacji P rojektującej 
według EMAR 21

Do zarządzania organizacją realizującą zada-
nia w zakresie zdatności do lotu stosowane są te 
same reguły (zasady) sprawdzone dla innego ty-
pu organizacji. Celem jest osiągnięcie, a następnie 

utrzymanie wymaganego poziomu efektywności 
funkcjonowania organizacji zdatności do lotu, tym 
samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa wy-
konywania operacji lotniczych. 

Przy tworzeniu wymagań dla organizacji zdat-
ności do lotu wykorzystano przede wszystkim 
sprawdzone rozwiązania (wymagania) z syste-
mu zarządzania jakością. Do zarządzania syste-
mami zdatności do lotu wdrożono wymóg podej-
ścia procesowego, czyli zastosowania w organi-
zacji systemu procesów wraz z ich identyfikacją 
oraz wzajemnymi oddziaływaniami między tymi 
procesami i zarządzanie nimi w celu osiągnię-
cia zamierzonych wyników [5]. Ponadto w prze-
pisach zdatności do lotu ujęto wymóg stosowa-
nia zasady ciągłego doskonalenia oraz rozwija-
nia systemu zarządzania oraz metodologię PDCA 
„Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj” (ang. 
Plan-Do-Check-Act).

Analizując wymagania zdatności do lotu odno-
śnie dokumentacji systemu zarządzania organizacją 
zdatności do lotu, można wykazać jej zbieżność ze 
standardami dotyczącymi wymagań dla Systemów 
Zarządzania Jakością [5] [16]:

Kierownictwo organizacji musi złożyć pisem-
ną deklarację przestrzegania wymagań (przepisów) 
zdatności do lotu;

 dla organizacji musi być opracowany Podręcz-
nik Organizacji, określany również jako charaktery-
styka Organizacji (ang. Exposition); 

 charakterystyka Organizacji musi zawierać 
między innymi opis Organizacji, jej struktur orga-
nizacyjnych oraz funkcjonalnych, personel kierow-
niczy oraz zarządzający procesami, cel organizacji, 
deklaracje kierownictwa, opisy procesów systemo-
wych, przyporządkowane procesom udokumento-
wane procedury oraz instrukcje wykonawcze.

Jednym z elementów kontrolowanego środowi-
ska zdatności do lotu jest Organizacja Projektująca 
– DO (ang. Design Organisation). Wymagania doty-
czące DO w zakresie wojskowych wymagań zdat-
ności do lotu określone są w EMAR 21 Podczęść J.

Zasadniczym dokumentem opisującym system 
zarządzania organizacją jest Podręcznik Organizacji 
Projektującej, określany w EMAR 21 jako DOE (De-
sign Organisation Exposition).

Szkieletem systemu zapewnienia bezpieczeń-
stwa produktów wyjściowych procesów realizo-
wanych w Organizacji Projektującej jest wdrożo-
ny System Zapewnienia Jakości w projektowaniu 
– DAS (ang. Design Assurance System). Na system 
DAS składają się: struktura organizacyjna – zbu-
dowana z wymaganych przepisami elementów, 
precyzyjny zakres odpowiedzialności uczestni-
ków systemu, wykorzystywane – udokumentowa-
ne procedury oraz zapewnione przez Kierownic-
two siły i środki dla właściwego funkcjonowania 
organizacji projektującej, w tym przede wszyst-
kim realizacji kontroli oraz nadzorowania projek-
tów (zmian do projektów) wyrobów, części oraz 
podzespołów.

Tabela 1. Zestawienie europejskich wojskowych wymagań oraz 
dokumentów zdatności do lotu

Oznaczenie 
dokumentu Tytuł dokumentu Wydanie / data 

wydania

BFD
The European Harmonised Military 
Airworthiness Basic Framework 
Document (BFD) 

Ed. 2.1/ 17.01.2017

EMAR 21

Certification of military aircraft 
and related products, parts and 
appliances, and design and 
production organisations

Ed. 1.3 / 01.02.2018

EMAR 66
Military aircraft maintenance 
licensing 

Ed. 1.0/23.09.2014

EMAR 145
Requirements for maintenance 
organisations

Ed. 1.2 /04.10.2016

EMAR 147
Aircraft maintenance training 
organisations

Ed. 1.1 /23.09.2014

EMAR M
Continuing airworthiness 
requirements 

Ed. 1.0 /12.10.2015

EMACC
European military airworthiness 
certification criteria 

Ed. 3.0 /01.02.2018

EMAD 1
Definitions and acronyms 
document 

Ed. 1.3 /10.10.2017

EMAD R Recognition process Ed. 2.0 /03.02.2016

EMAD MFTP Military Flight Test Permit Procedure Ed. 1.0 /04.10.2016

AMC & GM

Acceptable Means of Compliance 
and Guidance Materiał 
odpowiednio dla: 
EMAR 21;
EMAR 66;
EMAR 145;
EMAR 147;
EMAR M.

Ed. 1.3 /01.02.2018
Ed. 1.0 /23.09.2014
Ed. 1.2 /04.10.2016
Ed. 1.1 /23.09.2014
Ed. 1.0 /07.06.2017

EMAR Form Document (Zbiór 
Formularzy) 

Ed. 1.3 /07.06.2017

Źródło: opracowanie własne
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Celem systemu DAS jest zapewnienie, że Or-
ganizacja Projektująca właściwie funkcjonuje 
i realizuje swoje zadania w zakresie Badań Typu. 
Zadaniem przedmiotowego Systemu Zapewnienia 
Jakości w projektowaniu jest zademonstrowanie, 
że projekt wyrobu, części, wyposażenia, projekt 
zmian do wyrobu lub projekt reperacji (naprawy) 
jest zgodny z podstawą certyfikacji typu. Z per-
spektywy organu nadzoru nad zdatnością do lotu 
wdrożony system DAS daje pewność, że Organi-
zacja Projektującą posiada zdolność do spełnienia 
wymagań EMAR.

Jednym z podstawowych wymagań według 
EMAR 21 odnośnie DAS jest ustanowienie systemu 
niezależnego monitorowania – IMS (ang. Indepen-
dent Monitoring System). Zadaniem IMS jest moni-
torowanie spełnienia wymaganego funkcjonowania 
DAS, tj. zgodnego z udokumentowanymi procedu-
rami. Generalnie monitorowanie polega na prze-
prowadzaniu planowych i systematycznych audy-
tów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez 
Kierującego Organizacją Projektującą planem moni-
torowania DAS, który zapewnia badanie całego za-
kresu działań związanych z wypełnianiem wyma-
gań EMAR 21 Sekcja A w zakresie zatwierdzenia 
wydanego przez Nadzór zdatności do lotu. System 
IMS realizuje również funkcję sprzężenia zwrotne-
go wyników monitorowania do odpowiedzialnego 
Kierownictwa w celu wprowadzenia działań kory-
gujących (naprawczych) do systemu, w przypadku 
stwierdzenie niezgodności. 

Zgodnie z EMAR 21 Podczęść J (AMC&GM) 
[2] akceptowalne jest wykorzystanie do realiza-
cji funkcji IMS wdrożonego do Organizacji stan-
dardowego systemu zapewnienia jakości, w przy-
padku kiedy Organizacja Projektująca jest częścią 
składową (strukturą funkcjonalną) większej orga-
nizacji (firmy). Schematyczne powiązania pomię-
dzy Systemem zarządzania jakością (QMS) „Fir-
my” a Systemem zapewnienia jakości w projekto-
waniu (DAS) Organizacji Projektującej (DO), w tym 
przede wszystkim wykonywanie funkcji niezależ-
nego monitorowania (IMS), przedstawia Rysunek 2. 
Przedmiotowe zadania monitorowania realizowa-
ne są wówczas przez dedykowaną Komórkę Jakości 
z Działu Jakości Firmy. 

Wdrożony w organizacji nadrzędnej (Firmy) sys-
tem zarządzania jakością (QMS) gwarantuje zacho-
wanie wymaganego poziomu jakości działania (pro-
duktu) również dla dodatkowych (wewnętrznych) 
struktur funkcjonalnych, utworzonych w Firmie, 
w celu realizacji specjalistycznych zadań na pod-
stawie specjalnych wymagań. W Księdze Jakości 
Firmy opisany jest cały system zarządzania jakością 
Firmy, obejmujący procesy dla wszystkich struktur 
organizacyjnych oraz funkcjonalnych, a także pro-
cesy zapewnienia jakości dostarczanych do Firmy 
materiałów oraz usług. Natomiast w Podręczniku 
Organizacji Projektującej (DOE) opisane są procesy 
obejmujące wyłącznie daną organizację projektują-
cą i jej powiązania wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Zapewnienie Jakości w projektowaniu – DA 
(ang. Design Assurance) jest procesem rozpoczy-
nającym się przyjęciem do projektowania określo-
nych wymagań zdatności do lotu (tworzeniu pod-
stawy certyfikacyjnej na podstawie standardów 
CS czy wymagań FAR) oraz specyfikacji klienta, 
a kończy się wydaniem certyfikatu typu (uzupeł-
niającego certyfikatu typu) dla wyrobu (statku po-
wietrznego, silnika, śmigła) lub potwierdzeniem 
zdatności do lotu produktu poprzez wydanie For-
mularza nr 1. 

Zgodnie z zasadami zarządzania procesami rów-
nież w stosunku do procesu DA wymagana jest 
 jego ciągła ocena w celu jego doskonalenia. Ewa-
luacja polega przede wszystkim na ocenie czyn-
ników, które wpływają na spełnienie wymagań 
oraz odpowiedniość zaprojektowanego produk-
tu dla dedykowanego wykorzystania. EMAR 21 
Podczęść J (AMC&GM) dla ciągłego doskonalenia 
procesu DA wprost zaleca wykorzystanie standar-
dowego cyklu PDCA.

3. Certyfikacja Organizacji Projektującej według 
wymagań EMAR 21 Podczęść J

Zgodnie z encyklopedyczną definicją [6] termin 
„certyfikacja” określany jest jako „postępowanie 
prowadzone przez niezależną jednostkę (organiza-
cję lub osobę) w celu wykazania, że istnieje stosow-
ne zaufanie, iż należycie opisany (zdefiniowany) 
wyrób, proces (postępowanie) lub usługa są zgodne 
z określonymi wymaganiami, tj. z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi”.

Natomiast w obszarze zdatności do lotu „certy-
fikacja” jest określana jako proces uznania przez 

Rysunek 2. Powiązanie Systemu zarządzania jakością (QMS) „Firmy” 
z Systemem zapewnienia jakości w projektowaniu (DAS) Organiza-
cji Projektującej (DO)
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Wykorzystanie elementów systemu jakości w procesie certyfikacji organizacji projektującej (lub wyrobu)…

upoważniony organ: wyrobu, usługi, organizacji, 
osoby jako spełniających wymagania zdatności do 
lotu, powiązany z deklaracją wnioskodawcy o speł-
nieniu wymagań [1] [14].

Odnosząc się do procesu certyfikacji Organizacji 
Projektującej, jest on oparty na wymaganiach okre-
ślonych w dokumencie EMAR 21 Podczęść J Sekcja 
A. Z kolei podstawowe zasady dla organu certyfiku-
jącego (tj. Wojskowego Nadzoru nad zdatnością do 
lotu – NMAA) opisane są w Sekcji B wyżej wspo-
mnianego dokumentu. W oparciu o przedmiotowe 
wymagania (zasady) krajowy NMAA opracowuje 
szczegółowe procedury oraz instrukcje dla przepro-
wadzenia tego procesu.

Wynikiem pozytywnym certyfikacji DO przez or-
gan NMAA jest wydanie Wojskowego Zatwierdze-
nia Organizacji Projektującej – MDOA (ang. Military 
Design Organisation Approval). Uzyskanie MDOA 
jest potwierdzeniem, że Organizacja Projektują-
ca realizuje zadania w zgodności z wymaganiami 
EMAR 21 Podczęść J lub z krajowymi, równoważ-
nymi przepisami.

Zatwierdzenie MDOA podlega okresowej weryfi-
kacji w celu potwierdzenia, że DO po uzyskaniu za-
twierdzenia nadal utrzymuje wymaganą zgodność 
z przepisami.

W kręgu zainteresowań uzyskania zatwierdzeń 
MDOA, wydanych przez Głównego Inżyniera Wojsk 
Lotniczych (GIWL), będą firmy projektujące wyro-
by, części, wyposażenie lub reperacje (naprawy) dla 
statków powietrznych Sił Zbrojnych RP. Do tego 
grona będą należeć zarówno producenci wyrobów 
oraz lotnicze zakłady remontowe, jak i instytuty ba-
dawczo-rozwojowe lub wyższe uczelnie technicz-
ne, których biura konstrukcyjne realizują usługi 
projektowe dla wojskowych statków powietrznych. 
Proces dotyczy krajowych oraz zagranicznych DO 
współpracujących z SZ RP. GIWL w ramach po-
siadanych kompetencji – jako organ utrzymania 
zaprojektowanej zdatności do lotu (ang. continu-
ed airworthiness) – dopuszcza zmiany dla wojsko-
wych statków powietrznych poprzez zatwierdzanie 
opracowanych przez DO biuletynów technicznych 
w zakresie zmian konstrukcyjnych (K), wykonania 
napraw (N) oraz zmian okresów eksploatacji (Re). 
Jednakże w zakresie początkowej zdatności do lo-
tu (ang. initial airworthiness) oraz zaprojektowa-
nej zdatności do lotu istnieją znaczące rozbieżności 
w obecnych przepisach Resortu Obrony Narodowej 
(RON) a wymaganiami EMAR 21. Dodatkowo w re-
gulacjach RON są luki dotyczące niektórych zagad-
nień zdatności do lotu. Jako drastyczny przykład 
można w tym miejscu przywołać brak przepisów 
regulujących wydawanie wojskowych certyfika-
tów typu dla wyrobów – MTC (ang. Military Type 
Certificate). 

W związku z powyższym w ramach przygotowań 
do wdrożenia polskich przepisów PLMAR21, opar-
tych na wymaganiach EMAR 21, GIWL zainicjował 
w 2017 roku „Pilotażowy program wojskowego za-
twierdzenia organizacji projektującej (MDOA)”.

W Oddziale Normowania Eksploatacji Szefostwa 
Techniki Lotniczej IWsp SZ, podległemu GIWL, 
opracowano wstępne założenia dla pilotażowego 
programu [17]:

 Przeprowadzenie pilotażowego programu 
MDOA w oparciu o organizację projektującą (DO), 
posiadającą zatwierdzenie EASA DOA.

 Posiadanie EASA DOA gwarantuje, że DO repre-
zentuje wymagany poziom kwalifikacji, doświad-
czenia oraz jakości, zweryfikowany przez uznany 
organ nadzoru nad zdatności do lotu. 

Oparcie programu pilotażowego o zatwierdzo-
ną przez EASA organizację DO przyspieszy proces 
weryfikacji przez GIWL kwalifikacji DO. 

Zweryfikowane przez EASA procedury (dopra-
cowany system) ułatwią naukę strony wojskowej 
(GIWL) w zakresie procesu zatwierdzania MDOA.

GIWL akceptuje zasady przyjęte przez EASA 
– tym samym akceptuje zweryfikowane zagadnie-
nia (procesy, procedury), które są stosowane przez 
DO również dla wojskowych statków powietrznych.

Obecny system RON w zakresie zatwierdzania 
zmian dla wojskowych statków powietrznych ma 
swoją specyfikę, która będzie uwzględniona w pro-
cesie zatwierdzania MDOA.

W początkowej fazie funkcjonowania MDOA 
organizacja DO nie uzyska od GIWL przywilejów 
(uprawnień) otrzymanych w ramach EASA DOA.

Dojrzewanie systemu – doskonalenie zdolności 
GIWL oraz DO w ramach MDOA – powinno redu-
kować różnice pomiędzy EASA DOA oraz MDOA. 
Zatwierdzone MDOA będą stopniowo uzyskiwać 
uprawnienia (przywileje).

Do najważniejszych etapów pilotażowego progra-
mu zaliczono:

Określenie różnic pomiędzy przepisami EASA 
Part 21 Podczęść J a wymaganiami EMAR 21 Pod-
część J, z uwzględnieniem wymagań GIWL.

Opracowanie wojskowego suplementu do pod-
ręcznika organizacji DOA. Suplement będzie obej-
mował specyfikę przepisów RON w zakresie projek-
towania i zatwierdzania zmian w konstrukcji woj-
skowych wyrobów (lub reperacji).

Audyt organizacji DO na zgodność z wojsko-
wym suplementem do podręcznika POP w celu we-
ryfikacji oraz ewentualnej korekty zapisów wojsko-
wego suplementu podręcznika (w oparciu o wyniki 
audytu).

Opracowanie procedury wykonawczej PLMAR 
21-J i wdrożenie jej do RON.

Wydanie przez GIWL pierwszego certyfikatu 
MDOA dla uczestnika programu.

Ze strony wojskowej oczekiwane są następujące 
rezultaty programu:

Opracowanie i wdrożenie procedury wykonaw-
czej PLMAR 21 – J.

Wydanie przez GIWL pierwszego certyfikatu 
wojskowego zatwierdzenia organizacji projektują-
cej (MDOA) – dla DO uczestniczącej w programie.

Opracowanie procedury wykonawczej dla Alter-
natywnego zatwierdzenia organizacji projektującej 
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(AMDOA) – dla organizacji, które nie posiadają EASA 
DOA, jako wstępny etap pełnej procedury MDOA.

Rozszerzanie procedury MDOA na kolejne DO, 
posiadające zatwierdzenie EASA DOA oraz AM-
DOA dla pozostałych organizacji.

Uzyskanie podstawy przejścia do procedury 
wykonawczej PLMAR 21-B, tj. wydania wojskowe-
go certyfikatu typu dla wyrobu opracowanego przez 
zatwierdzoną organizację projektującą (MDOA).

Natomiast dla strony „przemysłu lotniczego” pro-
gram jest przede wszystkim szansą na ujednolice-
nie przepisów wojskowych z cywilnymi, co powin-
no obniżyć koszty realizacji usług dla klientów woj-
skowych, usprawnić procesy uzgodnieniowe oraz 
zwiększyć wachlarz realizowanych usług.

Podsumowanie

Celem Pilotażowego programu MDOA jest wspar-
cie w opracowaniu procedury wykonawczej zdat-
ności do lotu PLMAR 21-J, która będzie zgodna 
z wymaganiami EMAR 21 oraz jednocześnie bę-
dzie uwzględniać specyfikę krajowych uwarun-
kowań, które w trakcie wieloletnich doświadczeń 
eksploatacji wojskowych statków powietrznych SZ 
RP udowodniły swoją efektywność dla zachowania 
bezpieczeństwa lotów.

Zgodnie z założeniem programu proces pi-
lotażowej certyfikacji zostanie przeprowadzony 
w oparciu o Organizację Projektującą, która po-
siada już zatwierdzenie DOA, wydane przez agen-
cję EASA.

Podkreślić należy, że powyższe podejście jest jak 
najbardziej zasadne, ponieważ wymagania EMAR 
21 opierają się na przepisach EASA Part-21, według 
których agencja EASA certyfikuje organizacje DO 
i wystawia zatwierdzenie DOA. Tym samym pro-
ces weryfikacji przez GIWL możliwości spełnienia 
przez DO wymagań EMAR (lub PLMAR) powinien 
ulec maksymalnemu skróceniu, a uzyskane rezulta-
ty audytów powinny być miarodajne dla opracowa-
nia przepisów obejmujących pozostałe DO. 

W opinii autorów artykułu wskazane jest opra-
cowanie dodatkowej metodyki, która uwzględni 
w procedurze PLMAR 21-J organizacje, które nie 
posiadają dotychczas zatwierdzenia EASA DOA lub 
MDOA zagranicznego nadzoru NMAA, a które na-
dal mają znaczny wkład w zabezpieczeniu eksplo-
atacji (zdatności do lotu) dużej części floty wojsko-
wych statków powietrznych.

W tabeli 2. przedstawiono zestawienie Organiza-
cji Projektujących (biur konstrukcyjnych), które re-
alizują usługi projektowe dla statków powietrznych 
Sił Zbrojnych RP, z podziałem na posiadające oraz 
nieposiadające zatwierdzenie EASA DOA.

Zestawienie z Tabeli 2. wskazuje, że znaczna 
część podmiotów realizujących usługi projektowe 
dla wojskowych statków powietrznych, w szczegól-
ności w zakresie zmian konstrukcji lub projektów 
reperacji, nie posiada zatwierdzenia EASA DOA. 
Dlatego też certyfikacja oraz uzyskanie przez te 

organizacje wojskowego zatwierdzenia MDOA będą 
bardziej złożone. Jednakże przepisy zdatności do 
lotu (AMC&GM) dopuszczają możliwość odstąpie-
nia od wymogu posiadania przez DO zatwierdze-
nia MDOA w przypadku realizacji projektu w ścisłe 
określonym zakresie, np. przy ubieganiu się o wy-
danie Uzupełniającego Certyfikatu Typu lub za-
twierdzenie projektu reperacji. Zdolność do zapew-
nienia jakości w projektowaniu (DAS) jest wówczas 
weryfikowana w oparciu o procedurę alternatywną 
– ADOAP (ang. Alternative Design Organisation Ap-
proval Procedure), gdzie sprawdzane są kompeten-
cje personelu projektującego i weryfikującego oraz 
wdrożone procedury zapewniające jakość projektu 
zgodnie z EMAR, natomiast certyfikacji nie podlega 
sama organizacja.

W dotychczasowym systemie zarządzania zdat-
nością do lotu wojskowych statków powietrznych 
dla firm takich jak Wojskowe Zakłady Lotnicze czy 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych nie było 
wymogu poddania się formalnej certyfikacji w za-
kresie posiadanej organizacji projektującej. Reali-
zowały one projektowanie zmian w wojskowych 
statkach powietrznych według zasad ustalonych 
w Resorcie Obrony Narodowej [9] [13] [14]. Poziom 
bezpieczeństwa procesów projektowych czy ana-
liz i testów oparty był na wieloletnim doświadcze-
niu w zakresie znajomości możliwości konstruk-
cji statków powietrznych, dla których prowadzo-
no prace projektowe (trwałość, zasady eksploatacji, 
ograniczenia).

Główny Inżynier Wojsk Lotniczych, przygotowu-
jąc procedurę certyfikacji MDOA lub AMDOAP, po-
winien w niej uwzględnić jako kryterium pomocni-
cze aspekt wdrożenia systemu zarządzania (zapew-
nienia) jakości do Organizacji Projektujących, które 
wnioskują o zatwierdzenie MDOA.

Należy wskazać, że zgodnie z przepisami zdat-
ności do lotu dla wydania zatwierdzenia MDOA 
nie ma wymogu posiadania przez organizację pro-
jektującą certyfikatu systemu wg ISO 9001 lub 
AS 9100. Dokument EMAR 21-J natomiast wyma-
ga od organizacji projektującej (DO) posiadania 

Tabela 2. Zestawienie Organizacji Projektujących posiadających 
oraz nieposiadających zatwierdzenia EASA DOA

Organizacje Projektujące 
z zatwierdzeniem EASA DOA

Biura konstrukcyjne 
bez zatwierdzenia EASA DOA 

(lub równoważnego)

Polskie Zakłady Lotnicze Mielec Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 
(w tym Oddział Dęblin)

PZL Warszawa – Okęcie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2

WSK PZL – Świdnik Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4

Pratt&Whitney Rzeszów Centrum Serwisowe Airbus C-295

--- WB Electronics

--- Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych
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Systemu zapewnienia jakości w projektowaniu 
(DAS) z niezależnym systemem monitorowania 
(IMS). Jednakże należy podkreślić, jak to zostało 
przedstawione w treści artykułu, że DO posiadają-
ca wdrożony system np. ISO 9001 lub AS9100, daje 
większą gwarancję, że zorganizowany w DO system 
IMS działa efektywnie. Tym samym uzyskiwane 
jest potwierdzenie o zdolności organizacji do speł-
nienia wymagań EMAR 21-J (PLMAR 21-J) co naj-
mniej w przedmiotowym zakresie. W konsekwen-
cji certyfikacja DO z wdrożonym standardowym 
systemem zarządzania jakością powinna przebie-
gać sprawniej niż bez tych systemów jakościowych. 
Dzięki temu w trakcie certyfikacji organ nadzoru 
nad zdatnością może skupić się na specyficznych 
zagadnieniach zdatności do lotu (wynikających 
z EMAR). Dla potwierdzenia poprawnego funkcjo-
nowania systemu zapewnienia jakości konieczne 
jest jednak udostępnienie przez DO wyników au-
dytów systemu jakości realizowanych przez auto-
ryzowane organizacje. Weryfikacji podlegają stwier-
dzone niezgodności w obszarach pokrywających się 
z działalnością (procesami) DAS oraz IMS, realizo-
wanych według procedur Podręcznika Organizacji 
Projektującej.

Wdrożony w Organizacji Projektującej system za-
rządzania jakością (QMS) ułatwia certyfikację w za-
kresie zdatności do lotu, ponieważ daje dodatkową 
gwarancję organowi certyfikującemu, że w Organi-
zacji Projektującej istnieje pełne zrozumienie zasad 
zarządzania procesami, w tym odpowiedzialności 
wskazanych elementów (personelu) organizacji za 
stosowanie udokumentowanych procedur oraz in-
strukcji wewnętrznych.

Przeprowadzona analiza zagadnienia potwierdza 
konieczność realizacji procesu certyfikacji i wyda-
wania wojskowych zatwierdzeń organizacji projek-
tujących (MDOA) w sposób etapowy:

1. W pierwszej kolejności przystąpić do certy-
fikacji i wydania MDOA dla Organizacji Projektu-
jących, które posiadają zatwierdzenie EASA DOA.

2. W drugiej kolejności realizować certyfikację 
według alternatywnej procedury AMDOAP dla or-
ganizacji (biur konstrukcyjnych), które udowodnią 
posiadanie Systemu Zarządzania Jakością według 
ISO 9001 lub AS 9100.

3. W ostatnim etapie przystąpić do certyfikacji 
MDOA (AMDOA) dla organizacji (biur konstruk-
cyjnych) bez wdrożonego systemu zapewnienia 
jakości. Jednakże sugeruje się zawieszenie ich cer-
tyfikacji do czasu wdrożenia przez te organizacje 
systemu zapewnienia jakości. Wiąże się to jed-
nak ze wstrzymaniem lub co najmniej ogranicze-
niem współpracy z takimi podmiotami jako nie-
gwarantującymi zapewnienia wymaganej jakości 
w projektowaniu.

Wdrożenie do Resortu Obrony Narodowej prze-
pisów zdatności do lotu wojskowych statków po-
wietrznych opartych na wymaganiach EMAR jest 
koniecznością. Jest to jednocześnie etap wymaga-
ny dla przyszłego przejścia systemu eksploatacji 

wojskowych statków powietrznych do kolejnego 
poziomu funkcjonowania, czyli do Systemu Za-
rządzania Bezpieczeństwem – SMS (ang. Safety 
Management System), opartego na zarządzaniu 
ryzykiem.

Dr inż. Sergiusz Szawłowski (sergiusz_szawlowski@poczta.onet.pl), 
mgr inż. Leszek Lewsza (leszek.lewsza@itwl.pl) – Instytut Technicz-
ny Wojsk Lotniczych
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest zbadanie, porównanie i określenie 
podobieństw oraz różnic występujących w wymaganiach 
wprowadzonych przez publikację AQAP 2110 wydanie D 
w kontekście wymagań właściwych dla systemu zakładowej 
kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych. 
W części teoretycznej artykułu wykorzystano wyniki badań 
literatury przedmiotu. Porównano wymagania normy 
PN-EN 16361:2013-12 i publikacji AQAP 2110. Norma 
ta dotyczy napędów oferowanych razem z drzwiami, 
skrzydłami systemowymi producenta automatyki lub 
innymi skrzydłami oraz obejmuje napędy ze skrzydłami 
do drzwi przesuwnych i obrotowych. W badaniach, 
przeprowadzonych z myślą o organizacjach posiadających 
wdrożone systemy ZKP i AQAP, uwzględniono system 
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz 
procesy realizowane w organizacji produkującej taki typ 
napędów. Przedstawiono omówienie wyników porównania. 
W części empirycznej wykorzystano wyniki badań własnych 
przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących 
działalność zgodnie z wymaganiami systemów ZKP 
i AQAP. Przedstawiono – w formie graficznej – propozycję 
określenia procesów i ich powiązań dla organizacji. 
W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano 
wymagania zbieżne oraz zdecydowanie różne. Opracowano 
podsumowanie wynikające z przeprowadzonych porównań 
i podanych przykładowych rozwiązań. 

The purpose of the article is to examine, compare and 
determine the similarities and differences in requirements 
introduced by the publication AQAP 2110 release D in the 
context of requirements specific to construction products 
factory production control system (FPC).
The theoretical part of the article uses the results of 
literature research on the subject. The requirements of 
PN-EN 16361:2013-12 standard and AQAP 2110 were 
compared. This standard applies to power operated 
pedestrian doors, doorsets other than swing type, initially 
designed for installation with power operation without 
resistance to fire and smoke leakage characteristics. The 
research, conducted for organizations with implemented 
FPC and AQAP systems, included a system of evaluation 
and verification of constancy of performance and 
processes implemented in an organization producing 
such type of drives. A discussion of the results of the 
comparison is presented.
The empirical part uses the results of own research carried 
out in Polish organizations operating in accordance with 
the requirements of FPC and AQAP systems. A proposal 
for defining processes and their relations in the graphical 
form for the organization has been presented.
As a result of the research, convergent and distinctly 
different requirements were identified. Conclusions 
resulting from the comparisons made and the example 
solutions given were developed.

Słowa kluczowe Keywords
ZKP, AQAP, jakość, wymagania jakościowe, zakładowa 
kontrola produkcji

FPC, AQAP, quality, quality requirements, factory 
production control
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Wprowadzenie 

Aktualna nowelizacja publikacji AQAP 2110 
jest konsekwencją zmiany wymagań norm ISO 
9000:2015 i ISO 9001:2015. Norma [8] koncentruje 
się na skuteczności realizowanych procesów. Twór-
cy normy przyjęli, że poprawa skuteczności zo-
stanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia pro-
cesowego z wykorzystaniem – na wszystkich po-
ziomach organizacji – cyklu PDCA oraz myślenia 

opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka. Powyższe 
założenia wymusiły konieczność nowelizacji publi-
kacji [2]. Inspiracją do opracowania tego artykułu 
były zarówno nowe wydania normy i natowskie-
go standardu AQAP 2110 D, jak i zainteresowanie 
badawcze autora dotyczące relacji wymagań jako-
ściowych właściwych dla różnych wyrobów. Bada-
nia dotyczyły wymagań dla wyrobów obronnych 
oraz wyrobów budowlanych. Przyjęto hipotezę, 
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że wymagania AQAP 
i ZKP są zbieżne. Za-
stosowano metody-
kę badawczą obejmu-
jącą badanie literatury 
przedmiotu i technikę 
analizy porównawczej. 
W artykule wykorzy-
stano najnowszą wie-
dzę [3,4,8,17] i aktual-
ną dostępną terminolo-
gię [9,12,13]. 

Podstawy stosowania 
systemów AQAP i ZKP 

Stosowanie AQAP 
jest uwarunkowane za-
wartą umową. Celem 
wdrożenia wymagań 
AQAP jest ustanowie-
nie podstawy umożli-
wiającej nadzorowa-
nie przez zamawiającego zgodności z wymaganiami 
umowy dotyczącej dostawy wyrobu obronnego. Pod-
stawę tę stanowi wdrożenie w odpowiedni sposób 
wymagań [2] (p.1.2), co zbuduje zaufanie do zdolno-
ści dostawcy w zakresie dostarczania wyrobów, które 
będą zgodne z wymaganiami zamawiającego zawar-
tymi w umowie. Wymagania te w zależności od po-
trzeb zamawiającego – oprócz obowiązujących norm 
obronnych i przepisów prawa – mogą dla danego wy-
robu w kolejnym zamówieniu być różne. Zakładowa 
kontrola produkcji jest jednym z warunków wprowa-
dzania do obrotu wyrobów budowlanych wymaga-
nych przez rozporządzenie 305/2011 [12]. 

W zalezności od przyjętego w Unii Europejskiej 
systemu oceny zgodności w procedurze oceny po-
winny wziąć udział odpowiednie notyfikowane i/lub 
akredytowane jednostki. W Polsce w systemie kra-
jowym wymagana jest akredytacja, co nie ma za-
stosowania w przypadku AQAP. Przy dokonywaniu 
oceny zgodności powinny być stosowane metody:

1) ustalenie typu wyrobu na podstawie badań 
i obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opiso-
wej dokumentacji wyrobu, 

2) wewnętrzna (zakładowa) kontrola produkcji,
3) ciągłe badania próbek pobranych w zakładzie 

zgodnie z ustalonym planem badań prowadzonych 
przez producenta i – jeśli tego wymaga system okre-
ślony w specyfikacji technicznej – nadzorowanie 
przez uprawnione jednostki trzeciej strony,

4) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego 
i zakładowej kontroli produkcji przez akredytowa-
ną/notyfikowaną jednostkę,

5) nadzorowanie, ocena i akceptacja zakładowej 
kontroli produkcji przez akredytowaną/notyfikowa-
ną jednostkę,

6) badanie przez producenta lub akredytowaną/
notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowa-
nej do wysłania albo dostarczonej odbiorcy.

Zakładowa kontrola produkcji jest wymagana 
prawem we wszystkich systemach oceny i wery-
fikacji stałości właściwości użytkowych (systemy 
oiwswu) [12]. Praktycznie oznacza to, że żaden wy-
rób budowlany z oznakowaniem CE lub znakiem 
budowlanym nie trafi do obrotu, jeśli jego produ-
cent nie posiada wdrożonego systemu ZKP i nie 
przeprowadzi badań typu. System zakładowej kon-
troli produkcji jest jednym z elementów systemu 
oceny zgodności wyrobów budowlanych obowią-
zującego również w Polsce od dnia akcesji Polski 
do Unii Europejskiej. Unijny system oceny zgodno-
ści wyrobów określony jest w rozporządzeniu [12] 
i aktach prawa krajowego, będących transpozycją 
prawa unijnego i uszczegółowieniem wynikającym 
ze specyfiki i dotychczasowych tradycji naszego 
kraju. Są to głównie Dyrektywy Nowego i Global-
nego Podejścia oraz Decyzje. Określają one wyma-
gania, jakie muszą spełniać wyroby budowlane, aby 
mogły być dopuszczone do swobodnego przepływu 
towarów, który obowiązuje w krajach członkow-
skich Unii Europejskiej (UE) oraz Islandii, Norwe-
gii i Lichtensteinie, a także Turcji jako kraju stowa-
rzyszonego. Obszar ten jest nazywany Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, określany jest również 
jako Jednolity Rynek UE. Złożoność systemu oceny 
zgodności wyrobów budowlanych i umiejscowie-
nie ZKP w tym systemie przedstawiono na rys. 1. 

System oceny zgodności wyrobów ma zagwaran-
tować dopuszczanie do obrotu na Jednolitym Ryn-
ku UE tylko wyrobów spełniających wymagania 
unijnych aktów prawnych, które dotyczą głównie 
aspektów bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. 
Wdrożenie systemu ZKP i uzyskanie odpowiednie-
go poświadczenia zgodności z wymaganiami przez 
uprawnioną jednostkę trzeciej strony jest jednym 
z kryteriów stosowanych w obowiązującym w UE 
systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych. 

Rys. 1. Umiejscowienie ZKP w systemie obowiązującym w UE i systemie krajowym

Źródło: [6]
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W odniesieniu do wyrobów budowlanych na pod-
stawie rozporządzenia [12] jest to system oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (sys-
tem oiwswu). Mając na uwadze zapewnienie wiary-
godności deklaracji właściwości użytkowych, należy 
ocenić właściwości użytkowe wyrobu budowlanego 
poprzez badania typu, kontrolować produkcję w za-
kładzie zgodnie z odpowiednim systemem oiwswu 
wskazanym w specyfikacji technicznej, a tam, gdzie 
to wymagane – z udziałem jednostki certyfikującej. 
Można wybrać kilka różnych systemów mających 
zastosowanie do danego wyrobu budowlanego, by 
uwzględnić specyficzny związek niektórych spośród 
jego zasadniczych charakterystyk z podstawowymi 
wymaganiami dotyczącymi obiektów budowlanych 
i wynikającym z tego zakresem ich stosowania. 

Charakterystyka nowych wymagań AQAP i różnice 
w kontekście ZKP

Publikacja [2] (p. 3.1) ustanawia wymaganie stoso-
wania normy ISO 9001:2015. Głównym celem tego 
wydania normy jest zapewnienie osiągnięcia zrów-
noważonego rozwoju. Z powodu ciągłych zmian 
w środowisku operacyjnym, tworzonych głównie 
przez nowe technologie, organizacje muszą inaczej 
funkcjonować. Przyjęte w normie podejście pozwoli 
nadążyć za tym oczekiwaniem. Norma [8] koncen-
truje się na wydajności realizowanych procesów [5]. 
Twórcy normy przyjęli, że poprawa wydajności zo-
stanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia proce-
sowego i myślenia opartego na identyfikacji i ocenie 
ryzyka z wykorzystaniem cyklu Deminga na wszyst-
kich poziomach organizacji. Wdrożenie takiego po-
dejścia przez dostawcę wzmacnia zaufanie do jego 
zdolności dostarczenia wyrobu obronnego spełniają-
cego wymagania umowy i [2] rozdział 5. 

Publikacja [2] definiuje zgodność jako spełnie-
nie wymagań zamieszczonych w rozdziałach 3, 4 
oraz 5. Wymaganie zgodności z normą [8] w przy-
padku realizacji umowy na dostawę wyrobu obron-
nego wynika z [2] (p. 3.2.1; 4.1). Zgodnie z określo-
nym zakresem zastosowanie mają z reguły wszyst-
kie wymagania normy [8] i publikacji [2]. Nowe 
jest zastrzeżenie, podane w [2] (p. 3.3; 5.2.1; 5.4.4; 
5.4.11), że w zawartej z zamawiającym umowie mo-
że być zawarta klauzula „Jeśli nie określono inaczej 
w umowie” wyłączająca ze stosowania wymienione 
w umowie wymagania. Zastrzeżenie to jest tu po-
dane jako nowe, ponieważ dotychczas obowiązy-
wała mniej precyzyjna klauzula „Jeżeli nie zostało 
uzgodnione inaczej”. W wymaganiach ZKP wyni-
kających z przepisów prawa, które są jednakowe 
dla wszystkich producentów, podobne klauzule 
nie mają zastosowania. Zastrzeżenie w [2] „jeżeli 
nie określono inaczej w umowie” uzasadnia zało-
żenie, że chodzi o cele dotyczące zawartej umowy. 
Cele te mogą dotyczyć na przykład kosztów wy-
robu będącego przedmiotem umowy, terminu do-
stawy oraz spełnienia poszczególnych wymagań 
jakościowych i technicznych wyszczególnionych 

w zawartej umowie. Wymagania ZKP nie dotyczą 
kosztów wyrobu ani terminu jego dostawy. Ponadto 
ZKP nie definiuje wymagań nawet zbliżonych czy 
podobnych, które wprowadza publikacja [2]:

W powołaniach normatywnych (p. 3.2.1) za-
mieszczono dwa nowe dokumenty – normę ISO 
31000:2009 oraz publikację ACMP 2100, która wy-
maga stosowania [10]. Oznacza to, że spełnienie za-
wartych w nich wymagań dotyczących odpowied-
nio zarządzania ryzykiem [11], [15] i zarządzania 
konfiguracją jest niezbędne do zapewnienia zgodno-
ści z (p. 1.2).

 Punkt 3.3 wprowadza nowe definicje, takie jak: 
niezawodność, analiza przyczyn, krytyczna charak-
terystyka wyrobu/procesu, materiał sfałszowany. 
Definicje tych terminów są powszechnie znane spe-
cjalistom i ogólnie dostępne. Celem zamieszczenie 
tych definicji w [2] jest wyeliminowanie możliwo-
ści niedomówień podczas praktycznego stosowania 
w sytuacji kontraktowej.

 Punkt 4.2 wymaga: udokumentowanego zakre-
su systemu dostawcy, zapisów z auditu wewnętrz-
nego, samooceny i innych obiektywnych dowodów 
na to, że zapewniono zgodność z [2] (p. 1.2). Usta-
nawia stosowanie kar przewidzianych w umowie 
w przypadku odrzucenia systemu zarządzania ja-
kością przez przedstawiciela GQAR. W wymaganiu 
tym na przykładzie „zapisów z auditu” widoczny 
jest brak konsekwencji w stosowaniu terminologii 
[7], która wprowadza termin „udokumentowana in-
formacja”. Zakres wynika z kontekstu organizacji 
i wymagań zainteresowanych stron. Zakres nie jest 
wykazem możliwości produkcyjnych poszczegól-
nych typów wyrobów lub usług. 

Rozdział 5. [2] określa szereg wymagań doty-
czących systemu zarządzania jakością dostawcy, 
których stosowanie wynika z podejścia NATO do 
jakości wyrobów obronnych. Wdrożenie tych wy-
magań w celu zapewnienia zgodności [2] (p. 1.2) 
jest uzasadnione z uwagi na sojuszniczy charak-
ter funkcjonowania NATO, złożoność konstrukcyj-
ną i technologiczną oraz koszty stosowanych wyro-
bów obronnych. AQAP wymagania te definiuje jako 
„specyficzne wymagania NATO”. 

Sojusznicza Publikacja Zapewniania Jakości 
AQAP 2110 wydanie D w porównaniu do wyma-
gań AQAP 2110 wydanie 3 z 2008 r. wprowadza 
szereg nowych wymagań, które nie wynikają tylko 
ze zmian normy ISO 9001:2015. Zmienione i no-
we wymagania dotyczą utrzymywania dowodów 
zgodności systemu, procesów i wyrobu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem poddostawców występu-
jących w łańcuchu dostaw. Celowi temu służy rów-
nież wprowadzona [2] (p. 5.4.1.1) macierz zgod-
ności „wymaganie-rozwiązanie”. ZKP jako system 
niepowiązany z [8] nie definiuje podobnych wy-
magań. Powołanie normy ISO 31000:2009 oraz 
publikacji ACMP 2100 jest korzystne dla dostaw-
ców, ponieważ standaryzuje procesy – odpowied-
nio zarządzania ryzykiem i zarządzania konfigura-
cją, niezbędne do zapewnienia zgodności. Wiąże się 

Wiesław Klimczak
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jednak z zapewnieniem niezbędnych zasobów oso-
bowych (kompetencje) i sprzętowych (komputery 
i oprogramowanie). 

Wprowadzenie przez [2] zwiększonych wymagań 
powinno uwrażliwić dostawców wyrobów obron-
nych na podejmowanie działań, których celem jest 
ograniczenie wynikających z różnych uwarunkowań 
występujących w skomplikowanym łańcuchu dostaw 
wyrobu obronnego możliwości popełnienia błędu. 
Osiągnięcie tego celu spowoduje spełnianie w coraz 
to wyższym stopniu wymagań zamawiającego i przy-
czyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowa-
nia wyrobów, co jest zbieżne z wymaganiami ZKP. 

Porównanie wymagań AQAP i ZKP

Producent odpowiada za udokumentowanie, 
wdrożenie i stosowanie systemu ZKP, który musi 
być adekwatny do wyrobu, procesu produkcji oraz 
powinien zapewnić odpowiedni poziom zaufania 
do zgodności deklarowanych właściwości. Nie ist-
nieją jednak uniwersalne wymagania ZKP, które 
można by było – podobnie jak wymagania AQAP 
– zakwalifikować jako odpowiednie dla wszystkich 
wyrobów budowlanych. 

Jest to zgodne z filozofią Nowego i Globalnego Po-
dejścia unijnego systemu oceny zgodności wyrobów 
przemysłowych. Szczegółowe wymagania kontro-
li produkcji są określone w odpowiednich normach 
zharmonizowanych, które uwzględniają szczegól-
ne warunki procesu produkcyjnego danego wyrobu 
budowlanego (art.17.4). W celu reprezentatywnego 
przedstawienia wymagań norm zharmonizowanych 
i mającego zastosowanie systemu ZKP [12] (art.17.4) 
do prowadzonych analiz zastosowano normę [9], 
zatwierdzoną przez CEN dnia 23 lipca 2013 roku. 
Norma ta uwzględnia szczególne warunki procesu 

produkcyjnego tylko i wy-
łącznie napędów oferowa-
nych razem z drzwiami, 
skrzydłami systemowymi 
producenta automatyki lub 
innymi skrzydłami oraz 
obejmuje napędy ze skrzy-
dłami do drzwi przesuw-
nych i obrotowych. Norma 
określa wymagania ZKP 
dla skomplikowanego wy-
robu [9] (p. 6.3.), jakim są 
napędy. Organizacja, która 
zamierza wyprodukować 
i wprowadzić do obrotu 
tak złożony wyrób, jest zo-
bligowana realizować sze-
reg skomplikowanych pro-
cesów [5]. Na rys 3. przed-
stawiono przykładową ma-
pę procesów dla organiza-
cji spełniającej wymagania 
zarówno ZKP, jak i AQAP, 
uwzględniającą procesy: 

projektowania, rozwoju, produkcji, kontroli i badań 
oraz procesów logistycznych.

W przeprowadzonej analizie porównano wyma-
gania systemów ZKP określonych przez normę PN 
EN 16361:2013 [9] oraz publikację AQAP [2]. W ce-
lu zobrazowania występujących powiązań oraz 
wskazania podobieństw i różnic wymagania po-
grupowano i przyporządkowano do realizowanych 
procesów (rys. 3). Wyniki przeprowadzonych analiz 
zapisano w tabeli 1. 

Analiza wykonanych porównań pozwala na 
stwierdzenie, że spójność obu systemów jest du-
ża i właściwie – poza wymaganiami formalnymi 
– bardzo zbliżona w większości stawianych wyma-
gań. Przyjęta do analizy norma [9] dotyczy ściśle 
zidentyfikowanego wyrobu. Nie oznacza to, że wy-
magania te są w jakiś sposób wyjątkowe. Stanowią 
przykład wymagań typowych dla ZKP dotyczących 
skomplikowanego wyrobu. W taki sposób definio-
wano wymagania przed wejściem w życie CPR [3], 
[12], tak i obecnie nacisk w wymaganiach dotyczą-
cych ZKP jest położony na pełną stabilność i po-
wtarzalność wyrobów w celu zagwarantowania bez-
pieczeństwa użytkownikowi. Główny akcent wyma-
gań ZKP jest kładziony na te dotyczące zapewnie-
nia powtarzalności i identyfikowalności w procesie 
produkcji wyrobu, szeroko rozumiane badania oraz 
nadzór nad wyposażeniem badawczym i produk-
cyjnym. Celem jest eliminowanie możliwych nie-
zgodności wyrobu i działania podejmowane dla mi-
nimalizacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowania wyrobu. Podejście przyjęte przez [2] 
jest identyczne. W przypadku wyrobów budowla-
nych wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem 
[6], [11], [15] są określone w [12]. Wymagania te 
obowiązują nie tylko producentów, ale również 
upoważnionych przedstawicieli, dystrybutorów, 

Rys. 2. Mapa procesów określonych w systemie zarządzania – przykład

Źródło: [6] 
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Tabela 1. Porównanie odpowiednich wymagań dotyczących ZKP i AQAP

Wymaganie normy PN EN 16361:2013 Wymaganie AQAP 

Proces zarządzania

Opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie udokumentowanych 
procedur i instrukcji dotyczących ZKP zgodnie z wymogami przepisów 
technicznych.

4.1 Ustanowienie, udokumentowanie, wdrożenie, ocenianie i doskonalenie 
systemu zarządzania jakością. 
5.3.5 Dostęp zamawiającego do udokumentowanych informacji.

Określenie odpowiedzialności i uprawnień osób, których praca ma 
wpływ na zgodność wyrobu.

5.1.1 Wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa do spraw GQA, który 
posiada niezbędne uprawnienia rozwiązywania kwestii związanych 
z jakością.

Przeprowadzenie wstępnej inspekcji, żeby ocenić, czy dokumentacja 
została wdrożona i jest praktycznie przestrzegana, czy wyrób jest zgodny 
z wymaganiami określonymi w badaniach typu wyrobu i do którego 
zweryfikowano zgodność. 

4.2 Wymaga samooceny i innych dowodów na to, że system jest zgodny 
z publikacją.

Ciągłe nadzorowanie zgodności ZKP, żeby wykazać, czy wprowadzono 
jakieś zmiany w odniesieniu do poprzedniej inspekcji i czy wyrób spełnia 
wymagania. 

5.4.1.2. Zarządzanie konfiguracją wymaga nadzorowania zmian. 

Procedura modyfikacji, żeby sprawdzić, czy wprowadzona modyfikacja 
wpływa na zadeklarowane właściwości użytkowe. 

5.4.1.2. Zarządzanie konfiguracją wymaga nadzorowania zmian, audity 
konfiguracji do oceny właściwości.

Zapewnienie właściwych surowców i komponentów do produkcji 
wyrobów jednostkowych, prototypów i wyrobów produkowanych 
w bardzo małych ilościach.

5.4.7 Przykłada szczególną wagę do nadzoru komponentów. 
5.4.1.1 Wymaga planowania jakości. 
5.4.1.2 Wymaga zarządzania konfiguracją wyrobu przez poddostawców.

Proces projektowanie i rozwój

Szczegółowe zapisy dotyczące poszczególnych etapów projektowania 
włącznie z przeprowadzonymi badaniami i podjętymi działaniami 
korygujacymi.

5.4.4 Wymagania takie same.

Proces produkcji

Identyfikacja i identyfikowalność w odniesieniu do pochodzenia 
produkcji oraz kontroli śledzenia kodów dostępu (możliwość 
odtworzenia historii użytkowania).

5.4.8 Wymaga zapewnienia identyfikowalności w przypadku wyrobów, dla 
których awaria podzespołu lub części składowej może doprowadzić do 
utraty wyrobu, jego osiągów lub zaprzestania działania wyrobu.

Planowanie i realizacja produkcji w warunkach nadzorowanych. 5.4.1 Wymaga planowania jakości. 
5.4.7 Wymaga nadzorowania produkcji w celu zapewnienia, że określone 
wymagania są spełnione.

Postepowanie z wyrobem niezgodnym w ramach ustanowionej 
i udokumentowanej procedury.

5.4.12. Wymaga nadzoru nad wyrobami niezgodnymi.

Działania korygujące zgodnie z ustanowioną i udokumentowaną 
procedurą.

5.6.1 Wymaga określenia postępowania, w tym narzędzi i technik, do 
wsparcia analizy przyczyn źródłowych niezgodności.

Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie i pakowanie 
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem zgodnie z ustanowioną 
i udokumentowaną procedurą.

5.4.7 Wymaga instrukcji i nadzorowania produkcji w celu zapewnienia, że 
określone wymagania są spełnione.

Proces kontrola i badanie

Badanie i ocena wyrobu zgodnie z ustanowioną i udokumentowaną 
procedurą.

5.4.1.1 Wymaga planowania i dokumentowania jakości, w tym: weryfikacji, 
walidacji, monitorowania, kontroli, badania zgodnie z kryteriami akceptacji.

Szczególne wymagania dotyczące kontroli i badań wyrobu gotowego 
zgodnie z udokumentowanym planem badań.

5.4.1.1 Wymaga dokumentowania w planie jakości, który pełni rolę planu 
badań.

Proces logistyka

Nadzorowanie zakupionego wyrobu. 5.4.6 Przykłada szczególną wagę do wyrobów dostarczonych z zewnatrz. 
5.4.1.1 Wymaga planowania jakości. 
5.4.1.2 Wymaga zarządzania konfiguracją wyrobu przez poddostawców.

Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i badań zgodnie 
z ustanowioną i udokumentowaną procedurą.

5.3.2 Stawia znacznie wyższe wymaganie. Wymaga systemu pomiarów 
zgodnego z ISO 10012:2003 i wykonania powtórnych pomiarów, gdy 
zastosowano przyrząd niezgodny.

Nadzorowanie wyposażenia do produkcji zgodnie z ustanowioną 
i udokumentowaną procedurą.

Nie wymaga udokumentowanej procedury.
5.4.1.1 Wymaga uwzględnienia zasobów w planie jakości.

Udokumentowana kontrola zakupionych surowców. 5.4.6 Określa wymagania dla wyrobów dostarczonych z zewnątrz.
5.4.7 Nadzorowanie produkcji, w tym na poziomie: materiałów, części, 
komponentów.

Źródło: opracowanie własne

Wiesław Klimczak
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importerów oraz dotyczą organów nadzoru rynku. 
Dla wyrobów obronnych [2] (p. 3.2.1) zobowiązuje 
dostawców do stosowania normy [11], która bardzo 
precyzyjne określa wymagania. 

Podsumowanie 

Wymagania AQAP i ZKP nie stosują się do stan-
dardowej struktury zapewniającej jednolite upo-
rządkowanie tekstu normy czy publikacji. Orga-
nizacja nie może zamiennie wykorzystywać tych 
systemów. Wdrożenie AQAP nie zapewni spełnie-
nia wymagań ZKP. Cele tych standardów, spełnie-
nie wymogów umowy dla AQAP i wymogów praw-
nych dla ZKP są zbieżne. Ich osiągnięcie służy za-
pewnieniu jakości wyrobu. Inna jest terminologia 
i struktura zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych określających wymagania ZKP. Z drugiej 
strony AQAP wymaga wdrożenia udokumentowa-
nych procedur (instrukcji), pozostawiając organiza-
cji podjęcie decyzji o sposobie wykonania i udoku-
mentowania przeprowadzonych działań w zależno-
ści od potrzeb. Nie wymaga również spełnienia bar-
dzo szczegółowego wymagania, jakim jest w normie 
[9] na przykład kontrola śledzenia kodów dostępu. 

Najistotniejszą różnicą jest, że AQAP, wymaga-
jąc zarządzania konfiguracją [1] [13], nie wymaga 
wykonania wstępnego badania typu i określenia ty-
pu wyrobu oraz udokumentowanego planu badań, 
którego realizacja jest podstawowym wymaganiem 
w systemie ZKP. 

Wdrożenie ZKP jest wymogiem prawnym wynika-
jącym z CPR [12] i poprzez mandaty Komisji Europej-
skiej, a następnie specyfikacje techniczne, ukierunko-
wanym na ściśle określone wyroby. Systemy zarzą-
dzania jakością zgodne z wymaganiami określonymi 
w AQAP są wdrażane przez producentów w celu za-
pewnienia realizacji zawartej umowy dotyczącej do-
stawy wyrobów obronnych (w warunkach nadzoro-
wanych przez personel producenta i przez Przedsta-
wiciela Wojskowego) oraz zapewnienia zgodności wy-
robu obronnego z wymaganiami określonymi w umo-
wie i dostarczenia dowodów tej zgodności. 

Znaczne różnice dotyczą generalnie otoczenia sys-
temowego lub kontekstu funkcjonowania analizowa-
nych systemów. Możliwe jest określenie dla systemów 
ZKP i AQAP wspólengo celu operacyjnego. Celem tym 
jest zdefiniowanie wymagań, które stosowane jako 
rozwiązanie systemowe umożliwią dostarczenie użyt-
kownikowi wyrobu spełniającego wyspecyfikowane 
w przepisach prawa bądź w umowie wymagania.

Metody i narzędzia stosowane w systemach zarzą-
dzania AQAP i ZKP prowadzące do osiągnięcia ocze-
kiwanego celu są porównywalne. Praktycznie nie-
mal identyczne (Tabela 1). Różnice w wymaganiach 
wynikają z faktu, że kryterium nadrzędnym ZKP 
jest zapewnienie bezpieczeństwa po zastosowaniu 
wyrobu budowlanego, co jest wymogiem prawnym 
wynikającym z CPR [12]. Dotyczy to oceny i wery-
fikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu bu-
dowlanego i jego certyfikacji ZKP tam, gdzie to jest 

wymagane przez jednostkę notyfikowaną/akredyto-
waną. Dla wyrobów budowlanych oceny te muszą 
być wykonane zgodnie z przyjętym planem badań.

NATO, przyjmując model systemu zarządzania 
jakością, którego podstawą jest proces, zakwalifiko-
wało AQAP jako system zarządzania jakością. ZKP 
nie obejmuje wymagań systemowych właściwych 
dla zarządzania, takich jak: podejście procesowe, 
przegląd zarządzania, audit wewnętrzny, doskona-
lenie. Uprawniony wydaje się wniosek, że ZKP jest 
systemem zapewnienia jakości ukierunkowanym 
na przedstawienie dowodów zaufania, że wymaga-
nia dotyczące jakości wyrobu zostaną spełnione.

Przeprowadzone w artykule porównania i analizy 
zostały wykonane w celu doskonalenia i pogłębienia 
wiedzy o systemach ZKP i AQAP. Nie było celem 
artykułu wykazanie, że można zamiennie stosować 
te systemy. Nawet przy znacznych podobieństwach 
wymagań zamienne ich stosowanie nie byłoby 
możliwe z uwagi na regulacje prawne i nadzór.

Dr inż. Wiesław Klimczak (w.klimczak@itb.pl) – Instytut Techniki 
Budowlanej
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Streszczenie Summary

Celem pracy było określenie wpływu systemowego 
podejścia do problematyki jakości usług, potwierdzonego 
przez jednostkę certyfikującą, na rozwiązania techniczne 
i organizacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa 
transportu żywności. Badania własne przeprowadzone 
zostały na grupie usługodawców oraz usługobiorców 
transportu (odpowiednio 18 i 40 podmiotów) metodą 
kwestionariusza ankietowego. Przeanalizowano znaczenie 
i efekty wdrażania systemów zarządzania jakością i/lub 
bezpieczeństwem w transporcie żywności. Stwierdzono 
pozytywny wpływ nieobligatoryjnych standardów na 
podejście przewoźników do kształtowania jakości usług 
transportowych zarówno w aspekcie technicznym 
(np. modernizacja środków transportu, informatyzacja), 
jak i funkcjonalnym (np. terminowość, uwzględnianie 
oczekiwań klientów).

The aim of the work is to determine the influence of 
systemic approach to the issues of services quality, 
confirmed by the certification body, on the technical 
and organizational solutions used by food transport 
companies. The own research was carried out on a group 
of transportation services providers and recipients 
(18 and 40 entities respectively), using the questionnaire 
method. The significance and benefits of quality 
and/or safety management systems implementation 
in food transport were analyzed. Positive influence of 
non-obligatory standards on the carriers’ approach to 
shaping the transport services quality in the both aspects: 
the technical (e.g. modernization of transportation means, 
computerization) and the functional one (e.g. timeliness, 
taking into account customers expectations) was 
confirmed. 

Słowa kluczowe Keywords
bezpieczeństwo żywności, doskonalenie usług 
transportowych, jakość usług logistycznych, łańcuch 
chłodniczy, transport towarów szybko psujących się

food safety, improvement of transportation services, 
quality of logistic services, cold chain, perishable goods 
transport
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Wprowadzenie

Jakość usług transportowych definiowana jest 
w literaturze w wieloraki sposób, między innymi 
jako „stopień, w jakim zaspokaja potrzeby użyt-
kowników transportu, będący funkcją cech tech-
niczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych związa-
nych z drogą, środkiem transportu, czasem i przed-
miotem przemieszczania” [17]. Kształtowanie ja-
kości usług transportowych żywności powiązane 
jest z postulatami typowymi dla usług przewozo-
wych, tj. czasu (terminowość), dostępności prze-
strzennej, bezpieczeństwa (ochrona przed znisz-
czeniem, zgubieniem, kradzieżą), zabezpieczenia 
ładunków (ochrona przed narażeniami mecha-
nicznymi, mikroklimatycznymi), niezawodności 
(bezbłędność dostaw i dokumentacji) oraz ceny 
[8, 9,10, 12, 13, 18], a także z wymaganiami spe-
cyficznymi dla branży spożywczej, dotyczącymi 

m.in. stanu technicznego i higienicznego środków 
transportu [2,3], możliwości śledzenia lokalizacji 
i stanu jakościowego ładunków, pełnej identyfiko-
walności żywności, zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego (ochrona przed przypadkowymi za-
grożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicz-
nymi; obrona żywności) [1,6,7,14]. W odniesieniu 
do usług transportowych żywności, zgodnie z kon-
cepcją Ch. Grönroosa [5], można wyróżnić dwie 
istotne grupy atrybutów jakości, podlegające pro-
cesom kształtowania: 

 jakość techniczną, obejmującą zwłaszcza rze-
czowe atrybuty usługi oferowane klientowi, np.: 
stan środków transportu, technologie załadunku, 
metody i urządzenia do monitorowania stanu ła-
downi pojazdu, wyposażenie pomocnicze (materia-
ły sztauerskie, przenośny sprzęt do kontroli ładun-
ków), informatyzacja przedsiębiorstwa, innowacyj-
ność technologiczna itp.,
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 jakość funkcjonalną (relacji), obejmującą zwłasz-
cza procesowe (czynnościowe) atrybuty usługi 
i określającą, w jaki sposób obsługiwany jest klient, 
np.: formy komunikacji, uwzględnienie indywidual-
nych potrzeb usługobiorcy, czas reagowania, dostęp-
ność w nieprzewidzianych sytuacjach itp. 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi transporto-
we żywności zobligowane są – zgodnie z Ustawą 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia – do wdrożenia oraz utrzymywa-
nia systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punk-
tów Kontroli (HACCP) [16]. W praktyce realizacja 
tego wymogu poprzedzona jest implementacją za-
sad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Do-
brej Praktyki Higienicznej (GHP) [4]. Stosowanie 
HACCP w transporcie żywności ma na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa zdrowotnego dystrybuowa-
nych ładunków, wpływając poprzez wymagania 
obowiązkowe jedynie na wybrane aspekty jakości 
usług transportowych (np. stan higieniczny środ-
ków transportu, monitorowanie temperatury prze-
strzeni ładunkowej). 

Wśród certyfikowanych standardów i systemów 
zarządzania o charakterze nieobligatoryjnym naj-
bardziej rozpowszechnionymi w sektorze usług 
transportu dedykowanego żywności są [4]: system 
zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 
9001, system zarządzania bezpieczeństwem żyw-
ności zgodny z PN-EN ISO 22000, Międzynarodo-
wy Standard Żywności – IFS (IFS Logistics) oraz 
BRC Global Standard. Z uwagi na kompleksowe 
podejście w ISO 9001 do zagadnień jakości usług, 
a także rozszerzony zakres wymagań w/w syste-
mów i standardów w stosunku do obligatoryjnego 
systemu HACCP, podjęto próbę oceny wpływu cer-
tyfikowanych systemów zarządzania oraz standar-
dów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdro-
wotnego na podejście przedsiębiorstw transpor-
towych do kształtowania atrybutów jakości usług 
transportowych. 

Metodyka badań

Cele postawione przed badaniem dotyczyły roz-
poznania działań podejmowanych przez przedsię-
biorstwa transportowe specjalizujące się w przewo-
zach żywności ukierunkowanych na utrzymywanie 
i doskonalenie jakości świadczonych usług. Anali-
zie poddano ponadto wpływ systemowego podej-
ścia do problematyki jakości usług, potwierdzo-
nego przez niezależną jednostkę certyfikującą, na 
rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane 
przez przedsiębiorstwa transportu towarów żywno-
ściowych chłodzonych i mrożonych.

Badania własne przeprowadzone zostały meto-
dą badań ankietowych w kwietniu 2016 r. Pytania 
miały zarówno formę otwartą, jak i zamkniętą, ze 
zróżnicowanym wariantem zaznaczenia wyłącz-
nie jednej odpowiedzi lub wielokrotnego wyboru. 
Formularz ankietowy przesłany został do 85 przed-
siębiorstw realizujących przewozy wybranej grupy 

towarów – żywności chłodzonej i mrożonej. Wśród 
osiemnastu respondentów, którzy wzięli udział 
w badaniu (21% ankiet zwrotnych), dziesięć przed-
siębiorstw wdrożyło nieobligatoryjne systemy za-
rzadzania jakością i/lub bezpieczeństwem. Pozosta-
łe osiem funkcjonowało w ramach formalnie opisa-
nego i utrzymywanego systemu zgodnego z HACCP. 
Z uwagi na systemowy charakter wymagań zawar-
tych w Międzynarodowym Standardzie Żywności 
– IFS, a także w BRC Global Standard, w dużej mie-
rze pokrywających się z wymaganiami norm mię-
dzynarodowych ISO 9001 oraz ISO 22000, w dal-
szej części pracy pojęcia „certyfikowane systemy 
zarządzania jakością i/lub bezpieczeństwem” lub 
„certyfikowane standardy” są używane zamiennie 
i oznaczają wskazane powyżej zbiory wymagań dla 
przedsiębiorstw.

Badaniami ankietowymi objęto także usługobior-
ców transportu. Ankiety przekazane zostały drogą 
elektroniczną średniej wielkości firmom zajmują-
cym się dystrybucją i sprzedażą produktów żywno-
ściowych, zwłaszcza wymagających kontrolowanej 
temperatury (odpowiedzi udzieliło 40 podmiotów).

Wyniki badań i dyskusja

Charakterystyka przedsiębiorstw poddanych badaniu 
oraz technicznych i organizacyjnych aspektów ich działalności 
transportowej 

Większość z ankietowanych przedsiębiorstw 
w grupie usługodawców zajmuje się zarówno trans-
portem krajowym, jak i międzynarodowym (w tym 
drogowym oraz multimodalnym). Usługi transportu 
świadczone przez badane przedsiębiorstwa w ostat-
nich latach obejmowały głównie towary chłodzo-
ne – 94% przedsiębiorstw realizowało działalność 
w tej grupie żywności, podczas gdy obsługą ładun-
ków mrożonych zajmowało się 56% ankietowa-
nych. Struktura towarów transportowanych przez 
przedsiębiorstwa poddane badaniu wskazuje na 
dominujący udział w przewozach produktów nie-
przetworzonych. Przewozy poszczególnych grup 
żywności realizowane były przez następujący odse-
tek respondowanych firm: owoce i warzywa – 50%; 
mięso zwierząt rzeźnych i drobiu – 38.9%; dania 
gotowe i produkty przetworzone – 16.7%; lody 
– 16.7%; ryby – 5.6%. 

Fizyczny proces przewozu żywności w bada-
nych przedsiębiorstwach zwykle nie trwa dłużej 
niż 3 doby (94% respondentów); jedna z ankieto-
wanych firm (6% ogółu) realizuje przewozy chłod-
nicze średnio w czasie krótszym niż 1 doba. Flotę 
badanych firm stanowi od kilku do kilkudziesięciu 
środków transportu przystosowanych do przewozu 
żywności chłodzonej i mrożonej. Najczęściej wy-
korzystywanymi przez ankietowane przedsiębior-
stwa środkami transportu są nadwozia izotermicz-
ne chłodzone mechanicznie, tzw. chłodnie (89% re-
spondowanych), oraz samochody chłodnie (56%). 
Rzadziej stosowane są nadwozia izotermiczne 
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zwykłe (11% ankietowanych), samo-
chody lodownie (11%) oraz nadwozia 
izotermiczne chłodzone niemecha-
nicznie, tzw. lodownie (5.5%).

Realizacja zleceń transportowych 
w ankietowanej grupie przedsię-
biorstw odbywa się zarówno na pod-
stawie stałych kontraktów, jak i jed-
norazowych umów, w tym zawie-
ranych na giełdach transportowych. 
W przypadku większości responden-
tów współpraca z odbiorcami ma cha-
rakter zarówno stały, jak i doraźny 
– 87% ankietowanych realizuje swoje 
usługi na podstawie kontraktów pod-
pisanych na dłuższy czas i aż 78% 
także poprzez umowy jednorazowe. 
Z giełd transportowych, będących ko-
rzystnym narzędziem ułatwiającym 
komunikację między zainteresowa-
nymi stronami, korzysta jednocześnie 
67% ankietowanych. 

Struktura respondentów w grupie 
usługobiorców ze względu na często-
tliwość korzystania z usług transpor-
tu żywności wskazuje na dominującą 
grupę klientów zlecających przewo-
zy firmom zewnętrznym częściej niż 
raz w tygodniu (52.5%). 25% odbior-
ców usług zadeklarowało korzystanie 
z tych usług średnio raz w tygodniu, 
natomiast 10% badanych zleca prze-
wozy żywności firmom zewnętrznym 
codziennie. Kilka razy w miesiącu 
korzysta z usług transportowych 10% 
respondowanych usługobiorców.

Znaczenie certyfikowanych systemów 
zarządzania w branży transportowej 
żywności 

W opinii większości usługobior-
ców transportu żywności poddanych 
badaniom ankietowym (68%), cer-
tyfikowane systemy zarządzania są 
istotnym czynnikiem determinują-
cym wybór przewoźnika, a za najbar-
dziej cenione systemy w branży re-
spondenci uznali – system zarządza-
nia jakością zgodny z ISO 9001 oraz 
system zarządzania bezpieczeństwem 
żywności wg ISO 22000 (rys. 1). Sys-
temowe podejście do zarządzania ja-
kością i/lub bezpieczeństwem, po-
twierdzone formalnie przez nieza-
leżną jednostkę, wskazane zostało ja-
ko trzecie w hierarchii czynników 
wpływających na decyzje dotyczą-
ce wyboru firmy transportowej, po-
dejmowane przez podmioty zleca-
jące na zewnątrz usługi przewozo-
we. Ważniejszymi atrybutami usług 

Rys. 1. Najbardziej cenione przez klientów transportu żywności systemy zarządzania 
jakością i/lub bezpieczeństwem (% wskazań w grupie 40 respondentów)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Kryteria wyboru i oceny przewoźnika istotne dla usługobiorców transportu żyw-
ności (% wskazań w grupie 40 respondentów)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Systemy zarządzania jakością i/lub bezpieczeństwem stosowane w  badanych 
fi rmach transportu żywności

Źródło: opracowanie własne
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Wpływ certyfikowanych systemów zarządzania na kształtowanie jakości usług transportowych żywności

przewozowych w ocenie respondentów pozostają 
jedynie terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo 
ładunku, wskazane odpowiednio przez 93% i 78% 
ankietowanych (rys. 2). Równie istotnymi dla klien-
tów, obok certyfikowanych systemów zarządzania, 
są ponadto: możliwość śledzenia powierzonego ła-
dunku oraz cena za usługę transportową. 

Dominującym, dobrowolnym standardem w gru-
pie badanych przedsiębiorstw świadczących usługi 
transportowe jest system zarządzania jakością ISO 
9001, następnie system zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności ISO 22000 oraz IFS-Międzynaro-
dowy Standard Żywności (rys. 3). Wśród przedsię-
biorstw, które jak dotąd nie wdrożyły żadnego z nie-
obligatoryjnych systemów, 63% (pięć podmiotów 
w grupie ośmiu) zadeklarowało zamiar ich imple-
mentacji w niedalekiej przyszłości, jednakże nie był 
to żaden z wymienionych w ankiecie (najczęściej 
wskazywano na system zarządzania bezpieczeń-
stwem łańcucha dostaw wg ISO 28000). Wyróżnia-
jąc odpowiedź „inne systemy zarządzania” w pyta-
niu o stosowane obecnie rozwiązania, badane przed-
siębiorstwa deklarowały zwłaszcza wdrożenie zasad 
HACCP, a także Dobrej Praktyki Higienicznej. 

Implementacja systemów zarzą-
dzania jakością i/lub bezpieczeń-
stwem, zarówno tych kompleksowo 
obejmujących działalność usługową 
firm transportowych, jak i opartych 
wyłącznie na zasadach HACCP i tym 
samym ograniczonych do wybranych 
procesów, wpłynęła korzystnie na 
funkcjonowanie większości ankieto-
wanych firm. Zwiększenie satysfak-
cji klienta było najczęściej wska-
zywanym efektem. Równie często 
obserwowano zmniejszenie liczby 
uszkodzonych ładunków oraz zwięk-
szenie ich bezpieczeństwa zdrowot-

nego (rys. 4). W większości badanych przedsię-
biorstw (55%) zanotowano obniżenie kosztów jako-
ści związanych z niezgodnościami (kosztów „złej 
jakości”), które – w opinii ankietowanych – wiąza-
ły się z kolejnymi efektami wdrożonych systemów: 
większą świadomością kierowców, zmniejszoną 
liczbą dostaw z błędną dokumentacją, rzadziej no-
towanymi ubytkami ilościowymi ładunku, popra-
wą w zakresie identyfikacji ładunków oraz polep-
szeniem komunikacji z klientami. Konsekwencją 
powyższych korzyści był wzrost liczby klientów, 
wskazany przez 44% respondentów. 

Wpływ certyfikowanych systemów zarządzania jakością 
i/lub bezpieczeństwem na kształtowanie jakości usług 
transportowych żywności

Ważną częścią badań ankietowych było spraw-
dzenie, w jakim zakresie rozszerzone wobec obliga-
toryjnego systemowe podejście do zarządzania jako-
ścią i bezpieczeństwem potwierdzone certyfikatem 
wpływa na rozwiązania techniczne i organizacyjne 
podejmowane przez firmy świadczące usługi prze-
wozowe żywności, a zatem na kształtowanie jako-
ści tych usług. Porównanie działań projakościowych 

wskazywanych przez przedsiębior-
stwa, które wdrożyły certyfikowane 
systemy, z firmami, które implemen-
towały jedynie obowiązkowy HACCP, 
ujawniło istotne rozbieżności (rys. 5). 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące 
w ramach certyfikowanego systemu 
zarządzania (ISO 9001, ISO 22000, 
IFS Logistics) najczęściej wskazywa-
ły na wdrażanie systemów informa-
tycznych (90%) oraz usprawnienia 
eksploatowanych środków transpor-
tu (80%), w ramach działań zorien-
towanych projakościowo względem 
świadczonych usług transportowych. 
W grupie respondentów bez certyfi-
katów działania projakościowe kon-
centrują się na: zwiększaniu termino-
wości dostaw (88%), poprawie prze-
pływu informacji (63%), wprowa-
dzaniu systemów informatycznych 
(63%) oraz zakupie nowych środków 

Rys. 4. Najczęściej występujące korzyści związane ze stosowanymi systemami zarządza-
nia w przedsiębiorstwach transportu żywności (% wskazań w grupie 18 respondentów)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Techniczne i organizacyjne działania projakościowe podejmowane przez przed-
siębiorstwa transportu żywności (% wskazań w grupie ankietowanych)

Źródło: opracowanie własne
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transportu (63%). Na szczególną uwagę zasługuje 
terminowość dostaw, będąca najważniejszym kry-
terium oceny i wyboru przewoźnika przez klien-
tów (rys. 2), a zwłaszcza mniejszy udział przedsię-
biorstw działających w ramach certyfikowanych 
systemów, podejmujących działania w tym zakre-
sie (50% vs 88%). Zauważalny jest zatem wpływ 
nieobligatoryjnych standardów na terminowe re-
alizowanie zleceń, przekładający się na możliwość 
przeniesienia zasobów przedsiębiorstwa w kierun-
ku dalszego doskonalenia jakości świadczonych 
usług. Zróżnicowany jest także stosunek badanych 
grup przedsiębiorstw do technologii przewozów 
– stosunkowo mało firm bez certyfikowanych sys-
temów podejmuje działania modernizujące środki 
transportu (38%). Wśród respondentów posiadają-
cych certyfikaty usprawnienia takie są deklarowane 
znacznie częściej – 80% ankietowanych podejmuje 
działania w tym zakresie (m.in. są to dwa niezależ-
ne systemy monitorowania temperatury, grodzie, 
technologie śledzenia ładunku). 

Najbardziej dostrzegalną różnicą w podejściu 
do kształtowania jakości usług transportowych 
w dwóch analizowanych grupach są szkolenia 
dla kierowców i kadry kierowniczej, zorientowane 
na zwiększenie świadomości jakościowej oraz od-
powiedzialności za bezpieczeństwo powierzonego 

przez klienta ładunku, realizowa-
ne wyłącznie w przedsiębiorstwach 
funkcjonujących w ramach certyfiko-
wanych systemów. Jak wynika z ba-
dań innych autorów [8], szkolenia 
w branży TSL są istotnym czynni-
kiem zapewnienia zarówno jakości 
usług, jak i bezpieczeństwa zdrowot-
nego ładunku. Usługobiorcy transpor-
tu chłodniczego żywności oczekują 
ponadto od przedsiębiorstw świad-
czących usługi transportowe wysokie-
go poziomu świadomości pracowni-
ków odpowiedzialnych za jakość [3]. 
W powyższym kontekście certyfiko-
wane systemy zarządzania wydają się 
być jedynym skutecznym narzędziem 
wdrażającym systematyczne działa-
nia szkoleniowe, zwiększające świa-
domość projakościową pracowników 
przedsiębiorstw badanego segmentu 
usług.

Ważne kryterium w ocenie usłu-
gobiorców zaangażowanych w trans-
port żywności stanowi możliwość 
indywidualnego ustalenia warun-
ków mikroklimatycznych w ładow-
ni pojazdu (rys. 2). Wykorzystywane 
w praktyce źródła ustalania tych wa-
runków odpowiadają oczekiwaniom 
usługobiorców (rys. 6), przy czym 
w zakresie tym zauważalny jest także 
pozytywny wpływ certyfikowanych 
systemów. Większość firm z certy-

fikatami stosuje bowiem rozwiązanie oparte na 
uzgodnieniach z klientem (70%), z zachowaniem 
wymagań normatywnych i prawnych. W grupie 
przedsiębiorstw bez certyfikatu praktykę ustala-
nia warunków przewozu w porozumieniu z usłu-
gobiorcą deklaruje 50% ankietowanych, jednakże 
żadna z tych firm nie stosuje technicznych doku-
mentów normatywnych uszczegóławiających wa-
runki przemieszczania, korzystając jedynie z wy-
tycznych zawartych w umowie ATP. Umowa ATP 
zawiera wymagania zapewniające zwłaszcza bez-
pieczeństwo zdrowotne żywności, nie zaś jej kom-
pleksową jakość (obejmującą także cechy organo-
leptyczne, takie jak: barwa, soczystość, tekstura, 
zapach, smak, a także inne wyróżniki – np. sto-
pień dojrzałości), a ponadto w zakres umowy nie 
zostały włączone wytyczne dotyczące warunków 
mikroklimatycznych przewozu, m.in.: owoców, 
warzyw oraz artykułów spożywczych przetwo-
rzonych [11,15]. Precyzyjny dobór temperatury, 
wilgotności względnej oraz składu gazowego po-
wietrza w ładowni pojazdu ma znaczenie zwłasz-
cza w przypadku towarów chłodzonych (warzyw, 
owoców) [2], a jak wynika z danych uzyskanych 
w badaniach ankietowych (rys. 7), przewozy żyw-
ności w warunkach chłodniczych realizowane są 
przez obie grupy respondentów. Wykorzystywanie 

Rys. 6. Wykorzystywane w  praktyce źródła ustalania warunków mikroklimatycznych 
przewozu (% wskazań w grupie ankietowanych)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Rodzaje ładunków żywnościowych przewożonych przez badane przedsiębior-
stwa (% wskazań w grupie ankietowanych)

Źródło: opracowanie własne
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dodatkowych dokumentów normatywnych przez 
certyfikowane firmy transportu żywności (60% an-
kietowanych stosuje tę praktykę) przekłada się za-
tem na poprawę warunków mikroklimatycznych 
przewozu żywności, a tym samym wpływa na za-
pewnienie jej jakości i przedłużenie trwałości.

Podsumowanie

Badania wykazały pozytywny wpływ certyfiko-
wanych systemów zarządzania jakością i/lub bez-
pieczeństwem na podejście ankietowanych przed-
siębiorstw transportu żywności do kształtowania 
jakości usług przewozowych zarówno w aspekcie 
technicznym, jak i funkcjonalnym. W przedsię-
biorstwach, w których wdrożono i utrzymywano 
potwierdzone formalnie przez niezależną jednost-
kę certyfikującą systemy zarządzania, zanotowano: 
większy stopień informatyzacji, większą świado-
mość konieczności przeprowadzania szkoleń pro-
jakościowych dla personelu różnego szczebla oraz 
mniejsze problemy z terminowością dostaw, w po-
równaniu z przedsiębiorstwami bez certyfikatów. 
Systemowe podejście do zarządzania jakością usług 
wpłynęło także na aspekt techniczny – przewoźni-
cy poddani badaniom ankietowym, funkcjonujący 
w ramach certyfikowanych standardów ISO 9001, 
ISO 22000 lub IFS Logistics, bardziej precyzyjnie 
dobierają warunki przewozu do obsługiwanych 
ładunków, korzystając z wytycznych zawartych 
w dokumentach normalizacyjnych, a także czę-
ściej podejmują działania polegające na moderni-
zacji potencjału technicznego (środków transportu, 
technologii komunikacyjnych), zgodnie z oczeki-
waniami klientów. Jednocześnie, ankietowani usłu-
gobiorcy doceniają efekty certyfikowanych syste-
mów zarządzania w przedsiębiorstwach transportu 
żywności, uznając je za istotne kryterium wyboru 
przewoźnika.
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat 
doskonalenia jakości w branży usług logistycznych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na procesy magazynowe. 
Wyspecyfikowano metody i narzędzia doskonalenia jakości. 
Przedstawiono przykład praktyczny zastosowania metody 
Bow-Tie w odniesieniu do procesu magazynowania. 
Uwagę skupiono na przykładowych charakterystykach 
jakości w tym obszarze. Przywołując stosowną literaturę, 
omówiono zagadnienie doskonalenia jakości w usługach 
logistycznych i jego wpływ na doskonalenie realizowanych 
procesów magazynowych. Przedstawiono wyniki badań 
własnych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie 
transportowym, mającym w swej ofercie również usługi 
magazynowe. W podsumowaniu artykułu wskazano obszary 
naukowe, w których zaprezentowane zagadnienie wymaga 
dalszych analiz. W pracy nad artykułem wykorzystano 
metodologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, 
analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu. 

The aim of the article is to systematize knowledge about 
quality improvement in the logistics services industry, with 
particular attention to storage processes. The methods 
and tools for quality improvement have been specified. 
A practical example of the Bow-Tie method applied to 
the storage process has been presented. Attention was 
focused on an exemplary quality characteristics in this 
area. Recalling the relevant literature, the issue of quality 
improvement in logistics services and its impact on the 
improvement of storage processes, is discussed. The 
results of the own research carried out at a transport 
company, also offering warehouse services, are presented. 
The article summarizes the scientific areas in which the 
presented issue requires further analysis. In the course 
of the work on the article a research methodology based 
on deduction, induction, analysis and system synthesis, 
including inference, has been used.

Słowa kluczowe Keywords
usługa logistyczna, doskonalenie jakości, zarządzanie 
jakością

logistics service, quality improvement, quality 
management

Doskonalenie jakości usług logistycznych 
z wykorzystaniem metody Bow-Tie 
– na przykładzie procesu magazynowania
Improving quality of logistical services 
with the use of the Bow-Tie method 
– as in the example of a storage process
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Wprowadzenie

Usługi logistyczne odgrywają bardzo istotną ro-
lę w działalności przedsiębiorstw przemysłowych, 
w życiu gospodarczym i społecznym. Z istnieją-
cych rozwiązań logistycznych korzystają organi-
zacje w każdej gałęzi przemysłu. Firmy, które chcą 
osiągnąć wysoką pozycję na rynku, muszą speł-
niać wysokie wymagania swoich klientów. Ich kon-
cepcje działania powinny zapewniać osiągnięcie 
celów długookresowych i przewagi konkurencyj-
nej. Właściwie zorganizowany system logistycz-
ny stanowi podstawę konkurowania na rynkach 
krajowych i międzynarodowych. Ocena realizacji 
świadczonych usług logistycznych dokonywana 
jest w odniesieniu do wielu kryteriów, m.in. takich 
jak: niezawodność, trwałość, obsługiwalność, funk-
cjonalność, ergonomiczność, czas, terminowość, 

elastyczność, możliwości magazynowe, etykieto-
wanie itp.

Celem artykułu jest zatem usystematyzowanie 
wiedzy na temat doskonalenia jakości w branży 
usług logistycznych (w tym transportowych), ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na procesy ma-
gazynowe, oraz przedstawienie wyników badań 
własnych (przeprowadzonych w przedsiębiorstwie 
transportowym) nad wykorzystaniem metody Bow-
-Tie w tym obszarze. W artykule wykorzystano meto-
dologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, ana-
lizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu.

1. Problemy doskonalenia jakości

Działalność związana z doskonaleniem jako-
ści polega na zwiększaniu zdolności przedsiębior-
stwa do spełniania wymagań jakościowych. Idea 
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ciągłego doskonalenia to wykorzystywanie zdobyte-
go doświadczenia do wdrażania nowych, często in-
nowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie ja-
kości. W ramach doskonalenia dąży się do eliminacji 
wszystkich niezgodności i podjęcia właściwego zakre-
su działań. Rozwiązywanie problemów jakościowych 
może obejmować realizację następujących etapów [2]:

 identyfikacja problemu (potrzeby doskonalenia),
 zbieranie niezbędnych informacji (danych wej-

ściowych),
 identyfikacja związku przyczynowo-skutkowe-

go błędów,
 projektowanie i wdrożenie działań doskonalą-

cych,
 analiza słabych punktów rozwiązań,
wdrożenie rozwiązania,
 ocena skuteczności działań doskonalących 

i monitorowanie systemu.
Doskonalenie jakości można rozpatrywać nie tyl-

ko pod kątem rozwiązywania problemów czy wy-
stępujących niezgodności, ale również pod kątem 
potrzeby zwiększania skuteczności czy też efek-
tywności procesu [2]. Kierownictwo może podej-
mować działania o charakterze korygującym, do-
skonalącym i innowacyjnym. Działania zapobie-
gawcze [1,3] (choć nie są już wymagane normą ISO 
9001:2015) podejmowane są w celu wyeliminowa-
nia przyczyn potencjalnych niezgodności lub innej 
potencjalnej sytuacji niepożądanej. Mają spowodo-
wać, by niezgodności nie wystąpiły. Natomiast dzia-
łania korygujące realizowane są w celu wyelimino-
wania przyczyn wykrytej niezgodności lub innej 
niepożądanej sytuacji [3]. W praktyce konkurencja 
zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania dzia-
łań zwiększających przewagę na rynku oraz popra-
wiających obsługę klientów. W takiej sytuacji kie-
rownictwo może zdecydować się na podjęcie dzia-
łań innowacyjnych, któ-
re umożliwiają podwyż-
szenie poziomu jakości 
w sposób skokowy. Należy 
jednak pamiętać, że działa-
nia te związane mogą być 
z dużymi nakładami, wy-
mianą maszyn i urządzeń, 
wdrożeniem nowych tech-
nologii i rozwiązań orga-
nizacyjnych oraz potrzebą 
zwiększania wiedzy przez 
pracowników.

Do zbierania i przetwa-
rzania danych dotyczą-
cych jakości służą metody 
i narzędzia doskonalenia. 
Narzędzia umożliwiają 
analizę zebranych danych, 
natomiast metody pozwa-
lają kształtować jakość 
dzięki realizacji przyjętych 
algorytmów postępowania. 
Do bieżącego sterowania 

procesami wystarczają typowe narzędzia analitycz-
ne. Dla przykładu: 

 arkusz kontrolny, 
 histogram, 
 diagram przyczyn i skutków (diagram Ishikawy), 
 analiza Pareto-Lorenza, 
 schemat blokowy. 

W przypadku potrzeby podejmowania decyzji 
można wykorzystywać logicznie ułożony ciąg wy-
branych narzędzi decyzyjnych. Dla przykładu: 

 diagram drzewa błędów (FTA),
 analiza drzewa zdarzeń (ETA),
 diagram pokrewieństwa,
 diagram relacji (wykres współzależności),
 diagram drzewa,
 diagram procesu decyzyjnego,
metoda Bow-Ti e (analiza muchy).

Wszystkie wymienione narzędzia i metody zasłu-
gują na uwagę w usługach logistycznych. W artyku-
le omówiono Bow-Tie – metodę stanowiącą połącze-
nie drzewa zdarzeń (FTA) i drzewa błędów (ETA). 
Budowa diagramu polega na określeniu obszaru 
analizy oraz zdarzenia inicjującego zagrożenie. Me-
toda umożliwia w sposób przejrzysty i zrozumiały 
zwizualizowanie korelacji pomiędzy przyczynami 
zagrożeń a zdarzeniami je eskalującymi do niepożą-
danych skutków oraz istniejącymi (lub potencjalny-
mi) środkami kontrolującymi po stronie przyczyn 
i skutków [6,7] – rys. 1.

Metoda Bow-Tie ma szerokie zastosowanie w pro-
cesach biznesowych, produkcyjnych, usługowych, 
kontroli jakości, marketingowych i sprzedażowych, 
ale także w analizowaniu ryzyk IT, bezpieczeństwa 
fizycznego, wypadków przy pracy i zagrożeń typu 
ogień, powódź, w tym do oceny skuteczności funk-
cjonowania procesów stosowanych w przedsiębior-
stwach różnych branż, jako element analizy SWOT.
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Rys. 1.  Schemat metody Bow-Tie

Źródło: opracowanie własne
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Wymienione w artykule metody, narzędzia i tech-
niki nie wyczerpują wszystkich pomysłów na do-
skonalenie procesów i usług logistycznych. Przed-
siębiorstwa powinny poszukiwać metod doskonale-
nia swoich procesów, nie czekając na pojawienie się 
problemu. Powinny zatem mieć ustalenia do identy-
fikowania i realizacji stosownych działań. Wynikiem 
tych działań mogą być zmiany w usłudze, procesie, 
systemie zarządzania jakością i organizacji. Impul-
sów do wprowadzania zmian może być wiele. Każda 
informacja o możliwości poprawy jest podstawą do 
zainicjowania działań doskonalących. Źródłami ta-
kich informacji mogą być:

 zapisy z realizacji usług logistycznych i innych 
procesów wspomagających, w tym zapisy związane 
z monitorowaniem wskaźników dotyczących po-
szczególnych etapów usługi,

 bieżące korzystanie z dokumentacji,
 zestawienia analityczne kosztów,
 raporty ze sprzedaży i analizy jej trendów,
 raporty z auditów wewnętrznych, 
 protokoły z przeglądu zarządzania.

W dalszej części artykułu omówiono – jako przy-
kład – wyniki badań własnych nad wykorzysta-
niem metody Bow-Tie do doskonalenia procesu 
magazynowania.

2. Metoda Bow-Tie w zastosowaniu do doskonalenia 
procesu magazynowania – wyniki badań własnych

Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie 
transportowym, świadczącym również usługi ma-
gazynowe. Proces magazynowania jest kluczowym 
w tej firmie elementem świadczonych usług logi-
stycznych. Od jego skuteczności oraz efektywno-
ści zależy konkurencyjność na rynku oraz ugrun-
towanie dobrej pozycji w całym łańcuchu dostaw. 
Skuteczny i efektywny proces magazynowania daje 
możliwość spełnienia oczekiwań i wymagań klien-
tów w zakresie realizacji dostaw towarów pod ką-
tem zapewnienia określonej ich ilości, jakości, ter-
minu, miejsca i ceny [4,5]. 

Proces magazynowania obejmuje: przyjęcie wy-
robu do magazynu, weryfikację dostawy, w tym 
opracowanie dokumentacji magazynowej, fizyczny 
rozładunek wyrobu i jego transport do strefy skła-
dowania. Do głównych problemów w usłudze ma-
gazynowej, zidentyfikowanych podczas prowadzo-
nych badań, należą:

 uszkodzenia wyrobu w magazynie,
 błędna identyfikacja i komplementacja wysyła-

nego wyrobu,
 niewłaściwe zabezpieczenie wyrobu (opakowa-

nie),
 niewłaściwe warunki środowiskowe w zakresie 

przechowywania wyrobu.
Do określenia ww. problemów wykorzystano 

też inne metody/narzędzia z obszaru inżynierii 
jakości (m.in.: listę kreskową, diagram Pareto-Lo-
renza, diagram Ishikawy, FMEA, diagram proce-
su decyzyjnego). Ze względu na objętość artykułu 
skupiono się na metodzie Bow-Tie. Pokazano jej 
mechanizm w odniesieniu do problemu związa-
nego z uszkodzeniami wyrobów w magazynie. In-
ne metody/narzędzia będą przedmiotem kolejnych 
publikacji.

Metoda Bow-Tie została wykorzystana do dosko-
nalenia procesu magazynowania w badanym przed-
siębiorstwie poprzez identyfikację przyczyn i skut-
ków zagrożeń oraz analizę środków zapobiegają-
cych lub zmniejszających prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia. W rezultacie powstała diagnoza 
słabych i mocnych stron procesu jako potencjałów 
do rozwoju. Przedstawiając przykładowe wyniki 
badań, skupiono się na przyczynach, skutkach i za-
bezpieczeniach związanych z uszkodzeniem wyro-
bu w omawianym procesie (rys. 2).

W centralnym punkcie diagramu zdefiniowano 
zdarzenie inicjujące – uszkodzenie wyrobu w pro-
cesie magazynowania. Stosując diagram drzewa 
FTA, po lewej stronie wpisuje się przyczyny oraz 
działania zapobiegawcze (tzw. bramki), które nie 
pozwalają na zainicjowanie niepożądanych zda-
rzeń (tabela 1).
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Rys. 2. Diagram Bow-Tie w zastosowaniu do doskonalenia procesu magazynowania

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 1. Przyczyny zdarzenia inicjującego – uszkodzeń wyrobu wraz z określeniem działań zapobiegawczych

 Przyczyny Działania zapobiegawcze (bramki)

Błędy ludzkie:
− niewłaściwa obsługa regałów,
− uwarunkowania fizjologiczne (zmęczenie, stres, brak wiedzy, brak szkoleń),
−  niewłaściwe opakowanie (uszkodzenie opakowań, niewłaściwy wybór 

opakowania),
− niewłaściwe użytkowanie transportu wewnętrznego,
− niewłaściwe opracowywanie dokumentacji magazynowej.

−  realizacja planu szkoleń w zakresie gospodarki 
magazynowej,

− nadzorowanie pracy personelu (monitoring),
− okresowe badania lekarskie,
− okresowe sprawdzanie/audit wewnętrzny,
− opracowanie procedury procesu magazynowania.

Niewłaściwa infrastruktura:
− brak przeglądów transportu wewnętrznego,
− zły stan techniczny,
− awarie transportu wewnętrznego,
− niewłaściwy dobór transportu wewnętrznego,
− niewłaściwa konstrukcja regałów,
− niewłaściwy dobór regałów,
− uszkodzenie regałów.

−  opracowanie zasad nadzoru nad środkami transportu 
(serwisowanie, przeglądy, naprawy),

−  zakup nowych środków transportu/wyposażenia magazynu,
− modernizacja wyposażenia magazynu,
−  opracowanie zasad składowania i przechowywania 

wyrobów,
− remonty.

Niewłaściwe warunki środowiskowe przechowywania wyrobów:
− brak monitorowania temperatury, wilgotności powietrza, naświetlenia,
− brak możliwości cyrkulacji i chłodzenia, 
−  brak rozdzielenia stref składowania ze względu na szkodliwe oddziaływanie 

wyrobów,
− niewystarczające zabezpieczenia wyrobów niebezpiecznych,
− nieprowadzenie procesów deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji,
− brak monitorowania okresu ważności przechowywanych wyrobów,
− nieprzestrzeganie wymagań BHP.

−  opracowanie i wdrożenie zasad monitorowania warunków 
środowiskowych,

− weryfikacja zasad magazynowania, 
− okresowe sprawdzanie/audit wewnętrzny,
− zakup,
− instalacja klimatyzacji.

Nieskuteczne zarządzanie:
− błędy procesu rekrutacji (brak doświadczenia, niekompetencja),
− nieprzestrzeganie zasad w zakresie magazynowania, kontroli i weryfikacji dostaw,
− brak nadzoru nad pracownikami magazynu,
− niewłaściwa organizacja pracy albo struktura organizacyjna,
− niemonitorowanie realizacji zamówień (opóźnienia i braki dostaw), 
− nieskuteczna komunikacja (wewnętrzna, zewnętrzna),
− brak szkoleń, w tym zakresie zasad magazynowania, BHP, 
−  niemonitorowanie kompetencji pracowników (np. ważności pozwoleń, 

uprawnień itp.,
− brak procedur transportu,
− wady systemu planowania.

− opracowanie procedur i ich walidacja,
− weryfikacja struktury organizacyjnej i zasad pracy,
−  określenie właściwych zakresów odpowiedzialności 

i uprawnień,
− okresowe sprawdzanie/audit wewnętrzny,
− szkolenia.

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Diagram Bow-Tie dla zdarzenia inicjującego uszkodzenie wyrobu w procesie magazynowania
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Bramki stanowią środki kontroli obejmujące pro-
cedury, polityki, procesy, personel. Zróżnicowa-
nie kolorystyczne bramek pozwala określić sku-
teczność podejmowanych działań. W zależności 
od złożoności problemu schemat może być rozbu-
dowany o czynniki osłabiające działanie środków 
kontroli lub zmniejszające ich niezawodność (tzw. 
eskalatory).

Na podstawie powyższych rozważań zbudowano 
diagram identyfikujący przyczyny i działania zapo-
biegawcze (rys. 3).

Prawa strona diagramu, w postaci drzewa zda-
rzeń (ETA), przedstawia możliwe scenariusze roz-
woju sytuacji wynikającej z materializacji zagroże-
nia inicjującego i nieskuteczności działań (bramek) 
po stronie przyczyn i identyfikuje skutki oraz środki 

Tabela 2. Opis skutków i działań redukujących w odniesieniu do zdarzenia inicjującego – uszkodzenia wyrobu w procesie magazy-
nowania

Skutki Działania redukujące

Wypadki w pracy/utrata 
zdrowia/życia

− ponowna rekrutacja pracowników/rotacja stanowisk,
− zmiana zakresów odpowiedzialności i uprawnień,
− zwiększenie liczby kontroli wewnętrznych,
− realizacja auditów wewnętrznych,
− zwiększona liczba szkoleń doskonalących,
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC,
− postępowanie dyscyplinarne,
− zwiększenie nadzoru nad procesami magazynowania.

Wzrost liczby niezgodności/
wyrobów niezgodnych

− weryfikacja procedur magazynowania, transportu,
− weryfikacja procesów magazynowania i transportu,
−  zweryfikowanie procedury w zakresie postępowania reklamacyjnego, w tym postępowania z wyrobem 

niezgodnym,
−  opracowanie, wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz potwierdzenie zgodności przez trzecią stronę 

w ramach auditu certyfikacyjnego (uzyskanie certyfikatu),
− weryfikacja zakresów odpowiedzialności i uprawnień pracowników/zmiana stanowisk,
− zwiększenie liczby kontroli/auditów wewnętrznych,
− analiza problemu związanego z niezgodnościami, reklamacjami, zwrotami wyrobu od klienta,
−  poszerzenie wiedzy poprzez pozyskanie ekspertów branżowych, udział w konferencjach logistycznych 

i uczestnictwo w organizacjach/stowarzyszeniach logistycznych,
− ubezpieczenie OC.

Utrata dobrego wizerunku 
firmy w łańcuchu dostaw. 
Utrata klientów

−  opracowanie, wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz potwierdzenie zgodności przez trzecią stronę 
w ramach auditu certyfikacyjnego (uzyskanie certyfikatu),

− udział w konferencjach logistycznych/uczestnictwo w stowarzyszeniach logistycznych,
− udział w akcjach medialnych związanych z promowaniem dobrej jakości usług logistycznych,
− aktywność w portalach społecznościowych,
− zwiększenie liczby szkoleń doskonalących,
− interaktywna strona internetowa z możliwością komunikacji z klientem on-line.
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Rys. 4. Diagram Bow-Tie obrazujący skutki i działania redukujące dla zmaterializowanego zagrożenia
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redukujące – bariery ograniczające poziom eskalacji 
niekorzystnego zdarzenia (tabela 2).

Diagram Bow-Tie obrazujący materializację za-
grożenia uszkodzenia wyrobu w aspekcie barier, 
czyli środków kontroli po stronie skutków ogra-
niczających eskalację zagrożenia, przedstawiono 
w postaci graficznej (rys. 4).

Analiza problemu przedstawiona w artykule po-
twierdza, że metoda Bow-Tie w sposób wieloaspek-
towy i uporządkowany umożliwia podjęcie działań 
doskonalących w zakresie:

 identyfikacji wszystkich przyczyn i skutków ry-
zyka z jednoczesną redukcją niepewności,

 oceny skuteczności, jakości i niezawodności 
działań zapobiegawczych i redukujących,

weryfikacji zakresu odpowiedzialności i upraw-
nień w zakresie monitorowania stosowanych środ-
ków kontroli,

weryfikacji słabych punktów w nadzorowaniu 
środków kontroli.

Zespół interdyscyplinarny złożony ze specjali-
stów zarówno z obszarów technicznych, techno-
logicznych, produkcyjnych, marketingowych, jak 
i biznesowych pozwala na zweryfikowanie infor-
macji i w sposób kompleksowy udokumentowanie 
w przystępnej formie graficznej.

Podsumowanie

Wykorzystanie, na podstawie przeprowadzo-
nych badań, przedstawionej w artykule propozy-
cji, może przyczynić się do doskonalenia proce-
sów magazynowych i innych procesów logistycz-
nych, a także produkcyjnych, usługowych i in-
nych – wspomagających te procesy. Metoda Bow-
-Tie jest jedynie przykładem, niestety w usługach 
logistycznych – niedocenionym (podobnie, jak in-
ne metody/narzędzia z obszaru inżynierii jakości). 
Propozycja wyboru metod i narzędzi doskonalenia 
jakości jest podpowiedzią, które z nich mogą być 
najlepsze na poszczególnych etapach realizacji 
usługi logistycznej i w całym systemie zarządzania 
jakością. Staje się więc konieczne przeanalizowa-
nie ich przydatności pod kątem potrzeb i możliwo-
ści. Wiadomo, że w planowaniu i realizacji usługi 

logistycznej identyfikuje się najwięcej zagrożeń, 
dlatego wykorzystanie odpowiednich metod po-
zwoli w pełni wyeksponować nawet specyficzne 
aspekty realizacji usługi.

Poruszona problematyka dotycząca doskonalenia 
jakości usług logistycznych nie wyczerpuje wszyst-
kich istotnych, głównie z punktu widzenia przed-
siębiorców, ale też ich klientów, zagadnień w tym 
obszarze. Osobnego i szerszego rozpatrzenia wy-
magają m.in. takie kwestie, jak praktyczne wyko-
rzystanie jedynie zasygnalizowanych innych niż 
Bow-Tie metod i narzędzi doskonalenia jakości pro-
cesu magazynowego (i innych procesów logistycz-
nych, w tym transportowych).

Dr inż. Joanna Jasińska (joanna.jasinska@wat.edu.pl) – Wojskowa 
Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 
dr hab. inż. Andrzej Świderski (andrzej.swiderski@its.waw.pl) 
– Instytut Transportu Samochodowe go
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Streszczenie Summary

Celem publikacji jest pokazanie skuteczności wdrożeń 
nowych wymagań AQAP wynikających ze zmiany standardu 
systemu zarządzania ISO 9001 w 2015 roku. Ocena 
stopnia wdrożenia nowych wymogów przeprowadzona 
została poprzez badania empiryczne realizowane w małych 
przedsiębiorstwach, które uzyskały nowy certyfikat 
AQAP. W artykule przedstawiono kolejno wybrane nowe 
wymagania standardu ISO 9001 i AQAP 2110 oraz ich 
praktyczne zastosowanie w małych w organizacjach. 
Zebrane informacje potwierdzają, że nowe wymagania, 
takie jak: kontekst organizacji, identyfikacja mocnych 
i słabych stron organizacji, ocena ryzyka oraz zagrożenia 
monitorowane w procesach, są skutecznie wdrożone 
w małych przedsiębiorstwach. 

The aim of the publication is to show the effectiveness 
of implementing new AQAP requirements resulting from 
changing the ISO 9001 management system standard in 
2015. The assessment of the degree of implementation of 
the new requirements was carried out through empirical 
studies in small enterprises that have obtained the 
new AQAP certificate. The article presents selected new 
requirements of the ISO 9001 and AQAP 2110 standards 
and their practical application in organizations. The 
collected information confirms that new challenges 
such as the organization’s context, identification of 
organization’s strengths and weaknesses, risk assessment 
and threats monitored in processes are effectively 
implemented in small enterprises. 

Słowa kluczowe Keywords
system ISO 9001:2015, AQAP 2110 ISO 9001:2015 system, AQAP 2110 

Skuteczność wdrożeń nowych wymagań 
AQAP 2110 w oparciu o wymagania nowej 
normy ISO 9001:2015 w małych i średnich 
przedsiębiorstwach
Effectiveness of implementing new AQAP 2110 
requirements based on the requirements of the new 
ISO 9001:2015 standard in small and medium-sized 
enterprises
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Wprowadzenie

System zarządzania AQAP 2110 to jeden z syste-
mów zarządzania, który oparty jest na bazie normy 
ISO 9001 i wymagań w obszarze systemu zarządza-
nia jakością. Jest to system stosowany w sektorze 
wojskowym. Od początku powstania Paktu Północ-
noatlantyckiego państwa NATO nadzorowały jakość 
dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmo-
wało również funkcjonujące u dostawców systemy. 
Wymagania w tym zakresie zawarte były w doku-
mentach normalizacyjnych poszczególnych państw, 
np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Stan-
dard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), 
jak również w publikacjach NATO, typu AQAP (Al-
lied Quality Assurance Publication). Systemy zarzą-
dzania AQAP szczególną uwagę zwracają na anali-
zę i eliminację ryzyka związanego z realizowanym 
kontraktem oraz na elementy zarządzania konfi-
guracją, podatnością i niezawodnością obsługową 

produkowanych wyrobów. Od 1987 roku, czyli da-
ty wydania norm serii ISO 9000, państwa NATO 
zadecydowały o całkowitej adaptacji tych norm ja-
ko punktu wyjścia do opracowywania publikacji 
NATO dotyczących systemów zapewnienia jakości 
dostawców. Ostatnia nowelizacja publikacji typu 
AQAP przyjmuje jako odniesienie model normy ISO 
9001:2015. Obecnie najczęściej stosowane w ma-
łych przedsiębiorstwach standardy AQAP to:

1. AQAP 2110:2009 pt. „Wymagania NATO do-
tyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pra-
cach rozwojowych i produkcji”, gdzie:

wydanie 3 – zawiera wymagania ISO 9001, któ-
re są ważne do 15.09.2018 r., i/lub AQAP 2110:2016, 

wydanie 4 – „Wymagania NATO dotyczące za-
pewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i pro-
dukcji” z czerwca 2016 r.

2. AQAP 2110 „Wymagania NATO dotyczące za-
pewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i pro-
dukcji” – wydanie D wersja 1 z czerwca 2016 r. 
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– zawiera wymagania nowego standardu zarządza-
nia jakością ISO 9001:2015;

3. AQAP 2120:2009 „Wymagania NATO dotyczą-
ce zapewnienia jakości w produkcji” – jest to wersja 
3, która zawiera wymagania ISO 9001:2008 – wy-
magania te będą ważne do 15.09.2018 r.;

4. AQAP 2130:2009 „Wymagania NATO do-
tyczące zapewnienia jakości w kontroli i bada-
niach” – jest to wersja 3, która zawiera wymaga-
nia ISO 9001:2008 – wymagania te będą ważne do 
15.09.2018 r.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż od września 2018 
roku obwiązywać będzie jeden standard – AQAP 
2110 „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia ja-
kości w projektowaniu, rozwoju i produkcji”, który 
będzie zawierał w sobie (a tym samym zastępował) 
standardy AQAP 2120 i AQAP 2130 oraz w pełni 
będzie obejmował wymagania normy międzynaro-
dowej w zakresie zarządzania jakością – PN-EN ISO 
9001:2015.

1. Wymagania nowego standardu ISO 9001 i AQAP 2110

W roku 2015 zmieniła się norma PN EN ISO 
9001:2008 na wydanie PN-EN ISO 9001:2015, a co 
z tym związane w 2016 roku zmieniła się również 
struktura normy AQAP 2110:2016. Istotnym elemen-
tem zmiany struktury normy zarówno ISO 9001, jak 
i AQAP 2110 jest wplecenie oceny ryzyka w wy-
magania normy. Standard ten składa się z dziesię-
ciu, a nie ośmiu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały 
– wprowadzające – pozostają bez zmian, zaś wyma-
gania standardu zostały rozmieszczone w rozdzia-
łach od 4 do 10 (w wydaniu z 2009 były to rozdziały 
od 4 do 8). W rozdziale 4 pojawiły się kluczowe wy-
magania odnośnie zarządzania ryzykiem, do których 
są odwołania w kolejnych częściach normy. Podsta-
wowym wymaganiem standardu jest podkreślenie, 
iż organizacja powinna określić zewnętrzne i we-
wnętrzne kwestie dotyczące misji i wizji organizacji, 
mające wpływ na zdolność do osiągnięcia zamierzo-
nych celów stawianych przed systemem zarządzania 
jakością. Zawarte zapisy w nomie ograniczają moż-
liwość wyłączeń jedynie w stosunku do wymagań 
zawartych w rozdziale 7.1.4. – Wyposażenie do mo-
nitorowania i pomiarów oraz w rozdziale 8 – Działa-
nie. W stosunku do podejścia procesowego zawarto 
nowy podpunkt d) – organizacja powinna określić 
ryzyka dotyczące zgodności dostarczanych wyrobów 
i usług oraz zadowolenia klienta w przypadku, gdy 
dostarczane wyroby i usługi nie spełniają jego wy-
magań. Zarówno ryzyka, jak i procesy w standardzie 
nadal oparte są o model zarządzania wg cyklu koła 
Deminga. Model ten jednak w stosunku do poprzed-
niej normy został wsparty dodatkowymi elementa-
mi, takimi jak: kontekst organizacji, silne słabe stro-
ny, szanse i zagrożenia (w oparciu o analizy SWOT) 
oraz analizy wyników oceny systemu zarządzania 
(wyniki QMS – Quality Management System). 

Kluczową zmianą w rozdziale 5 jest brak wy-
magania odnośnie formalnego wyznaczenia 

przedstawiciela do spraw Systemu Zarządzania 
Jakością (SZJ), które zastąpione zostało zapewnie-
niem dotyczącym wspierania osób zobowiązanych 
do zapewnienia skuteczności SZJ oraz osób, któ-
re powinny pełnić role przywódcze w obszarach 
ich zakresów odpowiedzialności. Z obecnej wersji 
dokumentu przesunięto z rozdziału 5 do innych 
rozdziałów wymagania dotyczące: planowania, za-
pewnienia komunikacji czy przeglądów zarządza-
nia. Zagadnienia z rozdziału 6 obecnie zawarte są 
w rozdziale 5. Przedstawiono tu między innymi 
wymagania odnośnie formułowania celów jakości, 
które powinny być spójne z polityką jakości i do-
tyczyć zgodności oferowanych wyrobów i usług 
oraz zadowolenia klienta, przedstawione w spo-
sób mierzalny oraz komunikowane i aktualizowane 
w miarę potrzeb. Organizacja powinna uwzględnić 
ryzyko i możliwości w odniesieniu do SZJ i plano-
wać ewentualne zmiany, uwzględniając potencjalne 
konsekwencje tych zmian. W rozdziale 7 zawarto 
wymagania, które wcześniej znajdowały się w roz-
dziale 6 obowiązującego standardu, a także dodano 
nowe wymagania, które wcześniej nie wystąpiły (na 
przykład dotyczące wiedzy czy udokumentowanej 
informacji). W rozdziale 7.5 nowej normy zawar-
to wymóg, aby udokumentowana informacja obej-
mowała kwestie, które są bezpośrednio wymagane 
w normie. Brak jest natomiast formalnych wyma-
gań dotyczących konieczności opracowania i usta-
nowienia Księgi Jakości i udokumentowanych pro-
cedur. W rozdziale 8 są zawarte wymagania, które 
dotychczas znajdowały się w rozdziale Realizacja 
wyrobu. W tym miejscu standard wymaga od orga-
nizacji, że będzie nadzorowała zaplanowane zmia-
ny i poddawała przeglądom konsekwencje zmian 

Rysunek 1. Model zarządzania procesowego wg wymagań ISO 
9001:2015

Źródło: norma PN-EN ISO 9001:2015 „System zarządzania jakością 
– Wymagania”  [5]
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nieprzewidzianych oraz podejmowała działania 
ukierunkowane na ograniczenie niepożądanych 
efektów. W obszarze planowania operacyjnego or-
ganizacja powinna zidentyfikować i przyporządko-
wać ryzyka dotyczące zapewnienia zgodności wyro-
bów i usług z wymaganiami oraz określić cały sze-
reg działań składających się na późniejszą realizację 
działań operacyjnych. W rozdziale 9 podstawą do 
określenia działań związanych z monitorowaniem, 
pomiarami i analizą powinny być informacje doty-
czące stwierdzonych ryzyk i możliwości rozwoju. 
Wymagania odnoszące się do monitorowania proce-
sów oraz wyrobów i usług są nieco inaczej sformu-
łowane, ale nie zmieniają się pod względem mery-
torycznym. W rozdziale 10 zamieszczono bardziej 
szczegółowe niż dotychczas wymaganie dotyczące 
działań korygujących, natomiast w miejsce dotych-
czasowych działań doskonalących wprowadzono 
wymaganie doskonalenia SZJ, akcentując jedno-
cześnie najbardziej prawdopodobne powody uza-
sadniające potrzeby w zakresie doskonalenia, czyli: 
wyniki analizy danych, zmiany w kontekście orga-
nizacji, zmiany wcześniej zidentyfikowanych ryzyk 
oraz pojawiające się szanse. Kolejną zmianą w nor-
mie ISO 9001:2015 oraz w standardzie AQAP 2110 
jest zastąpienie terminów „dokument” i „zapis” ter-
minem „udokumentowana informacja”. Dotych-
czas organizacje, wdrażając normę ISO 9001:2008, 
łączyły procedurę nadzoru nad dokumentami oraz 
procedurę nadzoru nad zapisami w jedną zintegro-
waną procedurę. W normie ISO 9001:2015 i AQAP 
2110:2016 wymogiem jest nadzorować udokumen-
towaną informację bez rozróżnienia, czy jest to do-
kument czy zapis. Biorąc pod uwagę wymaganą do-
kumentację systemu, norma ISO 9001 i AQAP 2110 
ponadto nie wymaga już obligatoryjnie jakiejś okre-
ślonej liczby udokumentowanych procedur (norma 
ISO 9001:2008 wymagała sześciu), co jednak nie 
znaczy, że zupełnie one znikną. Teraz organizacje 
mają większą swobodę działania przy opisie syste-
mu zarządzania jakością oraz mają obowiązek speł-
nić wymaganie punktu 8.1.c mówiące o prowadze-
niu udokumentowanych informacji w zakresie nie-
zbędnym dla pewności, że procesy zostały zrealizo-
wane zgodnie z planem.

Podsumowując, przedstawione powyżej zmia-
ny w nowym standardzie ISO 9001 i AQAP 2110 
wymagają zwrócenia uwagi na nowe elementy za-
rządzania. Zaznacza się tu wyraźnie przybliże-
nie treści wymagań do specyfiki firm usługowych 
oraz uwzględnienie nieuchronnego ryzyka w dzia-
łalności organizacji. Nowe punkty, które wchodzą 
w skład normy, powodują wyraźne ukierunkowanie 
organizacji na doskonalenie systemu zarządzania 
jakością, co w coraz bardziej zmiennym otoczeniu 
może być korzystne dla każdej organizacji. W prak-
tyce korzyści, jakie może organizacja odnieść, sto-
sując wymagania zawarte w nowym standardzie 
ISO 9001 i AQAP 2110, to między innymi: ocena 
ryzyka w relacjach rynkowych, lepsze uzasadnienie 
dla wprowadzenia systemu zarządzania jakością, 

ułatwienie komunikacji wewnętrznej, efektywne 
wykorzystanie zasobów oraz doskonalenie proce-
sów decyzyjnych.

2. Skuteczność wdrożenia nowych wymagań standardu 
ISO 9001 i AQAP 2110 w małych przedsiębiorstwach

Nowe standardy zarządzania jakością ISO 9001 
i AQAP 2110 wprowadzają dodatkowe wymagania 
w następujących obszarach: kontekst organizacji, 
analiza SWOT (silne, słabe strony, szanse i zagro-
żenia), identyfikacja zagrożeń w procesach, anali-
za ryzyka. Wdrożenie tych wymagań w systemach 
zarządzania jest warunkiem uzyskania pozytywnej 
oceny funkcjonowania systemu zarządzania, prze-
prowadzonej przez niezależny organ weryfikujący 
– jednostkę certyfikującą.

Zgodnie z wymaganiami standardów kontekst or-
ganizacji ma być dostosowany do specyfiki organiza-
cji, uwarunkowań wynikających z dokumentów stron 
zainteresowanych, wymagań i potrzeb stron zaintere-
sowanych, procesów operacyjnych, w tym zewnętrz-
nych, niezbędnych do wykonania zapytania oferto-
wego. W ramach kontekstu wewnętrznego niezbędne 
jest posiadanie dowodów wdrożenia oraz oceny i do-
skonalenia SZJ, w tym wyników z audytów wewnętrz-
nych, przeglądu zarządzania w zakresie jego skutecz-
ności i ekonomiczności z uwzględnieniem kosztów 
jakości nadzorowanych procesów operacyjnych oraz 
kosztów reklamacji. W małych przedsiębiorstwach 
spełnienie tego wymagania najczęściej jest realizowa-
ne poprzez zidentyfikowanie czynników zewnętrz-
nych w następujących grupach:

wymagania prawne – identyfikacja wymagań 
prawnych na szczeblu gminnym, wojewódzkim, 
krajowym, europejskim, międzynarodowym; iden-
tyfikacja wymagań wynikających z konstytucji, 
ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, norm oraz wyma-
gań regionalnych; weryfikacja zgodności ze ziden-
tyfikowanymi wymaganiami oraz wprowadzanie 
działań doskonalących;

wymagania rynku – identyfikacja potrzeb klien-
tów, oczekiwania potencjalnych klientów, analiza 
rynku i konkurencji;

 rynek zaopatrzenia – dostępni dostawcy, pod-
wykonawcy, dostępność materiałów, półproduktów, 
wyposażenia oraz możliwości serwisowych;

 ekologia – wpływ na środowisko naturalne, ogra-
niczanie zasobów naturalnych, gospodarka odpadami;

Najczęściej identyfikowane czynnik wewnętrz-
ne to:

 finanse – zasoby finansowe organizacji, w tym 
niezbędne dla bezpieczeństwa biznesu;

 ludzie – potencjalni pracownicy, wykwalifiko-
wani pracownicy, związki zawodowe, możliwości 
współpracy ze szkołami i uczelniami;

 procesy – możliwości techniczne, możliwości 
technologiczne;

monitorowanie – monitorowanie bieżące, moni-
torowanie procesów, działania audytów wewnętrz-
nych, przeglądy zarządzania.

Natalia Jagodzińska
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Zgodnie z wymaganiami norm zidentyfikowane 
w ramach kontekstu organizacji czynniki zewnętrze 
i wewnętrzne powinny być przeanalizowane pod 
kątem ich wpływu na organizację. Badane przed-
siębiorstwa najczęściej realizują to poprzez analizę 
zagrożeń i ocenę ryzyka. Dla każdego zidentyfiko-
wanego czynnika określane są potencjalne zagroże-
nia związane z danym czynnikiem oraz potencjal-
ne szanse dla przedsiębiorstwa. Zidentyfikowane 
szanse i zagrożenia oceniane są pod kątem: wagi ich 
wpływu na przedsiębiorstwo, możliwości wystąpie-
nia oraz skutków wystąpienia. Dla znaczących zdefi-
niowanych szans i zagrożeń ustalane są plany dzia-
łań albo w formie celów do realizacji, albo w formie 
działań prewencyjnych – doskonalących. W ramach 
badań skuteczności wdrożeń wybrano próbę mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących 
między innymi produkcję zleceń wojskowych. 

Analizując skuteczność wdrożenia wymagania 
analizy kontekstu organizacji i podjęcia działań 
w wyniku analizy, ankietowanym organizacjom za-
dano między innymi pytanie: Jaki skutek w przed-
siębiorstwie wywołała analiza kontekstu organiza-
cji? – wyniki przedstawia rysunek 2.

Kolejnym nowym wymaganiem standardu jest 
analiza SWOT organizacji, to znaczy analiza opie-
rająca się na czterech filarach [3], [4]: 

 S (Strengths) – mocne strony, czyli wszyst-
kie elementy będące zaletami, coś co wyróżnia 
organizację, to co daje przewagę konkurencyjną 
organizacji;

W (Weaknesses) – słabe strony, czyli wszystko 
co jest wadą, niedociągnięciem organizacji;

O (Opportunities) – szanse, czyli wszystko to, 
co daje możliwość korzystnej zmiany;

T (Threats) – zagrożenia, czyli zidentyfikowane 
czynniki stanowiące niebezpieczeństwo niekorzyst-
nej zmiany. 

Małe przedsiębiorstwa, ana-
lizując swoje wewnętrzne sła-
be i mocne strony, najczęściej 
odnoszą się do swoich zaso-
bów wiedzy, ludzi, sprzętu 
oraz coraz częściej uwzględ-
niają finanse, strategię i ry-
zyko. W analizie szans i za-
grożeń najczęściej pojawia-
ją się czynniki zewnętrzne, 
które mogą wpłynąć na dzia-
łalność przedsiębiorstwa. Tu 
przedsiębiorcy najczęściej 
przeprowadzają analizy pod 
kątem: wymagań prawa, któ-
re mogą stworzyć szanse lub 
zagrożenie dla organizacji, 
zmieniającego się otoczenia 
rynku z uwzględnieniem tren-
dów produktowych oraz ana-
liz finansowych. Analogicz-
nie jak przy kontekście or-
ganizacji, przedsiębiorcy do 

zidentyfikowanego SWOT przeprowadzają anali-
zę poziomu ryzyka. Zidentyfikowane szanse i za-
grożenia, mocne i słabe strony analizowane są pod 
kątem wagi ich wpływu na przedsiębiorstwo oraz 
możliwości i skutków ich wystąpienia. Zestawienie 
najczęściej badanych tematów w ramach analizy 
SWOT podczas wdrażania nowych wymagań ISO 
9001 i AQAP 2110 obejmuje rysunek 3.

Zmieniające się otoczenie – w ramach kontek-
stu organizacji oraz analiz SWOT – wpływa zna-
cząco na identyfikację zagrożeń w poszczególnych 

Rysunek 2. Wyniki badania ankietowego dotyczącego pytania: Jaki skutek w przedsiębiorstwie 
wywołała analiza kontekstu organizacji?

Źródło: badania własne

Rysunek 3. Wyniki badań dotyczących rodzajów tematów analizo-
wanych w trakcie analizy SWOT podczas wdrożeń nowych wyma-
gań systemu zarządzania jakością

Źródło: badania własne
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procesach w organizacji. Analizując wymagania no-
wego standardu, przedsiębiorstwa identyfikują pro-
cesy tak jak do tej pory [1]. Monitorowane są wej-
ścia i wyjścia oraz ustalane są miary procesów [2]. 
Nowym elementem w zarządzaniu procesami są:

 źródła wejść, czyli identyfikacja procesów po-
przedzających lub wymagania stron zainteresowa-
nych,

 źródła wyjść, czyli wskazanie następnych pro-
cesów lub wskazanie odbiorców w postaci stron 
zainteresowanych,

 zagrożenia w procesach, określone jako ryzyko 
mierzone wynikiem prawdopodobieństwa wystą-
pienia i skutku oddziaływania, 

 podejmowanie działań doskonalących dla zagro-
żeń oraz narzędzia monitorowania poziomu zagrożenia,

 określenie szans w procesach z poziomem moż-
liwości ich wystąpienia,

 podejmowanie działań doskonalących dla szans 
oraz narzędzia monitorowania poziomu możliwości 
wykorzystania szansy. 

Jak wynika z badań, takie monitorowanie proce-
sów pozwala na oszacowanie potencjalnych kosz-
tów i strat lub też spodziewanych przychodów. Da-
je to możliwość wczesnego reagowania na mogące 

pojawić się proble-
my lub szanse. Wpro-
wadzenie miary eko-
nomicznej jest coraz 
częściej stosowane 
nie tylko dla proce-
sów produkcyjnych, 
ale również dla każ-
dego procesu zidenty-
fikowanego w przed-
siębiorstwie. Takie 
monitorowanie pro-
cesów umożliwia 
ocenę ogólnych wyni-
ków poszczególnych 
procesów z punk-
tu widzenia ich sku-
teczności, czyli stop-
nia osiągnięcia pla-
nowanych wyników 
i wykorzystania dzia-
łań (stopnia osiągania 
celu procesu), oraz 

z punktu widzenia efektywności, czyli korelacji 
między osiągniętymi wynikami a nakładami, ocze-
kiwanymi szansami i przeanalizowanymi zagroże-
niami. Na rysunku 4. przedstawiono zestawienie 
wyników badań w małych organizacjach dotyczą-
cych skuteczności nowych wymagań procesowych.

Nowym wymaganiem normy ISO 9001:2015, 
ale wymaganym już wcześniej w systemie AQAP 
2110, jest prowadzenie analizy ryzyka (AQAP za-
leca stosowanie metodologii wg 31001, zaś w ISO 
9001 najczęściej stosowana jest macierz). Podczas 
oceny ryzyka najczęściej analizowane są zarówno 
szanse, jak i zagrożenia. Szacowanie ryzyka najczę-
ściej prowadzone jest w oparciu o najprostszą me-
todę – macierzy ryzyka [6] (nadal najprostszą i naj-
popularniejszą metodę szacowania ryzyk zamiast 
wytycznych ISO 31000). Prawdopodobieństwo P 
wystąpienia ryzyka określa się w następującej ska-
li: niskie, średnie, wysokie, zaś skutek S szacowany 
jest w skali: mały, średni, duży. 

W ten sposób najczęściej małe przedsiębiorstwa 
określają trzy poziomy ryzyka:

 1 – ryzyko niskie – ryzyko akceptowalne, 
 2 – ryzyko średnie – ryzyko akceptowalne 

warunkowo, 

Rysunek 4. Wyniki badania ankietowego dotyczącego pytania: Co zmieniło w organizacji nowe podejście 
procesowe wg ISO 9001 i AQAP 2110? 

Źródło: badania własne

Skutek 
Prawdopodobieństwo Mały [M] Średni [S] Duży [D]

Małe [M] niskie niskie średnie

Średnie [S] niskie średnie duże

Duże [D] średnie duże duże

Rysunek 5. Macierz szacowania ryzyka preferowana w obszarze ISO 9001 (jednak dla AQAP preferowane jest szacowanie ryzyka wg ISO 
31000)

Źródło: norma PN-N-18002 [6]
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 3 – ryzyko wysokie – ryzyko nieakceptowalne, 
wymagające wdrożenia natychmiastowych działań 
ograniczających ryzyko. 

Szacowanie ryzyka przeprowadzane jest okre-
sowo dla procesów w trakcie monitorowania wy-
ników mierników procesów lub podczas zmian 
w procesach. Dla określonych ryzyk wprowadzane 
są odpowiednio działania korygujące, prewencyj-
ne oraz działania doskonalące dla szans. Wynikiem 
działań oceny ryzyka są najczęściej plany działań 
z określonymi etapami i odpowiedzialnościami. Na 
rysunku 6. przedstawiono wyniki badań skuteczno-
ści wprowadzenia oceny ryzyka w procesach.

Podsumowanie

Nowe standardy zarządzania jakością ISO 
9001:2015 i AQAP 2110:2016 wprowadziły nowe 
dodatkowe wymagania w obszarze systemu za-
rządzania jakością. Wymagania te oddziałują na 
funkcjonowanie całej organizacji. To, co do tej 
pory było intuicyjnie realizowane przez małych 
przedsiębiorców, przyjęło sformalizowaną formę. 
Jak widać z przeprowadzonych badań, formalne 

i udokumentowane określe-
nie kontekstu organizacji, 
analiza SWOT oraz cały pro-
ces szacowania ryzyka – po-
przez identyfikację i ocenę 
zagrożeń i szans – ma pozy-
tywny wpływ na budowanie 
świadomości przedsiębior-
ców. Dokonywanie analiz, ich 
dokumentowanie oraz możli-
wości odniesienia się do po-
przednich wyników wyzna-
czają nową jakość świado-
mego zarządzania jakością 
w organizacji. Systemowe 
uwypuklenie szans (często 
wcześniej niedostrzeganych 
i niewykorzystywanych) oraz 
zagrożeń (które można było 
przewidzieć i im zapobiec) 
znacząco zmienia kulturę or-
ganizacyjną małego przedsię-
biorstwa. Właściciele małych 
firm sami przyznają rację, iż 
obawiali się zmian w normie 

i wynikającej z tego ewentualnej nadmiernej biu-
rokracji. Jednak po wdrożeniu nowych wymagań 
przekonali się oni o skuteczności zastosowania 
tych rozwiązań we własnych organizacjach. 

Dr inż. Natalia Jagodzińska (nj.jagodzinska@wp.pl) – BTCH Sys-
temy Zarządzania, Gdańsk
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych wymagań 
dla systemu jakości w kontekście nowych zharmonizowanych 
Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych 
Statków Powietrznych (EMAR) oraz identyfikacja źródeł 
potencjalnych problemów związanych z systemem jakości 
wymaganym przez poszczególne EMARy. Wykorzystano 
metodę badawczą w postaci krytycznej analizy aktów 
normatywnych, wymagań oraz literatury przedmiotu. 
W opracowaniu zaprezentowano ekwiwalentność europejskich 
cywilnych przepisów i wojskowych wymagań zdatności do 
lotu statków powietrznych. Omówiono wykorzystywane 
w praktyce sposoby implementacji wymagań EMAR 
w narodowych przepisach zdatności do lotu wojskowych 
statków powietrznych. Dokonano przeglądu wymagań 
odnośnie systemu jakości w stosunku do organizacji 
zaangażowanych w zapewnienie początkowej i ciągłej 
zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. 
Wykazano aktualność problematyki i jej istotne znaczenie 
w przededniu implementacji w Polsce wymagań EMAR, 
z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa 
i zdatności do lotu w lotnictwie wojskowym oraz interesu 
krajowych przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych 
w projektowanie, produkowanie, obsługiwanie, zarządzanie 
ciągłą zdatnością do lotu oraz szkolenie personelu 
technicznego na rzecz lotnictwa wojskowego.

The aim of the article is to present the basic requirements 
for the quality system in the context of the new 
harmonized European Military Airworthiness Requirements 
(EMAR) and identification of sources of potential problems 
related with the quality system required by individual 
EMARs. The research method used in this paper is an 
analysis of normative acts, requirements and the literature 
of the subject. The study presents the equivalence of 
European civil regulations and military airworthiness 
requirements for aircrafts. Practical methods of 
implementing EMAR requirements in the national military 
airworthiness standards were discussed. The requirements 
regarding the quality system were reviewed in relation 
to organizations involved in ensuring the initial and 
continuing airworthiness of military aircrafts. Timeliness 
and significance of the topic on the eve of implementing 
the EMAR has been demonstrated from the point of view 
of ensuring safety and airworthiness in military aviation 
and the interest of domestic enterprises and organizations 
involved in the design, production, maintenance, 
continuing airworthiness management and technical staff 
training for military aviation.

Słowa kluczowe Keywords
zdatność do lotu, wymagania EMAR, wojskowe statki 
powietrzne, system jakości

airworthiness, EMAR requirements, military aircraft, quality 
system

System jakości na przykładzie 
zharmonizowanych Europejskich Wymagań 
Zdatności do Lotu Wojskowych Statków 
Powietrznych
The quality system on the example of the harmonized 
European Military Airworthiness Requirements
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Wprowadzenie

Początkowa (projektowa) i ciągła (nieprzerwana) 
zdatność do lotu cywilnych statków powietrznych 
w krajach Unii Europejskiej (UE) oparta jest na czte-
rech zasadniczych filarach:

1. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym, podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 
1944 r. – tzw. Konwencji chicagowskiej [17];

2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. 

w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bez-
pieczeństwa Lotniczego (EASA) [20];

3. Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 748/2012 
z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającym przepi-
sy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków po-
wietrznych i związanych z nimi wyrobów, części 
i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochro-
ny środowiska oraz dotyczące certyfikacji organiza-
cji projektujących i produkujących [21] oraz Roz-
porządzeniu Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 



86

2018 W r z e s i e ń

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
System jakości na przykładzie zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych

26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności 
do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotni-
czych, części i wyposażenia, a także w sprawie za-
twierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi 
zaangażowanym w takie zadania [22];

4. działalności EASA przejawiającej się m.in. 
w publikowaniu Akceptowalnych Środków Speł-
nienia Wymagań i Wytycznych (tzw. AMC & GM) 
do Rozporządzeń Komisji UE, Specyfikacji Certyfi-
kacyjnych (tzw. CS) czy też Dyrektyw Zdatności do 
Lotu (tzw. AD).

W zakresie zdatności do lotu cywilnych statków 
powietrznych nieobjętych nadzorem EASA, tj. wy-
szczególnionych w Aneksie II do Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 
z dnia 20 lutego 2008 r. [20], zastosowanie mają 
krajowe regulacje prawne, a w przypadku Polski są 
to przede wszystkim: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 
r. Prawo lotnicze (Dz. U.2017.0.959) [5], Rozporzą-
dzenia Ministra właściwego ds. Transportu oraz De-
cyzje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Powyższe przepisy i materiały doradcze nie ma-
ją zastosowania do państwowych statków powietrz-
nych, wyjątki określa art. 1 ust. 4 Ustawy Prawo 
Lotnicze [24], a w ogólności nie mają zastosowania 
do organizacji i osób zaangażowanych w projekto-
wanie, produkowanie, obsługiwanie, zarządzanie 
ciągłą zdatnością do lotu oraz szkolenie personelu 
technicznego na rzecz lotnictwa wojskowego.

Jakie zatem regulacje prawne dotyczą wojskowych 
statków powietrznych (WSP) w krajach UE? Każ-
dy kraj ma w tym względzie swoje własne przepisy. 
Jednakże w UE w zakresie zdatności do lotu wojsko-
wych statków powietrznych (WSP) kraje członkow-
skie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) uzgodni-
ły w 2008 r. powołanie Forum Wojskowych Nadzo-
rów Zdatności do Lotu (ang. Military Air Worthi-
ness Autority – MAWA Forum) w celu opracowania 

zharmonizowanych Europejskich Wojskowych Wy-
magań Zdatności do Lotu (ang. European Military 
Airworthiness Requirements – EMAR) [19], [4]. 

EMARy są:
 oparte na cywilnych przepisach zdatności do 

lotu, tzw. Part-ach1; 
 wymaganiami zatwierdzanymi przez kraje 

członkowskie EDA oraz
 jedynie wymaganiami, a nie regulacjami praw-

nymi i każdy kraj członkowski EDA jest odpowie-
dzialny za ich implementację w swoich narodo-
wych przepisach zdatności do lotu WSP.

W procesie opracowywania wymagań EMAR de-
cyzje podejmowane są na trzech poziomach kom-
petencji przedstawionych na Rysunku 1. Na po-
ziomie politycznym decyzje podejmuje Rada Ste-
rująca EDA w formule Ministrów Obrony Naro-
dowej. Na poziomie strategicznym, tj. poziomie 
EDA MAWA Forum, wytyczane są kierunki prac 
oraz odbywa się zatwierdzanie poszczególnych 
dokumentów. Opracowywanie i aktualizacja pro-
jektów wymagań EMAR oraz dokumentów z nimi 
związanych realizowane są przez narodowych eks-
pertów w dziedzinie zdatności do lotu, aktualnie 
skupionych w trzech Grupach Doradczych (ang. 
Task Force) [32]:

 Airworthiness Regulatory Advisory Group 
(ARAG) – odpowiedzialna za dokumenty związa-
ne z określeniem polityki zdatności do lotu: BFD, 
EMAD 1 oraz EMAD R;

Design and Production Advisory Group (DPAG) 
– odpowiedzialna za wymagania związane z począt-
kową zdatnością do lotu: EMAR 21 oraz EMACC;

1 Przepisy Part są załącznikami do odpowiednich Rozporządzeń 
Komisji UE nr 748/2012 [3] oraz 1321/2014 [4], które mają zasięg 
ogólny i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach człon-
kowskich UE i wiążą w całości państwa członkowskie UE.

Poziom techniczny 

Poziom 
strategiczny 

Poziom polityczny Rada Sterująca 
EDA  

MAWA Forum 

ARAG 
Polityka 

zdatności do 
lotu 

BFD, EMAD 1, 
EMAD R 

DPAG 
Początkowa 
zdatność do 

lotu 

EMAR 21, 
EMACC 

CAWAG 
Ciągła zdatność 

do lotu 

EMAR 66, 145, 
147 oraz M 

Rysunek 1. Struktura EDA MAWA Forum

Źródło: opracowanie własne
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Continuing Airworthiness Advisory Group (CA-
WAG) – odpowiedzialna za dokumenty związane 
ciągłą (nieprzerwaną) zdatnością do lotu: EMAR 66, 
145, 147 oraz M.

Wyniki autorskich badań nad pozycją Polski 
w obszarze zarządzania jakością [2] wskazują wy-
raźnie na ogólną słabą pozycję Polski na tle innych 
krajów Unii Europejskiej oraz słabą pozycję w ob-
szarze zarządzania jakością. 

Z kolei przedstawione w [5] wyniki badań iden-
tyfikują trzy podstawowe problemy, które dotyczą 
wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od długo-
trwałości funkcjonowania systemu jakości: poszu-
kiwanie potencjalnych niezgodności, wykorzysty-
wanie narzędzi i metod wsparcia analizy niezgod-
ności oraz zaangażowanie pracowników do identy-
fikacji niezgodności.

Interesujące rozważania odnoszące się do proble-
matyki doskonalenia zarządzania jakością w przed-
siębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce zapre-
zentowane w [1] umożliwiły identyfikację głów-
nych czynników zagrażających doskonaleniu syste-
mu jakości w tej grupie przedsiębiorstw, do których 
– zdaniem autorów – w pierwszym rzędzie należą: 
zaangażowanie kierownictwa, audyt wewnętrzny 
oraz rachunek kosztów jakości. 

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawie-
nie podstawowych wymagań dla systemu jakości 
w kontekście nowych wymagań EMAR oraz iden-
tyfikacja źródeł potencjalnych problemów związa-
nych z systemem jakości, wobec których mogą sta-
nąć organizacje zaangażowane w zapewnienie po-
czątkowej oraz ciągłej (nieprzerwanej) zdatności do 
lotu wojskowych statków powietrznych.

1. Implementacja wymagań EMAR

Wymagania EMAR wzorowane są na europej-
skich cywilnych przepisach zdatności do lotu, zwa-
nych popularnie Part-ami, z uwzględnieniem spe-
cyfiki lotnictwa wojskowego.

Jak wskazano wyżej, w odróżnieniu od swo-
ich cywilnych odpowiedników, EMARy są jedynie 
wymaganiami, a nie regulacjami prawnymi, i każde 
państwo UE będące członkiem EDA jest odpowie-
dzialne za ich zaimplementowanie w swoich naro-
dowych przepisach zdatności do lotu wojskowych 
statków powietrznych.

Implementacja EMAR jest aktem oświadczenia, 
zapewnienia lub wykazania każdej zainteresowanej 
stronie, że istniejące krajowe wojskowe przepisy 
zdatności do lotu są zgodne w określonym stopniu 
z odpowiednim EMAR. Implementacja EMAR mo-
że być pełna lub częściowa i można jej dokonać na 
zasadzie [3], [12], [15], [23], [33]:

 adopcji – polegającej na ‘transkrypcji’, bez od-
chyleń, całości lub części wymagań EMAR do przepi-
sów krajowych z wykorzystaniem języka angielskie-
go, narodowego lub ich obu w jednym dokumencie;

 adaptacji – polegającej na przystosowaniu ze 
zmianami całości lub części wymagań EMAR do 

przepisów krajowych z wykorzystaniem języka 
angielskiego, narodowego lub ich obu w jednym 
dokumencie; 

wykazania zgodności – polegającej na wykaza-
niu, że przepisy krajowe w całości lub w części od-
powiadają wymaganiom EMAR.

Doświadczenie krajów UE w implementacji wy-
magań EMAR wskazuje, że implementacja ta od-
bywa się najczęściej poprzez opracowanie sto-
sownych Norm Obronnych, jak to ma miejsce na 
Słowacji [24] czy w Czechach [3] albo w postaci 
opracowania innych dokumentów normatywnych 
wydawanych przez uprawnione organy poszczegól-
nych Ministerstw Obrony Narodowej, właściwe ds. 
zdatności do lotu wojskowych statków powietrz-
nych [16] (np. w Hiszpanii [19] czy Francji [15]).

Na tym tle interesującym wydaje się fakt, że rów-
nież kraje spoza UE z powodzeniem zaimplemen-
towały wymagania EMAR, jak to ma miejsce w Au-
stralii [26] czy na Ukrainie [14].

2. System jakości a wymagania EMAR

2.1. System jakości zgodnie z wymaganiami EMAR 145

EMAR 145 [6] wymaga od organizacji obsługo-
wej ustanowienia polityki bezpieczeństwa i jakości, 
która ma zostać włączona do tzw. charakterystyki 
organizacji obsługowej (ang. Maintenance Organi-
sation Exposition, MOE), tj. dokumentu zawierają-
cego informacje na temat prac stanowiących zakres 
zatwierdzenia danej organizacji oraz wskazujących 
na sposób, w jaki organizacja zamierza zachować 
zgodność z wymaganiami EMAR 145. System za-
pewnienia jakości zgodnie z EMAR 145 obejmuje 
dwa zasadnicze elementy [6]:

 niezależne audyty – celem monitorowania 
zgodności z wymaganymi przez EMAR standarda-
mi oraz

 system przekazywania informacji zwrotnych 
dotyczących jakości osobom odpowiedzialnym, 
w tym Kierownikowi Odpowiedzialnemu w orga-
nizacji, celem podjęcia właściwych i terminowych 
działań naprawczych.

System zapewnienia jakości jest częścią działań 
organizacji obsługowej EMAR 145, zarówno po-
siadającej zatwierdzenie, jak i wnioskującej o je-
go wydanie i dlatego powinien być monitorowa-
ny. Wymaganie EMAR 145.A.65 lit. c) [6] wymaga, 
aby system zapewnienia jakości monitorował, czy 
działania organizacji są wykonywane zgodnie z za-
twierdzonymi procedurami. Oznacza to, że system 
zapewnienia jakości musi podlegać audytom, a pro-
gram/plan audytu organizacji obsługowej EMAR 
145 musi to odzwierciedlać. 

Ponadto audyty systemu zapewnienia jakości mu-
szą spełniać wymóg niezależnych audytów. Zostało 
to wyjaśnione w EMAR AMC 145.A.65 (c) (1) punkt 
11 [7]: „niezależność audytów powinna zostać usta-
lona poprzez zapewnienie, że audyty są przeprowa-
dzane przez personel, który nie jest odpowiedzialny 

Sławomir Klimaszewski, Sergiusz Szawłowski

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY



88

2018 W r z e s i e ń

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
System jakości na przykładzie zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych

za funkcje, procedury lub produkty podlegające kon-
troli”. Zatem kontrola systemu zapewnienia jakości 
w organizacji przez menedżera jakości tej organizacji 
nie może być rozpatrywana jako niezależny audyt. 
Zgodnie z wymaganiami EMAR 145 [7] dopuszczal-
ne są 3 przypadki zapewnienia niezależności audytu:

(a) używanie kompetentnego personelu z innej 
sekcji/działu w tej samej organizacji, która nie 
ponosi odpowiedzialności za funkcję/procedurę 
jakości; 

(b) zlecenie/delegowanie niezależnego elemen-
tu audytu systemu jakości innej organizacji lub wy-
kwalifikowanej i kompetentnej osobie;

(c) posiadanie systemu jakości, który jest moni-
torowany i certyfikowany zgodnie z międzynarodo-
wymi standardami jakości przez organizację certy-
fikującą. Sposób audytu systemu jakości musi być 
opisany w charakterystyce organizacji obsługowej 
EMAR 145 i być zatwierdzony przez właściwy woj-
skowy organ ds. zdatności do lotu (Tab. 1).

Tablica 1. Akceptowalne sposoby zapewnienia niezależności 
audytu w organizacjach obsługowych EMAR 1452

Liczebność 2 
organizacji 
obsługowej 
EMAR 145

Sposób zapewnienia 
niezależności audytu Uwagi

>500 osób
Organizacja powinna 
posiadać dedykowaną 
grupę audytorów.

Dedykowanie oznacza 
wyłączną funkcję: 
prowadzenia audytów, 
przygotowania raportów 
o niezgodnościach oraz 
monitorowanie realizacji 
podjętych działań 
naprawczych.

10< osób<500

Jest akceptowalne 
wykorzystanie 
kompetentnego 
personelu z innej 
sekcji/działu w tej 
samej organizacji.

Ten personel nie może 
ponosić odpowiedzialności 
za audytowaną funkcję, 
procedurę lub wyrób.

<= 10 osób

Organizacja może 
zakontraktować 
lub delegować 
niezależny audyt do 
innej organizacji lub 
wykwalifikowanej 
i kompetentnej osoby.

Zakontraktowana lub 
delegowana organizacja/
osoba musi być 
zatwierdzona przez organ 
właściwy ds. zdatności do 
lotu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

2.2. System jakości zgodnie z wymaganiami EMAR M

Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lo-
tu, tzw. CAMO, według wymagań EMAR M [8], [9] 
jest zobowiązana do ustanowienia systemu zapew-
nienia jakości i powołania kierownika ds. jakości. 
Analogicznie, jak w przypadku systemu zapewnie-
nia jakości organizacji obsługowej EMAR 145, sys-
tem zapewnienia jakości organizacji CAMO obej-
muje te same dwa zasadnicze elementy – niezależ-
ne audyty oraz system przekazywania informacji 

2 Dotyczy liczby personelu obsługowego.

zwrotnych z audytów. Zapewnienie niezależności 
audytu może być realizowane poprzez takie same 
metody wskazane w poprzedniej części artykułu. 

Ponadto system zapewniania jakości organizacji 
CAMO zapewnia przynajmniej 3 zasadnicze funk-
cje monitorowania zgodności [8]:

1. wszystkich działań CAMO zgodnie z zatwier-
dzonymi procedurami; 

2. całości zakontraktowanej/powierzonej obsługi 
technicznej z umową/powierzonym zadaniem oraz

3. z wymaganiami EMAR M.

2.3. System jakości zgodnie z wymaganiami EMAR 147
W przypadku wymagań EMAR 147 od organizacji 

szkolenia personelu technicznego wymaga się usta-
nowienia systemu zapewnienia jakości obejmujące-
go [10], [11]:

1. niezależne audyty celem monitorowania stan-
dardów szkoleniowych, integralności egzaminu 
z wiedzy teoretycznej i ocen umiejętności praktycz-
nych, zgodności i odpowiedniości procedur oraz 

2. system przekazywania informacji zwrotnych 
dotyczących ustaleń z audytów osobom odpowie-
dzialnym w organizacji w celu zapewnienia, w mia-
rę potrzeby, działań naprawczych. 

W małej organizacji szkoleniowej, tj. organizacji 
zdolnej do prowadzenia szkoleń dla mniej niż 50 
słuchaczy, funkcję prowadzenia niezależnego au-
dytu można zlecić innej organizacji szkoleniowej 
zatwierdzonej według EMAR 147 zgodnie z uzgod-
nieniem akceptowalnym przez władzę właściwą ds. 
zdatności do lotu wojskowych statków powietrz-
nych lub kompetentnej osobie akceptowanej przez 
władzę właściwą ds. zdatności do lotu wojskowych 
statków powietrznych. Ponadto w przypadku za-
kontraktowania przez małą organizację szkolenio-
wej funkcji niezależnego audytu, jego okresowość 
jest określana przez władzę właściwą ds. zdatności 
do lotu wojskowych statków powietrznych. 

2.4. System jakości zgodnie z wymaganiami EMAR 21
Wymagania EMAR 21 obejmują wymagania zwią-

zane z certyfikacją wojskowych statków powietrz-
nych i związanych z nimi wyrobów, części i akce-
soriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony śro-
dowiska oraz wymagania dotyczące certyfikacji or-
ganizacji projektujących i produkujących.

Podczęść G wymagań EMAR 21 związana jest 
z certyfikacją organizacji produkujących i zawiera wy-
maganie wykazania przez organizację ustanowienia 
i utrzymania systemu jakości, obejmując [12], [13]:

1. procedury kontrolne – stosownie do zakresu 
zatwierdzenia organizacji oraz

2. niezależną funkcję zapewniania jakości po-
przez monitorowanie zgodności z udokumentowa-
nymi procedurami systemu jakości oraz monitoro-
wanie odpowiedniości procedur.

Ponadto od organizacji produkującej, posiadają-
cej system jakości zgodny z AS/EN 9100, wymaga 
się jego rozszerzenia przynajmniej o następujące 
elementy [13]:
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  obowiązkowe raportowanie o zdarzeniach 
(ang. Mandatory Occurence Reporting) i ciągłej 
zdatności do lotu;

 nadzór nad pracą wykonywaną okazjonalnie przez 
personel organizacji poza zakładem produkcyjnym;

 koordynacja z organizacją posiadającą zatwier-
dzenie projektu3 lub organizacją wnioskującą o za-
twierdzenie projektu; 

wydawanie certyfikacji w ramach zatwierdze-
nia według przyznanych uprawnień;

włączanie do produkcji danych na temat zdat-
ności do lotu i danych na temat inspekcji;

 gdy to ma zastosowanie, próby naziemne oraz/
lub produkcyjne próby w locie wyrobów według 
procedur zdefiniowanych przez wnioskującego/po-
siadacza zatwierdzenia projektu;

 procedury umożliwiające odszukanie wyprodu-
kowanych części, włącznie z definicją jasnych kry-
teriów co do tego, które detale tego wymagają;

 szkolenie personelu i procedury kwalifikacyjne, 
w szczególności dla personelu poświadczającego.

Od organizacji projektujących, dla których wy-
magania zawiera Podczęść J EMAR 21, zamiast sys-
temu jakości wymaga się wykazania ustanowienia 
i utrzymania systemu gwarantowania projektu (ang. 
Design Assurance System, DAS) w zakresie kontroli 
i nadzorowania projektu oraz zmian projektu wyro-
bów, części i akcesoriów. 

3 W tym kontekście przez projekt rozumie się: projekt typu, uzu-
pełniający projekt typu, ograniczony projekt typu, projekt poważnej 
zmiany lub naprawy, autoryzacji wojskowej normy technicznej 
(EMTSO) dla wyrobu (statku powietrznego, silnika, śmigła lub 
podzespołu, w stosownych przypadkach).

System gwarantowania projektu powinien umoż-
liwiać organizacji projektującej [12]:

1. zapewnienie, że projekt wyrobów, części i ak-
cesoriów lub zmiany projektowe ich dotyczące, lub 
naprawy są zgodne z właściwą podstawą certyfikacji 
typu i wymogami w zakresie ochrony środowiska 
(tam, gdzie ma to zastosowanie);

2. zapewnienie, że jej zakres odpowiedzialno-
ści jest prawidłowo wypełniany zgodnie z wyma-
ganiami Podczęści J EMAR 21 oraz warunkami 
zatwierdzenia;

3. niezależne monitorowanie zgodności lub od-
powiedniości udokumentowanych procedur syste-
mu, obejmujące system przekazywania informacji 
do osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za za-
pewnienie podjęcia działań naprawczych.

Szczegółowe omówienie różnic pomiędzy sys-
temem jakości a systemem gwarantowania projek-
tu w świetle wymagań EMAR 21 przekracza ramy 
niniejszej publikacji. Obszerne omówienie tego za-
gadnienia w odniesieniu do cywilnych przepisów 
Part-21 przedstawiono w [27], [25].

2.5. Identyfikacja źródeł potencjalnych problemów związanych 
z systemem jakości przed i po implementacji EMAR

Aktualnie brak jest publikacji identyfikujących 
źródła potencjalnych problemów związanych z sys-
temem jakości w odniesieniu do wymagań EMAR 
zaimplementowanych w krajach UE. Jednakże pew-
ne wnioski mogą być wyciągnięte na podstawie 
opublikowanych wyników audytów przeprowadzo-
nych przez cywilne organy nadzoru lotniczego.

Brytyjski cywilny organ nadzoru lotniczego (UK 
CAA) nadzoruje ok 1400 organizacji produkcyjnych, 
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Rysunek 2. Trzy zasadnicze źródła niezgodności o wysokim i umiarkowanym wpływie na bezpieczeństwo zidentyfi kowane przez UK CAA 
podczas audytów w organizacjach działających na rzecz zdatności do lotu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [29]
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obsługowych, zarządzania ciągłą zdatnością do lo-
tu oraz organizacji szkolenia personelu technicz-
nego. Rocznie przeprowadza on ponad 4000 au-
dytów tych organizacji i wykrywa w ich trak-
cie kilka tysięcy niezgodności, spośród których 
ok. 14% dotyczy organizacji, a w tym około 1/3 to 
niezgodności związane z nieefektywnym systemem 
jakości/zgodności [28]. Spośród trzech zasadni-
czych źródeł niezgodności o wysokim i umiarkowa-
nym wpływie na bezpieczeństwo, zidentyfikowa-
nych przez UK CAA, niestety to system jakości wy-
suwa się na pozycję outsidera [28], [29] – zob. rys. 2.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), będący 
krajowym organem nadzoru lotnictwa cywilnego, 
nadzoruje ok 60 organizacji obsługowych Part-145 
oraz ok. 90 organizacji zarządzania ciągłą zdatnością 
do lotu CAMO [30]. Rocznie przeprowadza w tych 
organizacjach kilkaset audytów, podczas których 
wykrywa średnio 6-10 niezgodności na audyt [31]. 
Zasadnicze źródła niezgodności zidentyfikowane 
przez ULC podczas audytów certyfikacyjnych oraz 
audytów w ramach bieżącego nadzoru zostały 
przedstawione na rysunku 3, z którego widać, że w 
procesie bieżącego nadzoru nad organizacjami 
Part-145 oraz CAMO, system jakości zalicza się do 
jednego z trzech głównych źródeł niezgodności.

Podsumowanie

Krajowe organizacje projektowe, produkcyjne, 
obsługowe, zarządzania ciągłą zdatnością do lotu 
oraz organizacje szkolenia personelu technicznego 
zamierzające świadczyć swoje usługi dla potrzeb 
polskiego MON i/lub pozostałych MON krajów 

UE, muszą brać pod uwagę fakt, że implementacja 
EMAR w naszych narodowych przepisach zdatno-
ści do lotu WSP będzie miała poważne konsekwen-
cje dla ich dalszego funkcjonowania, ponieważ or-
ganizacje te będą musiały spełniać wymagania od-
powiednich, właściwych do zakresu prowadzenia 
swojej działalności, zaimplementowanych EMAR. 
Podkreślić przy tym należy szczególnie fakt, że po-
siadanie przez te organizacje cywilnych certyfika-
tów Part nie będzie oznaczało automatycznego wy-
dania odpowiedniego certyfikatu EMAR.

Jak najszybsza implementacja EMAR leży w głę-
boko pojętym interesie gospodarczym i wizerunko-
wym Polski, a jej brak może oznaczać m.in.:

 brak możliwości sprzedaży krajowych wojsko-
wych produktów lotniczych, części i wyposażenia oraz 
usług serwisowych dla potrzeb krajów UE i NATO,

 brak zgody na wykonywanie lotów w przestrze-
ni powietrznej innych krajów UE i NATO WSP bez 
ważnego wojskowego certyfikatu zdatności do lotu,

 brak możliwości transportu obywateli UE i kra-
jów NATO oraz towarów należących do tych kra-
jów bez ważnego wojskowego certyfikatu zdatności 
do lotu.

Zaimplementowane wymagania EMAR zawie-
rać będą specyficzne wymagania odnośnie systemu 
jakości, odstępstwa od których, jak pokazuje do-
świadczenie innych nadzorów lotniczych, stanowić 
mogą źródła niezgodności nawet o wysokim wpły-
wie na bezpieczeństwo.

Dr inż. Sławomir Klimaszewski (slawomir.klimaszewski@itwl.pl), 
dr inż. Sergiusz Szawłowski (sergiusz_szawlowski@poczta.onet.pl) 
– Zakład Zdatności do Lotów Statków Powietrznych, Instytut Tech-
niczny Wojsk Lotniczych
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Streszczenie Summary

W przypadku samochodów elektrycznych nie istnieje 
możliwość pomiaru emisji spalin, nawet jeśli ich 
eksploatacja wiąże się z emisją zanieczyszczeń podczas 
wytwarzania energii elektrycznej. Jedyną informacją, jaką 
można rejestrować w czasie testów jezdnych w kontekście 
właściwości ekologicznych, jest zużycie energii. Na 
tej podstawie należy wnioskować o jakości samochodu 
zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pośrednio 
ekologicznym. W artykule przedstawiono metodykę 
obliczeń, która na podstawie przebiegu prędkości 
pojazdu pozwala szacować, z jaką emisją zanieczyszczeń 
jest związana eksploatacja pojazdu elektrycznego. 
Zaprezentowano również porównanie tak szacowanej 
emisji na podstawie testu FTP-75 z rzeczywistą emisją 
z samochodu spalinowego w tym samym teście. Następnie 
przedstawiono wyniki badań drogowych, na podstawie 
których wykonano podobne oszacowanie zużycia energii 
oraz emisji zanieczyszczeń.

In the case of electric cars, it is not possible to measure 
the exhaust emissions even if their operation is related 
to the emission of pollutants during the generation of 
electricity. The only information that can be registered 
during driving tests in the context of ecological 
properties is the energy consumption. On this basis, 
both the economical and indirect ecological car quality 
must be concluded. The article presents the calculation 
methodology which on the basis of the vehicle speed 
allows to estimate the pollutants emission related to 
the operation of the electric car. A comparison of the 
estimated emission based on the FTP-75 test with the real 
emission from the combustion car in the same test was 
also presented. After that the results of road tests were 
presented on the basis of which a similar estimation of 
energy consumption and pollutant emissions was prepared.

Słowa kluczowe Keywords
samochód elektryczny, zużycie energii, emisja 
zanieczyszczeń

electric car, energy consumption, pollution emission

Ocena jakościowa ekologii samochodu 
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Wprowadzenie

Podczas badań samochodów z silnikami spalino-
wymi powszechnie stosowane są testy jezdne. Są 
one wykonywane na hamowni silnikowej, podwo-
ziowej lub w warunkach rzeczywistego ruchu dro-
gowego. Niektóre z nich pełnią rolę testów homo-
logacyjnych. Mierzone jest wówczas zużycie pali-
wa oraz emisja wybranych składników spalin. Zu-
życie paliwa stanowi informację o właściwościach 
ekonomicznych samochodu. Z kolei emisja spalin 
pozwala wyciągać wnioski dotyczące właściwo-
ści ekologicznych [11]. Mierzona może być emi-
sja całkowita w obrębie danego testu albo emisja 
chwilowa – odniesiona do jednostki drogi (emisja 
drogowa) lub do jednostki czasu (natężenie emi-
sji). Analiza przebiegu natężenia emisji lub emisji 
drogowej pozwala na ocenę, w których warunkach 

ruchu pojazd charakteryzuje się najlepszymi wła-
ściwościami ekologicznymi, a w których najgorszy-
mi [1, 4, 5, 7, 8].

W przypadku samochodów elektrycznych nie ist-
nieje możliwość pomiaru emisji spalin, nawet jeśli 
ich eksploatacja wiąże się z emisją zanieczyszczeń 
podczas wytwarzania energii elektrycznej. Jedyną 
informacją, jaką można rejestrować w czasie testów 
jezdnych w kontekście właściwości ekologicznych, 
jest zużycie energii. Można je traktować jako zuży-
cie całkowite w obrębie testu lub zużycie chwilo-
we (odniesione do jednostki czasu lub drogi). Na tej 
podstawie należy wnioskować zarówno o właści-
wościach ekonomicznych, jak i pośrednio właści-
wościach ekologicznych samochodu.

W artykule przedstawiono metodykę obliczeń, 
które na podstawie przebiegu prędkości pojazdu 
pozwalają szacować, z jaką emisją zanieczyszczeń 
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jest związana eksploatacja pojazdu elek-
trycznego. Zaprezentowano również po-
równanie tak szacowanej emisji na pod-
stawie testu FTP-75 z rzeczywistą emisją 
z samochodu spalinowego w tym teście. 
Następnie przedstawiono wyniki badań 
drogowych, na podstawie których wyko-
nano podobne oszacowanie zużycia ener-
gii oraz emisji zanieczyszczeń.

1. Metodyka obliczeń na przykładzie testu 
FTP-75

Na rys. 1. linią czarną przedstawiono 
przebieg prędkości samochodu w warun-
kach testu jezdnego FTP-75, łączącego 
w sobie jazdę miejską oraz pozamiejską. 
W części reprezentującej jazdę miejską sa-
mochód osiąga prędkości od 0 do 60 km/h, 
a w części pozamiejskiej do 90 km/h. Cał-
kowity czas trwania testu wynosi 1400 s 
(około 23 min).

Badania zostały wykonane na stanowisku 
hamowni podwoziowej firmy SCHENCK, 
wyposażonej w układ poboru i rozcieńcza-
nia spalin CVS, zintegrowany analizator spa-
lin HORIBA umożliwiający badanie emisji 
CO, CO2, HC, NOx, O2 oraz analizator cząstek 
stałych. Samochodem poddanym testowi by-
ła Honda Civic 1.4i z 2000 r. o masie własnej
995 kg, z rzędowym silnikiem o zapłonie 
iskrowym, o pojemności 1396 cm3, wypo-
sażonym w pośredni, wielopunktowy układ 
wtrysku paliwa, z manualną, pięciobiegową 
skrzynią biegów.

W celu porównania emisji z silnika spa-
linowego z zanieczyszczeniem powietrza 
wynikającym z eksploatacji pojazdu elek-
trycznego wykonano szereg obliczeń słu-
żących do oszacowania energii zużywanej 
przez samochód elektryczny o zbliżonych 
właściwościach trakcyjnych. W tym przy-
padku samochód elektryczny nie jest pojazdem rze-
czywistym, ale modelem obliczeniowym o masie, 
oporach ruchu i gabarytach zewnętrznych takich 
samych jak badany samochód spalinowy, ale wypo-
sażony w elektryczny układ napędowy [10].

Na podstawie przedstawionego przebiegu pręd-
kości jazdy zostały wykonane obliczenia trakcyjne 
samochodu elektrycznego dotyczące oporów to-
czenia i oporów powietrza [6]. Linia czerwona na 
rys. 1. przedstawia przebieg energii oporów. Jak wi-
dać, jest on ściśle skorelowany z kwadratem pręd-
kości pojazdu.

Na rys. 2. przedstawiono przebieg różnic energii 
kinetycznej samochodu dla poszczególnych chwil 
(przy próbkowaniu wynoszącym 1 Hz). Wartości 
dodatnie reprezentują zwiększanie prędkości jazdy, 
a wartości ujemne – hamowanie.

W czasie eksploatacji samochodu elektrycznego 
zużywana energia jest sumą energii oporów oraz 

dodatnich wartości różnic energii kinetycznej po-
większonych o ograniczoną sprawność układu na-
pędowego. Natomiast wartości energii odpowiada-
jące hamowaniu mogą być częściowo odzyskane. 
Zostają jednak pomniejszone o ograniczoną praw-
ność układu odzyskiwania energii. Na rys. 3. przed-
stawiono przebieg energii wykorzystywanej do na-
pędzania samochodu po uwzględnieniu powyż-
szych zjawisk.

Istnieje możliwość odniesienia chwilowych war-
tości energii wykorzystywanej do napędzania pojaz-
du do jednostki drogi. Chociaż bezpośredni sens fi-
zyczny takiego zabiegu doprowadzi do pojęcia siły, 
w tym przypadku istotna jest analogia do drogowe-
go zużycia paliwa. Powstanie wówczas drogowe zu-
życie energii przez samochód elektryczny. Przebieg
tej wielkości został przedstawiony na rys. 4. Wi-
doczne na wykresie duże wartości ujemne odpowia-
dają końcowym okresom zatrzymywania pojazdu. 
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Rys. 1. Przebieg prędkości w  teście FTP-75 (linia czarna) oraz przebieg energii 
oporów ruchu (linia czerwona)

Źródło: badania własne

Rys. 2. Przebieg różnic energii kinetycznej w teście FTP-75 odpowiadającej zmia-
nom prędkości pojazdu

Źródło: badania własne
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W takiej sytuacji niezerowa wartość ener-
gii zostaje odniesiona do bliskiej zeru 
drogi przebytej przez samochód w danej 
chwili, co skutkuje dużymi wartościami 
bezwzględnymi drogowego zużycia ener-
gii. Są to jednak pojedyncze piki, wystę-
pujące w obrębie jednego punktu pomia-
rowego, a więc nie mają istotnego wpływu 
na bilans energetyczny całego testu.

Drogowe zużycie energii można następ-
nie odnieść do norm emisji zanieczysz-
czeń przez elektrownię węglową. Rozpa-
trując teoretycznie, gdyby energia elek-
tryczna wykorzystywana do napędu samo-
chodu była generowana przez elektrow-
nię i przekazywana do pojazdu dokładnie 
w czasie wykonywania przejazdu, istnia-
łaby możliwość przedstawienia przebiegu 
drogowej emisji wybranych składników 
spalin. Tak opracowany przebieg drogo-
wej emisji dwutlenku węgla został przed-
stawiony na rys. 5. Należy jednak podkre-
ślić teoretyczny charakter takiego zabiegu, 
ponieważ w rzeczywistości energia elek-
tryczna jest wytwarzana i przesyłana do 
samochodu w czasie postoju, przed roz-
poczęciem jazdy. Opracowanie przebie-
gu drogowej emisji spalin dla samochodu 
elektrycznego ma na celu jedynie obrazo-
we zaprezentowanie ekologicznych konse-
kwencji drogowego zużycia energii przez 
pojazd elektryczny.

Na potrzeby niniejszego artykułu jako 
jedyny składnik służący do omówienia 
metodyki obliczeń został wybrany dwutle-
nek węgla. Jego emisja zarówno przez sa-
mochód spalinowy, jak i przez elektrownie 
węglowe charakteryzuje się dużą powta-
rzalnością i dzięki temu łatwością przy po-
równywaniu wyników. Dlatego posłużono 
się nim w celu zapewnienia przejrzystości 
prezentowanego zagadnienia. Celem arty-
kułu nie jest bowiem szczegółowe rozwa-
żenie wszystkich występujących składni-
ków spalin, ale prezentacja metodyki ob-
liczeń w kontekście zapotrzebowania na 
energię przez samochody elektryczne.

Na rys. 6. zestawiono obliczony teore-
tycznie przebieg emisji drogowej dwutlen-
ku węgla dla samochodu elektrycznego 
w teście FTP-75 (linia czarna) ze zmierzo-
nym w praktyce przebiegiem emisji dro-
gowej dwutlenku węgla samochodu spa-
linowego w tym samym teście (linia czer-
wona). Należy przypomnieć, że przyjęte 
w obliczeniach teoretycznych parametry 
pojazdu elektrycznego odpowiadały pa-
rametrom samochodu spalinowego wy-
korzystanego do badań laboratoryjnych. 
Porównanie w takiej formie ma jedynie 
charakter szacunkowy. Pozwala jednak 
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Rys. 3. Przebieg energii zużywanej do napędzania samochodu w teście FTP-75

Źródło: badania własne

Rys. 4. Drogowe zużycie energii w teście FTP-75

Źródło: badania własne

Rys. 5. Teoretyczny przebieg emisji spalin odniesiony do przejazdu samochodu 
elektrycznego przez test FTP-75

Źródło: badania własne
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zaobserwować ogólne różnice w prezento-
wanych przebiegach.

Widoczna jest ogólna korelacja pomię-
dzy przedstawionymi przebiegami. Wyni-
ka to z faktu, że w obydwu przypadkach 
przebieg prędkości był taki sam, a więc 
przebieg energii potrzebnej do napędza-
nia obydwu pojazdów był identyczny. 
Różnice w przebiegach emisji drogowej 
dwutlenku węgla pozwalają wobec tego, 
jak kształtują się różnice we właściwo-
ściach ekologicznych pojazdu spalinowe-
go i elektrycznego.

Pewne kontrowersje może budzić fakt, 
że emisja pochodząca z samochodu spa-
linowego przekracza średnio dwukrotnie 
emisję związaną z eksploatacją samocho-
du elektrycznego. Z analizy norm emisji 
spalin dla samochodów spalinowych i dla 
elektrowni węglowych wynika, że samo-
chód spalinowy powinien charakteryzo-
wać się średnio mniejszymi wartościami 
drogowej emisji dwutlenku węgla. Przyczyną więk-
szej emisji z silnika spalinowego jest fakt, że samo-
chód spalinowy wykorzystany do testów jezdnych 
nie był fabrycznie nowym pojazdem.

Warto na tej podstawie przedstawić problem 
porównywalności właściwości ekologicznych sa-
mochodów spalinowych i elektrycznych. Homo-
logacyjne normy emisji spalin z silników spalino-
wych odnoszą się bowiem do nowych samocho-
dów, przed okresem eksploatacji, jednak nie muszą 
one być spełniane przez samochody znajdujące się 
już w okresie eksploatacji. Tymczasem normy od-
noszące się do emisji zanieczyszczeń z elektrow-
ni węglowych dotyczą urządzeń w czasie eksplo-
atacji. Taki stan przepisów normatywnych może 
skutkować mylnym wrażeniem, jakoby samochody 
spalinowe powodowały mniejsze zanieczyszcze-
nie środowiska gazami spalinowymi niż samocho-
dy elektryczne. W rzeczywistości jednak do takie-
go porównania należy wykorzystać dane dotyczące 
urządzeń i pojazdów znajdujących się w tej samej 
fazie eksploatacyjnej. Samochód spalinowy, w mia-
rę użytkowania i zużywania się jego podzespołów, 
będzie charakteryzował się coraz większą emisją za-
nieczyszczeń. Dopiero te wartości należy porówny-
wać z emisją pochodzącą z elektrowni węglowych. 
Dlatego właśnie w niniejszym artykule zdecydowa-
no się na przedstawienie wyników pomiarów prze-
biegu drogowej emisji pochodzącej z samochodu 
używanego.

2. Wyniki pomiarów w rzeczywistych warunkach ruchu

W rozdziale 1. przedstawiono rozważania teore-
tyczne dotyczące metody obliczeniowej, odnoszącej 
przebieg prędkości samochodu do drogowej emisji 
wybranych składników spalin w przypadku zasto-
sowania samochodu elektrycznego zasilanego ener-
gią pochodzącą z elektrowni węglowej. Tego typu 

obliczenia zaprezentowano na przykładzie prze-
biegu prędkości pochodzącego z homologacyjnego 
testu jezdnego FTP-75. Dzięki temu możliwe było 
porównanie obliczeń teoretycznych dla samocho-
du elektrycznego z rzeczywistymi wynikami badań 
samochodu spalinowego. Testy homologacyjne nie 
są jednak doskonałym odwzorowaniem warunków 
ruchu drogowego, które panują w rzeczywistych 
aglomeracjach miejskich. Dlatego mogą występo-
wać istotne różnice między emisją zanieczyszczeń 
w czasie testu jezdnego i w czasie jazdy w rzeczy-
wistym ruchu miejskim. Celem rozdziału 2. jest wy-
korzystanie przedstawionej metody do zaprezento-
wania właściwości ekologicznych samochodu elek-
trycznego w rzeczywistym ruchu miejskim.

Badania zostały wykonane na terenie Warszawy 
i obejmowały kilkadziesiąt godzin jazdy w warun-
kach charakteryzujących się różnym natężeniem 
ruchu – od zatorów ulicznych do swobodnych prze-
jazdów przy niewielkim zatłoczeniu. Pojazdem wy-
korzystanym do testów był samochód spalinowy 
Citroen C4 Picasso z silnikiem o zapłonie iskrowym. 
Zgodnie z prezentowaną metodą samochód elek-
tryczny pozostał modelem matematycznym, a samo-
chód spalinowy posłużył jedynie do zebrania prze-
biegów prędkości jazdy wynikających z poruszania 
się w rzeczywistych warunkach ruchu miejskiego.

Na rys. 7. przedstawiono przykładowy przebieg 
prędkości zarejestrowany w czasie badań. Widocz-
ne są fragmenty przebiegu odpowiadające jeździe 
w różnych warunkach. Na przykład pierwsze 1800 s 
reprezentuje swobodny przejazd przy niewielkim 
zatłoczeniu, fragment od 1800 do 2500 s odpowiada 
silnemu zatłoczeniu, jednak bez zatorów ulicznych. 
Zatory są natomiast widoczne we fragmencie prze-
biegu od 4500 do 6100 s. Niemal w całym zareje-
strowanym przebiegu zaobserwować można liczne 
zatrzymania pojazdu, wynikające z funkcjonowania 
sygnalizacji miejskiej lub z zatłoczenia na drodze.
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Rys. 6. Zestawienie przebiegu drogowej emisji dwutlenku węgla z samochodu 
spalinowego (rzeczywistego, linia czerwona) i z samochodu elektrycznego (teo-
retycznego, linia czarna)

Źródło: badania własne
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Zgodnie z prezentowaną metodą, na podstawie 
przebiegu prędkości oraz znanych parametrów kon-
strukcyjnych samochodu, obliczona została energia 
potrzebna do napędzania pojazdu. Jej przebieg zo-
stał pokazany na rys. 8.

Na podstawie informacji o chwilowych warto-
ściach energii potrzebnej do napędzania samocho-
du można wyznaczyć teoretyczne przebiegi emisji 
wybranych zanieczyszczeń wynikających z pra-
cy elektrowni węglowej w analogiczny sposób, jak 
przedstawiono to w rozdziale 1. Interesujące może 
być jednak zestawienie tak wyznaczonego drogowe-
go zużycia energii z parametrami opisującymi wa-
runki panujące na drodze oraz sposób prowadzenia 
samochodu.

Do analizy warunków ruchu drogowego została 
wykorzystana metoda Monte Carlo. Polega ona na 
losowaniu fragmentów procesu stochastycznego. 

W omawianym przypadku fragmenty te 
miały zadaną długość, a macierzystym 
procesem był sumaryczny przebieg pręd-
kości samochodu zarejestrowany w pro-
wadzonych testach drogowych. W efekcie 
powstał zbiór procesów pseudoprzypadko-
wych, których właściwości można rozpa-
trywać niezależnie. Następnie, dla każde-
go fragmentu procesu została wyznaczo-
na zerowymiarowa charakterystyka, sta-
nowiąca ilościowy opis warunków ruchu 
drogowego. Posłużyła ona jako kryterium 
oceny warunków drogowych [2, 3]. Waż-
nym problemem był wybór charakterysty-
ki zerowymiarowej stanowiącej kryterium 
opisujące ruch drogowy. Najprostszym 
rozwiązaniem, powszechnie stosowanym 
w tego typu analizie, jest wykorzystanie 
wartości średniej z prędkości pojazdu [9]. 
Tak więc dla każdego fragmentu obliczono 
dwie wartości – wartość średnią z prędko-
ści jazdy oraz wartość średnią zapotrzebo-
wania energetycznego. Tak przygotowane 
pary wielkości fizycznych zestawiono na 
rys. 9., tworząc wykres zależności średnie-
go drogowego zużycia energii od średniej 
prędkości jazdy.

Przedstawiona zależność jest monoto-
nicznie rosnąca, co oznacza, że zapotrze-
bowanie na energię jest w pewnym stop-
niu proporcjonalne do prędkości jazdy. 
Widoczna jest również pewna niepowta-
rzalność wyników, związana z faktem, 
że punkty na wykresie nie leżą w jed-
nej linii. Wynika to z faktu, że średnia 
prędkość jazdy nie jest jedynym czynni-
kiem determinującym zapotrzebowanie 
energetyczne.

W poszukiwaniu innych czynników wa-
runkujących energię zużywaną przez sa-
mochód można odnieść się do średniego 
przyspieszenia dodatniego. Taka zależność 
została pokazana na rys. 10. Jak widać, ko-

relacja w tym przypadku jest zdecydowanie mniej-
sza, ale występuje. Średnie przyspieszenie dodat-
nie, jako miara dynamiczności poruszania się samo-
chodu, jest więc jednym z czynników determinują-
cych parametry ekologiczne.

Podsumowanie

Na rys. 9. i rys. 10. warto zwrócić również uwagę 
na zakres wartości, jakie występują w odniesieniu 
do prezentowanych wielkości. Zapotrzebowanie 
na energię elektryczną samochodu zmienia się od 
0,01 J/km do niemal 0,1 J/km. Oznacza to, że naj-
większe drogowe zużycie energii jest prawie dzie-
sięciokrotnie większe od najmniejszego zużycia.

Drogowe zużycie energii zmienia się ponadto 
niemal w całym zakresie średniej prędkości jazdy. 
Obrazuje to, jak duży wpływ ma średnia prędkość 
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Rys. 7. Przykładowy przebieg prędkości jazdy w rzeczywistych warunkach miej-
skich

Źródło: badania własne

Rys. 8. Zestawienie przebiegu prędkości jazdy oraz przebiegu energii do napę-
dzania samochodu w rzeczywistych warunkach ruchu miejskiego

Źródło: badania własne
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jazdy na właściwości ekologiczne i ekonomiczne 
samochodu elektrycznego. Trzeba podkreślić, że 
małe wartości średniej prędkości odpowiadają po-
ruszaniu się w zatorach drogowych. To właśnie 
w tych warunkach pojazd elektryczny wykazuje 
optymalne parametry ekologiczne, zużywając naj-
mniej energii.

Dynamika jazdy, reprezentowana przez średnie 
przyspieszenie dodatnie, w mniejszym, ale rów-
nież istotnym stopniu, wpływa na zapotrzebowanie 
energetyczne samochodu. Widać więc, że predys-
pozycje kierowcy i charakter prowadzenia samo-
chodu jest ważnym czynnikiem, który wpływa na 
ekologię.

W artykule poruszone zostały zagadnienia zwią-
zane z ekologicznymi właściwościami samochodów 
elektrycznych w rzeczywistym ruchu miejskim. 
Miarą właściwości ekologicznych było drogowe 
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zużycie energii oraz (w rozdziale 1.) teo-
retyczna obliczeniowa drogowa emisja 
dwutlenku węgla. Pokazano, że istnieje 
możliwość pomiaru i modelowania zu-
życia energii przez samochód elektrycz-
ny. Zaprezentowane wyniki pomiarów 
i obliczeń wskazują na silnie skorelowa-
ne zależności pomiędzy parametrami ru-
chu drogowego, sposobem prowadzenia 
pojazdu przez kierowcę a zapotrzebowa-
niem na energię elektryczną do napędza-
nia samochodu. 
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pl), dr inż. Tomasz Szczepański (tomasz.szczepanski@
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Rys. 9. Zależność średniego zapotrzebowania na energię do napędzania samo-
chodu w dziedzinie średniej prędkości jazdy
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Rys. 10. Zależność średniego zapotrzebowania na energię do napędzania samo-
chodu w dziedzinie średniego przyspieszenia dodatniego
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Streszczenie Summary

Systemy NATO-wskie, jak i inne systemy zarządzania 
gospodarki cywilnej i wojskowej, usprawniane są z użyciem 
systemów automatycznej identyfikacji – ADC. Zgodnie 
z wymaganiami NATO i Unii Europejskiej stosowanie 
efektywnych rozwiązań w tym zakresie zależy od ich 
zgodności ze standardami i normami. Warunki te spełniają 
globalne standardy i rozwiązania GS1. Kodyfikacja wyrobów 
obronnych oraz ich oznaczanie również realizowane 
jest według GS1. Jednakże efektywność tych systemów 
zależy w znacznym stopniu od jakości danych stałych 
i zmiennych, na co ma też wpływ sposób ich pozyskiwania.
Artykuł przedstawia stosowane sposoby i główne problemy 
związane z pozyskiwaniem poprawnych danych oraz 
rozwiązania tych problemów, jakie wypracowano na rzecz 
podniesienia jakości danych. Są nimi: dobre praktyki 
i metodyki weryfikacji merytoryczno-technicznych 
oznaczeń kodowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyrobów przeznaczonych na cele obronności 
i bezpieczeństwa państwa, opracowane w wyniku 4-letnich 
badań.

NATO systems and other civilian and military economy 
management systems are being improved with the 
use of ADC (automatic data capture) systems. Under 
the requirements developed by the NATO and the EU, 
application of efficient solutions in this scope depends 
on their compliance with standards. GS1 global standards 
and solutions meet these conditions. The codification 
of defence-related products and their labeling is also 
compliant with GS1. The efficiency of these systems, 
however, depends to a large degree on the quality of fixed 
and variable data, which is also influenced by the method 
of its collection.
The article presents methods applied and main problems 
related to the collection of correct data, as well as 
solutions to these problems developed to improve 
the quality of data. They include: best practices 
and methodologies of content-related and technical 
verification of codes, with particular emphasis on products 
intended for ensuring a country’s defence and safety, 
developed as a result of four years of studies.

Słowa kluczowe Keywords
jakość danych, identyfikowalność, systemy ADC, standardy 
globalne GS1, wojsko

data quality, traceability, ADC systems, GS1 global 
standards, the military

Jakość danych w aspekcie integracji z NATO 
i UE – problemy i proponowane rozwiązania
Data quality in the aspect of integration with the 
NATO and the EU – problems and suggested solutions

DOI: 10.15199/48.2018.9.14

Anna 
KOSMACZ-
-CHODOROWSKA

XIV Międzynarodowy Kongres Naukowy

Wprowadzenie

Systemy NATO-wskie, jak i inne systemy zarzą-
dzania, w tym systemy logistyczne gospodarki cy-
wilnej i wojskowej, usprawniane są narzędziami 
elektronicznej gospodarki, którymi są systemy au-
tomatycznej identyfikacji (ADC – Automatic Data 
Capture) i Elektronicznej Wymiany Danych (EDI). 
Zgodnie z wymaganiami NATO i Unii Europejskiej, 
stosowanie efektywnych rozwiązań w tym zakresie 
zależy od ich zgodności ze standardami i normami, 
gwarantującymi ekonomiczność, efektywność i sku-
teczność systemów zarządzania. Systemy logistycz-
ne NATO wykorzystują w tym celu, obok branżo-
wych, globalne standardy i rozwiązania GS1 (Glo-
bal System 1). Spełniają one równocześnie wymogi 

wielu dyrektyw i rozporządzeń UE w zakresie iden-
tyfikowalności wyrobów w łańcuchach dostaw róż-
nych branż (traceability), w tym szczególnie branży 
spożywczej i farmaceutycznej. Standardy Systemu 
GS1 przyjęło NATO w 1998 r.  (jego ówczesna na-
zwa to System EAN.UCC.). NATO wprowadziło je 
do swoich norm, zwanych STANAG-ami. Kodyfi-
kacja wyrobów obronnych oraz ich oznaczanie dla 
potrzeb systemów ADC w Polsce, Europie i na świe-
cie również jest realizowana według GS1. Nie tyl-
ko w logistyce cywilnej i wojskowej systemy ADC 
bazują na technice kodów kreskowych. Technika 
kodów kreskowych wymagana jest również w czę-
ści dyrektyw i rozporządzeń UE. Jednym z naj-
nowszych jest Rozporządzenie Delegowane Komi-
sji UE 2016/161, wynikające z założeń Dyrektywy 



102

2018 W r z e s i e ń

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
Jakość danych w aspekcie integracji z NATO i UE – problemy i proponowane rozwiązania

2011/62/UE w zakresie zapobiegania wprowadzania 
sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego 
łańcucha dystrybucji.

Artykuł przedstawia stosowane obecnie sposo-
by pozyskiwania danych biznesowych. W przy-
padku danych stałych, wprowadzanych do baz da-
nych uczestników łańcucha dostaw w gospodarce 
cywilnej i wojskowej, zostały one tylko wymienio-
ne. Ocena tych danych, problemy z ich pozyskiwa-
niem oraz opracowane rozwiązania na rzecz pod-
niesienia jakości danych stałych są przedmiotem 
oddzielnych artykułów. W niniejszym zaprezento-
wano sposoby pozyskiwania wysokiej jakości da-
nych stałych i zmiennych, wprowadzanych do sys-
temów informatycznych w sposób automatyczny 
– poprzez kody kreskowe GS1.

Artykuł przedstawia również główne proble-
my związane z pozyskiwaniem poprawnych da-
nych oraz rozwiązania tych problemów, jakie wy-
pracowano na rzecz podniesienia jakości danych 
biznesowych. Są nimi opracowane dobre praktyki 
i metodyki w zakresie weryfikacji merytoryczno-
-technicznej oznaczeń kodowych, według global-
nych procedur uzupełnionych uwarunkowaniami 
Sił Zbrojnych RP. Opisane tu sposoby podnoszące 
jakość danych są wynikiem prowadzonych badań 
nad rozwiązaniem problemu, którym jest wciąż wy-
stępujące w praktyce wprowadzanie nie w pełni po-
prawnych danych do systemów informatycznych, 
pozyskiwanych w sposób automatyczny. Opraco-
wano je ze szczególnym uwzględnieniem prac ba-
dawczych z ostatnich 5 lat w zakresie pozyskiwa-
nia danych stałych i zmiennych w ramach oceny 
zgodności identyfikacji i oznaczania wyrobów na 
rzecz systemów ADC i EDI. Wyniki i wnioski wyni-
kają z autorskich prac realizowanych na rzecz kil-
kuset firm cywilnych oraz na rzecz wojska i jego 
dostawców oraz na podstawie ponad ćwierćwiecza 
doświadczeń. Sformułowano je też w oparciu o wy-
niki prowadzonych w ILiM w tym czasie badań ja-
kości kodów kreskowych oraz w oparciu o oceny 
eksperckie w zakresie oznaczeń kodowych wyro-
bów różnych branż gospodarki cywilnej oraz do-
staw do wojska. W rozwiązaniach uwzględniono 
szczególnie wyroby przeznaczone na cele obron-
ności i bezpieczeństwa państwa. Obecnie część 
z tych propozycji jest przedmiotem uzgodnień w ra-
mach Sił Zbrojnych RP. Cel badań został osiągnię-
ty w znacznej części, ale jeszcze dużo pracy zostało 
do zrealizowania na rzecz uzyskania lepszej jakości 
danych.

1. Dane stałe i zmienne oraz sposoby 
ich pozyskiwania

Efektywność wszelkich systemów zarządzania, 
w tym systemów logistycznych, realizowanych bez 
wykorzystania oraz z wykorzystaniem systemów 
automatycznej identyfikacji, w znacznym stopniu 
zależy od poprawności wszystkich danych, wśród 
których umownie można wyróżnić:

 dane stałe, wprowadzane do baz danych, w tym 
identyfikujące i opisujące każdy wyrób i jego produ-
centa/dostawcę w gospodarce cywilnej, oraz każdy 
zasób i bieżące dostawy w gospodarce wojskowej,

 dane stałe i zmienne/dynamiczne jako reje-
stracja zdarzeń/procesów/transakcji, wprowadzane 
do systemów informatycznych poprzez np. kody 
kreskowe.

Jakość danych biznesowych stałych, wprowadza-
nych do baz danych uczestników łańcucha dostaw, 
zależy przede wszystkim od ich jakości w pod-
stawowych źródłach danych. Podstawowymi źró-
dłami danych stałych o jednostkach handlowych 
i ich producentach/dostawcach/właścicielach ma-
rek handlowych aktualnie są:

w gospodarce cywilnej: karty produktu,
w Siłach Zbrojnych RP: karty wyrobu.

Wdrażane obecnie w Siłach Zbrojnych RP Kar-
ty wyrobu wzorowane są na kartach produktu sto-
sowanych powszechnie w gospodarce cywilnej. 
Identyfikacja i właściwy opis zasobów i dostaw do 
wojska, realizowany według wypracowanych i na-
dal usprawnianych w tym zakresie rozwiązań, de-
cyduje o jakości danych i tym samym wpływa na 
efektywność systemów ADC i EDI usprawniających 
zarządzanie.

Inne i nowsze rozwiązania w tym zakresie, oce-
niane jako efektywniejsze źródła danych stałych, to:

 komunikaty elektroniczne EDI: PARTIN 
i PRICAT,

GDSN – Globalna Sieć Synchronizacji Danych 
– międzynarodowa sieć elektronicznych katalogów.

2. Dane pozyskiwane poprzez kody kreskowe

Podstawowymi sposobami pozyskiwania danych 
identyfikujących jednostki handlowe i logistyczne 
oraz danych zmiennych, szczególnie w systemach 
logistycznych realizowanych z wykorzystaniem 
systemów ADC, w gospodarce cywilnej i wojsko-
wej, są kody kreskowe GS1, wspomagane częściowo 
tagami radiowymi GS1.

Identyfikator globalny – numer GTIN jako je-
dyna dana, identyfikująca jednoznacznie w skali 
świata wyłącznie jednostkę handlową według tego 

 Rys. 1. Przykłady kodów kreskowych przedstawiające numery GTIN: 
EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF-14 i GS1-128 z IZ 01

Źródło: opracowanie własne ILiM
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numeru, pozyskiwana jest poprzez jeden z kodów 
GS1 – EAN/UPC, którymi są: kod EAN-8, EAN-13, 
UPC-A, UPC-E lub ITF-14.

Rysunek 1. przedstawia przykłady symbolik ko-
dów GS1 z numerami GTIN.

Dane dotyczące ilości zidentyfikowanego zasobu 
według identyfikatora globalnego – numeru GTIN, 
z informacjami dodatkowymi typu daty: produkcji, 
jakości lub ważności oraz numery seryjne lub ozna-
czenia partii produkcyjnej, zależą od specyfiki asor-
tymentowej, które w Siłach Zbrojnych RP wynikają 
ze specyfiki wyrobów, podzielonych na tak zwane 
grupy materiałowe. Ponadto jeżeli wyrób/jednost-
ka handlowa stanowi jednocześnie jednostkę logi-
styczną, to dodatkowe dane określają, od kogo wy-
rób zakupiono (firma/podmiot gospodarczy identy-
fikowany globalnym numerem GLN) i ewentualnie, 
do kogo wyrób ma być przekazany oraz jaki jest 
globalny identyfikator tej jednostki – numer SSCC.

Wykaz wszystkich danych stałych i zmiennych, 
pozyskiwanych w sposób automatyczny poprzez 
kod kreskowy GS1-128, według globalnych Identy-
fikatorów Zastosowania GS1 – IZ, jakie przyjęto do 
oznaczania dostaw do Sił Zbrojnych RP, prezentu-
je tabela 1.

3. Weryfikacja kodów kreskowych EAN/UPC i ITF-14

3.1.  Uzasadnienie weryfikacji kodów EAN/UPC i ITF-14
Pierwszy na świecie kod kreskowy – UPC-A z nu-

merem GTIN został zeskanowany w USA w 1974 
roku. Po czterdziestu latach szacowano, że każdego 
dnia skanowanych jest ponad 5 miliardów wyrobów 
i liczba ta rośnie z dnia na dzień. Już same te licz-
by obrazują znaczenie – dla obu gospodarek – jako-
ści danych: poprawności identyfikatora wyrobu 
– numeru GTIN oraz kodu kreskowego, aby jego ja-
kość techniczna umożliwiała automatyczny odczyt.

Różne organizacje krajowe GS1 prowadzą bada-
nia jakości w omawianym zakresie. Przykładowo, 
w latach 2012–2013 francuska organizacja GS1 oce-
niła dla jednej z sieci handlowych, jakie proble-
my na rynku powodują złej jakości kody kresko-
we. Badaniem objęto 6405 koszyków zakupowych 
i 81  984 wyrobów. Wyniki wykazały, że ponad 6% 
koszyków miało wyroby błędnie oznakowane. Gdy 
kod nie może zostać odczytany przez skaner, to ob-
sługujący kasę musi numer GTIN wprowadzić ręcz-
nie, zwiększając znacząco czas obsługi (średnio 
o 2,7 min/1 wyrób). Powoduje to dodatkowe straty 
dla sieci handlowych i klientów.

Również w Polsce prowadzone są tego typu ba-
dania. ILiM wielokrotnie badał wskaźniki jakości 
kodów kreskowych EAN/UPC na polskim rynku. 
Liczba zbadanych kodów wzrasta z roku na rok 
– z 1760 w roku 2008 do 7167 w roku 2015. Z tabe-
li 1. wynika, że procentowy udział błędnych kodów 
EAN/UPC spośród przesyłanych do weryfikacji rok-
rocznie maleje, podobnie jak liczba firm z tego typu 
problemami. Jednak szacowany poziom nieczytel-
nych kodów na rynku jest ciągle znaczący.

Tabela 2. Wskaźniki jakości kodów kreskowych EAN/UPC na 
polskim rynku

Lp. Wskaźnik 2011 2012 2013 2014 2015

1.
Szacowany poziom 
nieczytelnych kodów 
na rynku

14,7% 19,8% 13,4% 12,8% 13,8%

2.

Udział procentowy 
błędnych kodów 
w kodach 
zweryfikowanych

29,8% 26,2% 25,3% 39,8% 34,2%

3. Liczba firm 
z problemami 972 737 680

Źródło: opracowanie własne ILiM

Organizacja GS1 Polska realizuje badania na 
rzecz podniesienia jakości danych wprowadza-
nych do baz jako dane stałe i zmienne, pozyskiwa-
ne w sposób automatyczny, poprzez kody kreskowe 
GS1. W tym celu na bieżąco doskonali i uzupełnia 
procedury weryfikacyjne, szczególnie w ostatnich 
latach, z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań 
gospodarki wojskowej.

Poprawność numerów GTIN i RCN-13 (Restric-
ted Circulation Number – numer GS1 stworzony 
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Tabela 1. Wykaz danych według IZ przyjętych do oznaczania 
dostaw do Sił Zbrojnych RP

Lp. IZ Rodzaj danej

1 00 Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC)

2 01 Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)

3 02 GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce 
logistycznej

4 10 Seria produkcyjna

5 11 Data produkcji (RRMMDD)

6 13 Data pakowania (RRMMDD)

7 15 Data jakości: Najlepsze do (RRMMDD)

8 17 Data ważności (RRMMDD)

9 21 Numer seryjny

10 310n Zmienna ilość w kg

11 311n Zmienna ilość w m

12 315n Zmienna ilość w l

13 37 Liczba jednostek handlowych zawartych w jednostce 
logistycznej

14 400 Numer zamówienia

15 410 Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) „Dostarczyć do”

16 412 Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) „Zakupiono od”

17 7001 Natowski Numer Magazynowy (NSN)

18 8006 Identyfikacja części jednostki handlowej (do uzupełnienia 
w Decyzji nr 3 MON)

19 90 wewnętrzne informacje – uzgodnione (do 
wyeliminowania z Decyzji nr 3 MON)

Źródło: opracowanie własne ILiM
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na potrzeby rozwiązań lokalnych lub dystrybucji 
zamkniętej) oraz wydruk kodów kreskowych EAN/
UPC i ITF-14 ma istotne znaczenie dla prawidłowe-
go przepływu informacji o wyrobach na rynkach: 
krajowym, europejskim i ogólnoświatowym. Wery-
fikacja oznaczeń kodowych przed ich wykorzysta-
niem we współpracy z partnerami handlowymi po-
zwala na osiągnięcie korzyści w postaci:

 poprawności i legalności stosowania numerów 
GTIN i RCN-13,

 obiektywnej oceny jakości kodów kreskowych 
dokonanej przy pomocy specja-
listycznego urządzenia – wery-
fikatora, uzyskując pewność, że 
stosowane kody kreskowe są od-
powiedniej jakości i są zgodne 
z wymaganiami norm,

wyeliminowania reklamacji 
z powodu niepoprawnej jako-
ści kodu kreskowego i dowodu, 
że kod kreskowy umieszczony 
na wyrobie będzie odczytywany 
przez czytniki w każdym punk-
cie łańcucha dostaw,

możliwości szybkiego usu-
nięcia ewentualnych błędów na 
podstawie szczegółowej opinii 
eksperckiej.

Opracowana w ILiM meto-
dyka weryfikacji kodów kresko-
wych EAN/UPC i ITF-14 zawie-
ra opis działań podejmowanych 
w przypadku weryfikacji tych 
kodów w zakresie poprawności 
merytorycznej i przeprowadze-
nia badań ich jakości.

3.2. Zakres weryfikacji kodów EAN/UPC 
i ITF-14

Weryfikacja obejmuje spraw-
dzenie poprawności oznaczeń 
jednostek handlowych detalicz-
nych i niedetalicznych, sztuko-
wych i o zmiennej ilości, koda-
mi kreskowymi GS1: EAN/UPC, 
w tym: kodu EAN-13, EAN-8, 
UPC-A i UPC-E oraz kodem ITF-
14. Weryfikacja polega na obiek-
tywnej ocenie merytorycznej oraz 
technicznej dostarczonych wy-
druków kodów kreskowych za po-
mocą specjalistycznego urządze-
nia badawczego, tzw. weryfikato-
ra kodów kreskowych, wraz z eks-
perckim zasugerowaniem sposobu 
usunięcia stwierdzonych błędów. 
Ocena merytoryczna kodów EAN/
UPC i ITF-14 dotyczy sprawdzenia 
poprawności numeru GTIN lub 
RCN-13, która obejmuje spraw-
dzanie:

 poprawności doboru numerów GTIN: GTIN-8 
(tylko na niewielkich wyrobach), GTIN-12 (dla 
wyrobów na rynek amerykańsko-kanadyjski do 
2005 r.), GTIN-13 (dla pozostałych jednostek han-
dlowych sztukowych) lub GTIN-14 z I = 1, …, 8, 
gdzie I oznacza pierwszą cyfrę w numerze GTIN-14 
(tylko dla jednostek handlowych niedetalicznych 
sztukowych w opakowaniach zbiorczych, o jedno-
rodnej rodzajowo zawartości i stałej liczbie sztuk),

Rys. 2. Algorytm badania jakości kodów kreskowych EAN/UPC i ITF-14

Źródło: opracowanie własne ILiM
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 poprawność tworzenia globalnych identyfika-
torów GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, lub GTIN-14 
z I = 1, …, 8, w tym poprawność cyfry kontrolnej,

 poprawność tworzenia oznaczeń RCN-13 dla 
wyrobów detalicznych o zmiennej ilości, według 
struktur obowiązujących w kraju, na którego rynek 
te wyroby są przeznaczone,

 legalności numerów GTIN.
Ocena jakości kodu EAN/UPC i ITF-14 potwier-

dza, czy kod kreskowy jest odpowiedniej jakości 
(ocena minimum 1,5 zgodnie ze skalą oceny kodów 
ANSI – American National Standards Institute). Ba-
danie jakości wydruku może być wykonywane je-
dynie przy pomocy specjalistycznego sprzętu do 
weryfikacji jakości kodów kreskowych, posiadają-
cego wymagane atesty oraz wyposażonego w karty 
kalibracyjne wykorzystywane do kontroli ustawień 
weryfikatorów. Weryfikatory są to urządzenia bada-
jące kody zgodnie z metodyką opracowaną przez 
ANSI. Badanych jest siedem parametrów jakości ko-
du kreskowego:

 dekodowanie,
 kontrast symbolu (SC),
 minimalny współczynnik odbicia światła 

(Rmin),
minimalny kontrast krawędzi (ECmin),
modulacja (MOD),
 dekodowalność (V),
 defekty (ERN max),

których ocena uzyskiwana jest na podstawie ana-
lizy tzw. profilu współczynnika odbicia promienia 
skanującego. Prowadzone w ILiM badania wykony-
wane są zgodnie z obowiązującymi międzynarodo-
wymi procedurami – wytycznymi GS1, w oparciu 
o wymagania określone w dokumencie „Specyfika-
cje Ogólne GS1”, oraz wymaganiami odpowiednich 
norm, m.in.:

 PN-EN ISO/IEC 15416:2004 Technologia in-
formatyczna -- Techniki automa-
tycznej identyfikacji i gromadzenia 
danych -- Wymagania techniczne 
dotyczące badania jakości wydru-
ku kodów kreskowych -- Symbole 
jednowymiarowe,

 ISO/IEC 15416 Second edition 
2016-12-15, Automatic identification 
and data capture techniques – Bar code 
print quality test specification – Linear 
symbols.

Metodyka zawiera opis działań, 
w tym szczegółowo opisaną proce-
durę badania jakości kodu kresko-
wego GS1 z użyciem weryfikatora. 
Rejestracja wyników badań prowa-
dzona jest też w celach statystycz-
nych wraz z rodzajem występujących 
w nim błędów, a zleceniodawca otrzy-
muje stosowny raport. Rysunek 2. 
przedstawia algorytm badania jakości 
kodów kreskowych EAN/UPC i ITF-14 
w ILiM.

4. Weryfikacja kodów kreskowych GS1-128

4.1. Uzasadnienie weryfikacji kodu GS1-128
Kod kreskowy GS1-128 stosuje się w każdym 

przypadku, gdy konieczne jest pozyskiwanie da-
nych zmiennych w sposób automatyczny, a więc 
szybki i bezbłędny w łańcuchu dostaw. W gospo-
darce cywilnej i wojskowej w procesach transakcyj-
no-logistycznych dla tych celów stosuje się głów-
nie tę symbolikę kodu kreskowego. Pozwala ona na 
przedstawienie wszystkich uzasadnionych i wyma-
ganych rynkowo danych w taki sposób, aby sys-
tem informatyczny wykorzystujący standardy GS1 
jednoznacznie mógł je identyfikować. Rozwiązanie 
to polega na użyciu tak zwanych Identyfikatorów 
Zastosowania GS1, z których każdy określa rodzaj 
i format tych danych.

Ponieważ kod ten jest w gospodarce cywil-
nej i wojskowej na całym świecie powszechnie 
stosowany do identyfikacji jednostek logistycz-
nych, znajduje również coraz szersze zastosowa-
nie do oznaczania jednostek handlowych niede-
talicznych, aby – poza ich identyfikatorami GTIN 
– przedstawić ich atrybuty – dane zmienne typu: 
daty, numery seryjne lub oznaczenia partii pro-
dukcyjnej. Są to dane niezbędne w usprawnianiu 
procesów śledzenia (traceability), wymaganych 
w coraz to nowych branżach, w pełni spełnia-
jąc wymogi określonych dyrektyw i rozporządzeń 
unijnych oraz wymagań NATO, zwłaszcza doty-
czące i dentyfikalności.

Przykłady oznaczeń wyrobu niedetalicznego 
identyfikowanego numerem GTIN-13 (IZ 01), uzu-
pełnione o dane typu: data produkcji (IZ 11), nu-
mer NATO: NSN (IZ 7001) i oznaczenie partii 
produkcyjnej (IZ 10) lub numer seryjny (IZ 21), 
w kodzie kreskowym GS1-128, przedstawiają 
rysun ki 3. i 4.

Anna Kosmacz-Chodorowska

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY

Rys. 3. Oznaczenie kodowe na wyrobie niedetalicznym: numer GTIN-13 z IZ 01 i z uzu-
pełniającymi danymi: IZ 11, 7001 i 10

Źródło: opracowanie własne  ILiM

Rys. 4. Oznaczenie kodowe na wyrobie niedetalicznym: numer GTIN-13 z IZ 01 i z uzu-
pełniającymi danymi: IZ 11, 7001 i 21

Źródło: opracowanie własne ILiM
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Rysunki te przedstawiają przykłady oznaczania 
dostaw do wojska, jakie są wymagane zgodnie z de-
cyzją Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), ogło-
szoną 7 stycznia 2014 r.: „Decyzja Nr 3/MON Mi-
nistra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. 
w sprawie wytycznych określających wymagania 
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyro-
bów dostarczanych do resortu obrony narodowej” 
(zwaną dalej Decyzją nr 3 MON).

Jakość omawianych oznaczeń, wykorzystywana 
w systemach logistycznych Sił Zbrojnych RP, w za-
sadniczy sposób wpływa na jakość tych systemów 
i tym samym decyduje o wszelkich konsekwen-
cjach wynikających z poprawności ich funkcjo-
nowania. Doceniając znaczenie jakości tych ozna-
czeń, organizacja GS1 Polska realizuje badania na 
rzecz podniesienia jakości merytoryczno-technicz-
nej kodu GS1-128. Weryfikacja poprawności tych 
oznaczeń, wskazanie błędów, sposobów ich usu-
nięcia i poprawianie na podstawie tych wskazań 
oznaczeń kodowych wpływa na podniesienie jako-
ści danych wprowadzanych do systemów informa-
tycznych uczestników łańcucha dostaw. W tym ce-
lu ostatnio uzupełniono opracowane wcześniej pro-
cedury weryfikacyjne kodu GS1-128, uwzględniając 
szczególnie potrzeby i uwarunkowania gospodarki 
wojskowej.

ILiM, opracowując dobre praktyki odnośnie two-
rzenia oznaczeń kodem GS1-128 dostaw do wojska, 
realizuje stosowne weryfikacje. Ze względu na nie-
wystarczający stan wiedzy na temat tworzenia tych 
oznaczeń po stronie części dostawców oraz brak 
możliwości weryfikacji oznaczeń kodowych przez 
odbiorców, zaleca się przed dostawą zweryfikowa-
nie poprawności tych oznaczeń według wypraco-
wanych procedur. W wyniku badań okazało się, że 
część z nich była nieprawidłowa. Na życzenie zle-
ceniodawców badań w 2017 roku zrealizowano 180 
weryfikacji kodu GS1-128 i wydano 15 firmom po-
świadczenia o ich poprawności – patrz tabela 3.

Tabela 2.  Weryfikacja kodu GS1-128 w 2017 roku

Rodzaj usługi 1 półrocze 2 półrocze Razem

Liczba badań kodu GS1-128 
– pełny raport 13 98 111

Liczba badań kodu GS1-128 
– raport skrócony 0 69 69

Poświadczenie dla MON 5 10 15

Źródło: opracowanie własne ILiM

Zaleca się powszechne badanie poprawności 
tych oznaczeń przed wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu towarowego, szczególnie przed dostawą do 
wojska.

Poprawność numerów GTIN lub GCTIN (identy-
fikatorów globalnych części jednostki handlowej, 
która nie mieści się w jednej formie opakowanio-
wej) i atrybutów jednostek handlowych, użytych 

Identyfikatorów Zastosowania GS1 oraz popraw-
ność wydruku kodów kreskowych ma istotne zna-
czenie dla prawidłowego przepływu informacji 
o wyrobach i ich atrybutach. Weryfikacja oznaczeń 
kodowych przed ich wykorzystaniem we współpra-
cy z partnerami handlowymi pozwoli na osiągnię-
cie korzyści w postaci:

 poprawności i legalności stosowania numerów 
GTIN lub GCTIN,

 poprawnych informacji zmiennych o jednost-
kach handlowych lub ich częściach,

 obiektywnej oceny jakości kodów kreskowych 
GS1-128, dokonanej przy pomocy weryfikatora, 
i pewności, że stosowane kody kreskowe są od-
powiedniej jakości i są zgodne z wymaganiami 
norm,

wyeliminowania reklamacji z powodu niepo-
prawnej jakości kodu kreskowego GS1-128 i uzy-
skanie potwierdzenia dla odbiorcy wyrobu, że kod 
ten umieszczony na produkcie będzie odczytywany 
przez jego czytniki, a poszczególne dane odpowied-
nio zinterpretowane,

 możliwości szybkiego usunięcia ewentual-
nych błędów na podstawie szczegółowej opinii 
ekspertów.

Opracowana w ILiM metodyka zawiera opis dzia-
łań podejmowanych w przypadku weryfikacji ko-
dów kreskowych GS1-128 w zakresie poprawności 
merytorycznej i przeprowadzenia badań ich jakości.

4.2. Zakres weryfikacji kodu GS1-128
Weryfikacja obejmuje sprawdzenie poprawno-

ści oznaczeń kodem kreskowym GS1-128 jednostek 
handlowych niedetalicznych i nielogistycznych, 
sztukowych lub o zmiennej ilości lub części jedno-
stek handlowych. Weryfikacja polega na obiektyw-
nej ocenie merytorycznej oraz technicznej dostar-
czonych wydruków kodów kreskowych za pomocą 
weryfikatora kodów kreskowych wraz z eksperckim 
zasugerowaniem sposobu usunięcia stwierdzonych 
błędów.

Ocena merytoryczna dotyczy sprawdzenia 
poprawności:

 numeru GTIN lub GCTIN (identyfikator części 
wyrobu),

 doboru Identyfikatorów Zastosowania GS1 – IZ,
 formatów i struktur danych umieszczonych 

po IZ,
 określenia atrybutów jednostek handlowych 

lub ich części w zależności od przeznaczenia 
oznaczenia lub wymagań stawianych przez od-
biorców.

Ocena jakości kodu GS1-128 realizowana jest, 
podobnie jak kodów EAN/UPC i ITF-14, zgodnie 
z metodyką opracowaną przez ANSI, z użyciem 
weryfikatorów badających siedem ww. parametrów 
jakości kodu kreskowego oraz zgodnie z obowiązu-
jącymi międzynarodowymi procedurami – wytycz-
nymi GS1 i wymaganiami ww. norm.

ILiM aktualnie pracuje na rzecz odpowiednie-
go uszczegółowienia i uzupełnienia procedury 
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weryfikacji etykiet logistycznych GS1, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jednostek logistycznych 
zawierających części wyrobów wieloskładniko-
wych. Metodyka ta obejmuje opis działań podej-
mowanych w przypadku weryfikacji etykiet lo-
gistycznych GS1 w zakresie poprawności mery-
toryczno-technicznej i przeprowadzenia badań 
ich jakości w ILiM, wykonywanych na zlecenie 
GS1 Polska. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie 
poprawności etykiet logistycznych GS1 z kodem 
kreskowym GS1-128 dla oznaczania jednostek 
handlowych logistycznych i jednostek niehan-
dlowych logistycznych, o jednorodnej zawarto-
ści jednostek handlowych sztukowych, jednostek 
o zmiennej ilości, części jednostek handlowych 
oraz o różnorodnej zawartości. Ale to już temat 
na odrębny artykuł.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono wypra-
cowane w ostatnich latach dobre praktyki, jak 
działać, aby pozyskiwać poprawne dane na temat 
identyfikacji każdego wyrobu i opisać go istotny-
mi danymi biznesowymi, w celu zagwarantowa-
nia posługiwania się poprawnymi danymi, w go-
spodarce cywilnej i wojskowej. Zaleca się w tym 
celu pozyskiwanie danych w sposób automatycz-
ny, poprzez kody kreskowe, po zweryfikowaniu 
ich poprawności. Jakość pozyskiwania danych 
do informatycznych systemów zarządzania, ze 
względu na wymogi NATO i UE odnośnie identy-
fikowalności, w tym śledzenia dostaw, decyduje 
o ich efektywności. W celu jej zapewnienia reali-
zowana jest weryfikacja merytoryczno-technicz-
na oznaczeń kodowych. Dla tych potrzeb opraco-
wywane są szczegółowe procedury postępowania 
i ich uzupełnienia. Uwzględniają one nowe wy-
mogi wynikające z europejskich i krajowych ak-
tów prawnych oraz potrzeb rynku. Szczególnie 
dotyczy to dostaw do wojska. Metodyki weryfi-
kacji poprawności oznaczeń kodami kreskowymi 
opracowano na podstawie prac realizowanych na 
rzecz wojska i firm – dostawców. Rozwiązania zi-
dentyfikowanych problemów w omawianym za-
kresie opracowywane są w Instytucie Logistyki 
i Magazynowania na zlecenie GS1 Polska i uzgad-
niane z Siłami Zbrojnymi RP. ILiM i GS1 Polska 
na bieżąco współpracują z wojskiem i jego do-
stawcami, doradzając, jak spełnić wymagania De-
cyzji nr 3 MON, również w zakresie weryfikacji 
merytorycznej szczegółowych wymogów poszcze-
gólnych gestorów i klauzul zamawiających.

Artykuł prezentuje wyniki prowadzonych przez 
ostatnie 4 lata prac i badań w zakresie poprawnej 
identyfikacji i oznaczenia wyrobów, wykorzystywa-
ne w praktyce w obu gospodarkach. Jednocześnie 
część omawianych zagadnień jest przedmiotem dal-
szych prac i badań, szczególnie w zakresie kodo-
wania wyrobów wieloskładnikowych. Wyniki prac 
prowadzonych na rzecz poprawnego kodowania 

tych wyrobów oraz działań na rzecz odpowiedniej 
jakości ich oznaczeń powinny być znane jeszcze 
w tym roku.

Jakość danych, ich jednoznaczność i bezbłęd-
ność oraz pozyskiwanie w czasie rzeczywistym 
usprawnia logistykę łańcuchów dostaw w obu go-
spodarkach, wpływając na poziom bezpieczeństwa 
w szerokim tego słowa znaczeniu.

Mgr Anna Kosmacz-Chodorowska (anna.chodorowska@ilim.
poznan.pl) – Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Stan-
daryzacji
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat 
jakości usług transportu samochodowego, wykorzystania 
wybranych metod i narzędzi ich doskonalenia oraz 
przedstawienie wyników badań własnych z wykorzystaniem 
zasad inżynierii jakości. Scharakteryzowano wybrane 
metody i narzędzia doskonalenia jakości. Omówiono wyniki 
badań własnych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie 
transportu samochodowego z wykorzystaniem: arkusza 
kontrolnego, analizy Pareto-Lorenza, diagramu Ishikawy 
i metody FMEA. Przedstawiono przykład praktyczny 
zastosowania ww. metod i narzędzi doskonalenia jakości 
w odniesieniu do usługi transportowej drobnicowej. 
W pracy nad artykułem wykorzystano metodologię 
badawczą opartą na dedukcji, indukcji, analizie i syntezie 
systemowej, w tym wnioskowaniu.

The aim of the article is to systematize knowledge about 
the quality of road transport services, the use of selected 
methods and tools for their improvement as well as 
presenting results of own research using the principles 
of quality engineering. Selected methods and tools 
for quality improvement have been characterized. The 
results of own research carried out at a road transport 
enterprise, using a control sheet, Pareto-Lorenzo analysis, 
Ishikawa diagram and FMEA method, have been discussed. 
A practical example has been presented of the use of 
the above methods and tools for quality improvement in 
relation to groupage transport services. In the work on 
the article a research methodology based on deduction, 
induction, analysis and system synthesis, including 
inference, was used.

Słowa kluczowe Keywords
usługa transportowa, doskonalenie jakości, inżynieria 
jakości

transport service, quality improvement, quality 
engineering 

Badania nad doskonaleniem jakości usług 
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Research on improving the quality of road transport 
services
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Wprowadzenie

Transport jest nieodzownym elementem każdej 
aktywności przemysłowej. Żadna działalność go-
spodarcza nie może istnieć bez dowozu materia-
łów i surowców do producenta, jak również wyro-
bów finalnych od producenta do odbiorcy. Głów-
nym elementem działalności transportowej jest wy-
twarzanie usługi przez producenta/usługodawcę 
i jej konsumpcja przez odbiorcę. Brak materialnej 
postaci usługi transportowej sprawia, iż należy ją 
traktować inaczej niż produkt. Nie istnieje zatem 
możliwość zweryfikowania jakości usługi przed jej 
zakupem. Jej cechy jakościowe charakteryzują się 
niewymiernością. Nie istnieje bowiem w literaturze 
przedmiotu jednoznaczna definicja jakości usługi 
transportowej. Różni badacze reprezentują odmien-
ne jej postrzeganie [1,2,3,8,9,11,12,13]. W praktyce 
funkcjonują ogólnie akceptowalne i uznawane me-
tody oraz narzędzia doskonalenia jakości [4, 5, 7, 
12]. Ich celem jest poprawa poziomu świadczenia 

usług transportowych, a tym samym doskonalenie 
działalności przedsiębiorstwa transportowego. Do-
skonalenie jakości stanowi bowiem ważny element 
zarządzania jakością w przedsiębiorstwie transpor-
towym. Umożliwia spełnienie wymagań, a tym sa-
mym wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta.

Na przestrzeni ostatnich lat wykształciło się 
przekonanie, iż sukces przedsiębiorstwa zależy od 
skupiania się na obszarach, dzięki którym zdobyło 
ono przewagę konkurencyjną. Jednocześnie wska-
zana jest rezygnacja z wytwarzania tego, co moż-
na nabyć po niższych kosztach od przedsiębiorstw 
zewnętrznych, specjalizujących się w konkretnych 
dziedzinach. Specyfika konkurencji uniemożliwia 
firmom specjalizowanie się we wszystkich sferach 
funkcjonowania. W związku z tym wszystko to, co 
firmy zewnętrzne są w stanie zrobić po niższych 
kosztach na poziomie jakościowym odpowiadają-
cym wymaganiom i potrzebom, powinno być zle-
cane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. 
Taki stan rzeczy sprzyja rozwojowi sektora usług, 
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w ramach którego można między innymi wyodręb-
nić usługi transportu samochodowego [10].

Istotę usług transportu samochodowego stanowi 
zatem odpłatny przewóz towarów odbywający się 
w warunkach adekwatnych do podatności transpor-
towej ładunku. Uwzględniając rodzaj, rozmiar ła-
dunku i opakowania, usługi transportu samochodo-
wego można podzielić na całopojazdowe i drobni-
cowe. Usługi całopojazdowe charakteryzuje opłata 
za zdolność załadowczą zamówionego środka trans-
portu, niezależna od ilości i wielkości towaru. Z ko-
lei usługi drobnicowe cechuje opłata uzależniona od 
rzeczywistej bądź obliczeniowej masy ładunku. Usłu-
gi transportu samochodowego realizowane mogą być 
również w odniesieniu do osób. Realizacji tych usług 
często towarzyszą czynności dodatkowe, m.in.: ma-
gazynowanie, zakupy, zapłata za świadczoną usługę, 
przekazanie cesji praw do przesyłki czy sprzedaż/dys-
trybucja. Usługa transportowa trwa wyłącznie w mo-
mencie jej ,,konsumpcji” i kończy się z wraz z jej zre-
alizowaniem. Niemożliwa jest zatem korekta pozio-
mu jej jakości po zrealizowaniu. Poza tym nie może 
ona zostać fizycznie zaprezentowana ze względu na 
jej niematerialny charakter. Konsument – przed zde-
cydowaniem się na zakup – nie jest w stanie dokonać 
jej oceny, uwzględniając właściwości użytkowe i jako-
ściowe. Dlatego tak istotny jest poziom jakości usług 
świadczonych po raz pierwszy. Istnieje jednak moż-
liwość doskonalenia jakości poprzez podejmowanie 
działań służących podniesieniu poziomu jakości po-
dobnych, kolejnych wykonywanych usług transportu 
samochodowego [9, 12].

Celem artykułu jest zatem usystematyzowanie 
wiedzy na temat jakości usług transportu samocho-
dowego i wykorzystania wybranych metod i narzę-
dzi ich doskonalenia oraz przedstawienie wyników 
badań własnych z wykorzystaniem zasad inżynie-
rii jakości. Dla osiągnięcia tego celu uznano za nie-
zbędne zastosowanie następujących metod badaw-
czych: teoretycznych (analizy i syntezy systemo-
wej), empirycznych (dedukcji i indukcji), obserwa-
cji i zbierania danych.

1. Ogólny przegląd narzędzi i metod doskonalenia 
jakości usług transportu samochodowego

Warunkiem niezbędnym do skutecznego i efek-
tywnego zarządzania przedsiębiorstwem (również 
transportowym) jest posiadanie rzetelnych danych 
odnoszących się do różnych obszarów działalności. 
Są one instrumentami sprawowania nadzoru nad 
realizowanymi procesami. Ich znaczenie polega na 
tym, iż wiarygodne i użyteczne informacje stanowią 
czynnik warunkujący podejmowanie decyzji mają-
cych na celu doskonalenie jakości [5].

Narzędzia i metody doskonalenia jakości usług 
transportu samochodowego służą do zbierania 
i przetwarzania danych związanych z różnymi 
aspektami jakości, monitorowania i diagnozowania 
procesów. Umożliwiają podejmowanie decyzji, ana-
lizowanie rezultatów podjętych działań, ułatwiają 

doskonalenie usług czy procesów. Praktyka wska-
zuje, że można przyjąć ich podział na narzędzia de-
cyzyjne i analityczne. Do narzędzi decyzyjnych za-
liczamy  [12]:

 diagram pokrewieństwa – wytypowanie i segre-
gacja przyczyn problemu,

 diagram zależności – wytypowanie ich wzajem-
nych powiązań,

 diagram drzewa – ustalanie priorytetów zadań 
dla rozwiązania problemu globalnego,

 diagram procesu decyzyjnego – ustala prioryte-
ty realizacji zadań,

 diagram strzałkowy – przebieg zadań przedsta-
wiony w obrazowy sposób,

 diagram macierzowy – ustalenie zależności 
charakterystyk różnych obiektów,

macierzową analizę danych – usystematyzowa-
nie priorytetów zadań wyznaczonych w diagramie 
macierzowym.

Do narzędzi analitycznych zaliczamy  [12]:
 arkusze kontrolne – służące do systematyczne-

go zbierania zapisów w celu uzyskania jasnego ob-
razu rzeczywistości,

 histogramy – ukazujące – na podstawie danych 
z arkusza kontrolnego – wykres zmienności da-
nych w czasie oraz wizualne przedstawienie tych 
informacji,

 analizę Pareto – pozwalającą na przedstawienie 
na podstawie danych z arkusza kontrolnego udzia-
łu każdego składnika w całkowitym efekcie według 
stopnia ważności,

 schemat blokowy (algorytm) – pozwalający na 
opis istniejącego procesu i wizualną prezentację 
procesu w celu przeanalizowania poprawności je-
go przebiegu; pokazuje on sekwencje czynności 
i miejsca podejmowania decyzji. Jest dobrym na-
rzędziem podczas pisania procedur i programów 
komputerowych,

wykres przyczynowo-skutkowy – odnajdowa-
nie związków pomiędzy skutkami a ich przyczyna-
mi, szczególnie w odniesieniu do biorących udział 
w każdym procesie czynników: ludzi, maszyn, me-
tod, materiałów, środowiska i pomiarów,

 kartę kontrolną – pozwalającą na ocenę sta-
bilności procesów realizacyjnych oraz regulację, 
w przypadku kiedy proces jej wymaga, i nieingero-
wanie, gdy proces mieści się w przyjętych limitach 
kontrolnych,

wykres rozrzutu – pozwalający na wykrycie 
i potwierdzenie relacji pomiędzy dwoma towarzy-
szącymi zbiorami danych.

W teorii istnieje jeszcze wiele innych metod, na-
rzędzi i technik wykorzystywanych w inżynierii jako-
ści. Do nich m.in. należą: QFD, statystyczna kontrola 
odbiorcza (SKO), statystyczne sterowanie procesem 
(SPC), analiza kosztów jakości, metody modelowania 
matematycznego (w tym z wykorzystaniem sztucz-
nych sieci neuronowych), metody analizy sieciowej 
(PERT), badania eksploatacyjne [4, 5, 6, 7, 12, 13].

Dla potrzeb niniejszego artykułu dokonano anali-
zy możliwości wykorzystania w usługach transportu 
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samochodowego wybranych narzędzi i metod do-
skonalenia jakości. Jako przykład wybrano: arkusz 
kontrolny, diagram Pareto-Lorenza, wykres Ishika-
wy i FMEA.

2. Doskonalenie jakości usług transportu 
samochodowego – wyniki badań własnych

Przedsiębiorstwo transportowe, w którym prze-
prowadzono badania, istnieje na rynku od 1990 ro-
ku. Jego przedmiotem działalności jest realizacja 
usług przewozowych na terenie kraju, jak i poza 
jego granicami. Specjalizuje się w transporcie sa-
mochodowym drobnicowym i paletowym. Stanowi 
ważny element sieci dystrybucji paletowej o zasię-
gu międzynarodowym. W celu zapewnienia wyso-
kiego poziomu jakości realizowanych usług wyko-
rzystuje narzędzia i metody doskonalenia jakości. 
Przyjęta i realizowana strategia wyznacza plany 
przedsiębiorstwa (cele) na okres najbliższych pię-
ciu lat. Zasadniczą rolę potrzeb i oczekiwań odbior-
ców świadczonych usług transportowych (postula-
tów) określa się jako: niezawodność dostaw, termi-
nowość, elastyczność, zakres i atrakcyjna cena.

Podczas badań wykorzystano wiele metod i narzę-
dzi doskonalenia. W artykule pokazano jako jedynie 
przykład: arkusz kontrolny, wykres Pareto-Lorenza 
i FMEA. Przedmiotem badań były usługi transporto-
we drobnicowe (świadczone w okresie czerwiec – li-
stopad 2017 r.). Ich realizacja polega na przewozie każ-
dego rodzaju towaru w opakowaniach jednostkowych 
lub zbiorczych. Do najczęściej stosowanych opakowań 
należą: kartony, paczki, skrzynie, worki, niekiedy do-
datkowo umieszczane na europaletach. Problemy (wa-
dy) i liczbę ich wystąpień w badanym okresie przed-
stawiono w arkuszu kontrolnym (tabela 1).

Największą liczbę wad zidentyfikowano w dwóch 
obszarach – uszkodzenie ładunku i opóźnienia 
w dostawie do klienta. Zebrane dane posłużyły do 

wyliczenia procentowego udziału poszczególnych 
niezgodności (problemów), a następnie do oblicze-
nia procentowej skumulowanej liczby ich wystą-
pień. W oparciu o uzyskane wyniki opracowano 
diagram Pareto-Lorenza (rys. 1.). Umożliwia on zin-
terpretowanie uzyskanych wyników. Na jego pod-
stawie bowiem można stwierdzić, iż wady oznaczo-
ne numerami 4 i 1, stanowiące 20%, generują po-
wyżej 60% skutków. Oznacza to, iż obszary te wy-
magają podjęcia działań doskonalących. 

Podjęcie skutecznych działań doskonalących 
w odniesieniu do stwierdzonych wad usługi trans-
portowej drobnicowej wymaga określenia i analizy 
ich przyczyn. Narzędziem wykorzystanym do tego 
celu był diagram Ishikawy (rys. 2. i 3.).

Za uszkodzenie ładunku w trakcie świadczenia 
usługi transportowej odpowiedzialne są trzy elemen-
ty: czynnik ludzki, metoda i maszyna. Stwierdzono, 
że do głównych przyczyn związanych z metodą na-
leżą niewłaściwy transport oraz nieodpowiednie za-
bezpieczenie przewożonego ładunku spowodowane 
brakiem odpowiednich procedur. Uszkodzenie ładun-
ku z winy maszyny/pojazdu następuje na skutek awa-
rii wywoływanych złym stanem technicznym środ-
ków transportu oraz brakiem okresowych przeglądów 

Tabela 1. Arkusz kontrolny wykorzystany w badaniach

L.p. Przyczyna
Liczba wystąpień wad

Suma
Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad

1. Uszkodzenie ładunku IIII I IIII II IIII I III IIII II IIII III 32

2. Braki w dostawie I II I I 5

3. Niewłaściwa jakość dostarczonego ładunku I I I I 4

4. Opóźnienia w dostawie do klienta IIII II IIII IIII IIII II IIIIIIII IIII II 34

5. Awaria pojazdu II II I I 6

6. Błędy w dokumentacji II I I II I 7

7. Niekompetencja kierowcy – spowodowanie 
wypadku I I 2

8. Brak uprawnień kierowcy do przewozu 
określonego ładunku I 1

9. Reklamacje klienta II I III II 8

10. Inne I I I 3

Suma 16 17 15 14 22 18 102

Źródło: opracowanie własne
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XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
Badania nad doskonaleniem jakości usług transportu samochodowego

technicznych. Przyczyny uszkodzeń ładunku, odno-
szące się do czynnika ludzkiego, wynikają z niekom-
petencji oraz braku doświadczenia kierowców (brak 
szkoleń pracowników oraz niewłaściwie przeprowa-
dzony proces rekrutacji, w wyniku którego zatrudnio-
ne zostają osoby niespełniające niezbędnych wyma-
gań na stanowisku kierowcy).

Na opóźnienia dostaw do klienta wpływ mają trzy 
czynniki: zarządzanie, maszyna oraz człowiek. Do 
przyczyn związanych z zarządzaniem należy przede 
wszystkim zła organizacja pracy spowodowana nad-
miarem pracy. Istotną rolę odgrywają również wady 
systemu planowania wynikające z opóźnień w pracy 
działu logistyki. Opóźnienia w dostawach ładunku 
do klienta powstają również na skutek awarii pojaz-
dów, będących wynikiem złego ich stanu technicz-
nego oraz braku okresowych przeglądów technicz-
nych. Istotnym czynnikiem jest też człowiek. Efektem 
przeprowadzonego z nienależytą starannością proce-
su rekrutacji jest zatrudnienie kierowców z niewy-
starczającym doświadczeniem lub niespełniających 

wymagań. Pracownicy ci generują wady, m.in. w po-
staci opóźnień w dostawach.

Podczas badań przeprowadzono też ana-
lizę FMEA (niestety niedocenioną w procesach 
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Tabela 2. Przyczyny i skutki wad

Element Wada Skutek wady Przyczyna wady

Ładunek

Uszkodzenie 
ładunku

– reklamacje
– utrata klientów
–  pogorszenie 

wizerunku firmy

–  niewłaściwy 
transport ładunku

–  nieodpowiednie 
zabezpieczenie 
ładunku

–  nieodpowiednie 
rozmieszczenie 
ładunku na 
pojeździe

– wypadki
– awarie pojazdu

Braki 
w dostawie

– reklamacje
– wzrost kosztów
– utrata klientów
–  pogorszenie 

wizerunku firmy

–  kradzież przez 
kierowcę

–  kradzież przez 
magazynierów

–  pomyłki 
w zamówieniach

– niedopatrzenia

Niewłaściwa 
jakość 
dostarczonego 
ładunku

– reklamacje
– zwroty
–  niezadowolenie 

klientów
– utrata klientów

–  niewłaściwy 
transport

–  nieodpowiednie 
warunki 
transportu

Realizacja 
dostawy

Opóźnienia 
w dostawie do 
klienta

–  niezadowolenie 
klienta

– reklamacje

–   niewłaściwa 
organizacja pracy

–  opóźnienia 
w planowaniu 
realizacji zleceń 
i opracowywaniu 
zamówień

– awaria pojazdu

Pojazd Awaria

–  opóźnienia 
w realizacji 
dostawy

–  uszkodzenie 
ładunku

–  wzrost kosztów 
naprawy

– brak przeglądów
–  zły stan techniczny 

pojazdów
–  nadmierna 

eksploatacja 
pojazdów

Kierowca

Wypadki

–  uszkodzenie 
ładunku

–  niezrealizowanie 
zlecenia

–  obrażenia 
kierowcy

–  nieprzestrzeganie 
przepisów 
drogowych

–  niekompetencja 
kierowcy

– awaria pojazdu
–  zły stan techniczny 

pojazdu

Brak 
uprawnień 
kierowcy do 
przewozu 
określonego 
ładunku

– mandat
–  uszkodzenie 

ładunku

–  niedopatrzenie 
pracodawcy

–  nieodpowiedzial-
ność pracodawcy

Doku-
mentacja Błędy

– nieporozumienia
–  podjęcia działań 

wyjaśniających
–  korekty 

wystawionych 
dokumentów

–  odwleczenie 
terminu zapłaty 

–  niekompetencja 
pracowników

–  pomyłki 
pracowników

– niedopatrzenia

Źródło: opracowanie własne
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transportowych) – tabela 2. Opracowana analiza po-
służyła również do sprecyzowania działań doskona-
lących, jak również do wyznaczenia wad, które wy-
magają natychmiastowej reakcji. 

Dla poszczególnych nieprawidłowości (wad) 
związanych z realizacją usługi transportowej drob-
nicowej ustalone zostały wskaźniki: ryzyka wystą-
pienia wady (R), znaczenia wady dla klienta (Z) 
oraz możliwości wykrycia wady (W) – tabela 3.

Wskaźnik ryzyka wystąpienia wady określa praw-
dopodobieństwo jej zaistnienia w skali od 1 do 10. 
Wartość 1 oznacza znikome prawdopodobieństwo jej 
wystąpienia, zaś wartość 10 przypisywana jest wa-
dom o wysokim prawdopodobieństwie zaistnienia. 
Miara ta uzależniona jest od warunków towarzyszą-
cych realizacji usługi transportowej. Wskaźnik zna-
czenia wady dla klienta pozwala na dokonanie oceny 
skutków wystąpienia danej wady dla klienta. Wskaź-
nik ten wyrażany jest w skali od 1 do 10, przy czym 
wartość 1 nadawana jest skutkom niezauważalnym, 
natomiast 10 – skutkom nadzwyczaj istotnym. Jego 
wartość podyktowana jest zamierzonym przez klienta 

wykorzystaniem badanej usługi transportowej. Z kolei 
wskaźnik wykrycia wady określa prawdopodobień-
stwo oraz możliwości wykrycia konkretnej niezgod-
ności, stosując skalę od 1 do 10. Wartość 1 charakte-
rystyczna jest dla niezgodności o wysokich możliwo-
ściach jej wykrycia, 10 dla wad będących niemożliwy-
mi do wykrycia. Dostarcza on informacji dotyczących 
sprawności systemu kontrolnego wykorzystywanego 
do zidentyfikowania danej wady, jak również skutecz-
ności przeprowadzanych działań doskonalących. 

Na podstawie ustalonych wskaźników obliczona 
została liczba priorytetowa ryzyka (LPR). Przyjęto, 
że wady wyróżniające się wartością liczby prioryte-
towej ryzyka przekraczającą 100 wymagają podjęcia 
natychmiastowych działań doskonalących, związa-
nych z eliminacją bądź minimalizacją: uszkodzeń 
ładunku, niewłaściwej jakości dostarczanego ładun-
ku oraz opóźnień w dostawie. 

Następnym etapem jest ponowne oszacowanie 
ryzyka dla poprawionej sytuacji. Ponownie zostały 
zatem ustalone wskaźniki ryzyka wystąpienia wady 
(R), znaczenia wady dla klienta (Z) oraz możliwo-
ści wykrycia wady (W). Na podstawie określonych 
wskaźników obliczona została liczba prioryteto-
wa ryzyka (LPR). W tabeli 4. przedstawiono war-
tości wskaźników poszczególnych wad analizowa-
nej usługi transportowej, uwzględniając wdrożenie 
działań doskonalących. Ich efektem jest uzyskanie 
zadowalającej wartości liczby priorytetowej ryzyka.

Uszkodzenie ładunku stanowi nieprawidłowość 
powstającą w wyniku wypadków, awarii pojazdu, 
nieprawidłowego transportu, niewłaściwego zabez-
pieczenia i rozmieszczenia ładunku na pojeździe. 
Większość z tych przyczyn w głównej mierze wy-
nika z winy kierowcy. W związku z powyższym 
przewidywane działania doskonalące skupiają się na 
zapewnieniu przedsiębiorstwu wykwalifikowanych 
i doświadczonych kierowców. W tym celu należy 
przeprowadzać bardziej dokładną weryfikację kan-
dydatów na stanowisko kierowcy. Kandydaci powin-
ni być oceniani pod względem zarówno ich kwalifi-
kacji, jak i posiadanych umiejętności, wiedzy i do-
świadczenia. Do proponowanych działań doskonalą-
cych należą również szkolenia kierowców. 

Kolejną często występującą wadę analizowa-
nej usługi transportowej stanowią opóźnienia 

Tabela 3. FMEA – wskaźniki dotyczące wad usługi transportowej

Wada
Wskaźnik Działania 

zapobiegawczo-
naprawczeR Z W LPR

Uszkodzenie 
ładunku 7 9 9 567

–  zatrudnianie 
doświadczonych 
i kompetentnych 
kierowców

–  poprawa procesu 
rekrutacji/dokładna 
weryfikacja kandydatów

– szkolenie kierowców
–  wprowadzenie 

procedury transportu 
ładunku

Braki w dostawie 2 9 3 54

Niewłaściwa 
jakość 
dostarczonego 
ładunku

3 10 4 120

–  szkolenie kierowców 
z zakresu zasad 
transportu

 –  poprawa procesu 
rekrutacji/dokładna 
weryfikacja kandydatów

 –  zatrudnianie 
doświadczonych 
i kompetentnych 
kierowców

Opóźnienia 
w dostawie 6 8 9 432

 –  poprawa organizacji 
pracy

 –  przeprowadzenie 
zmian w dziale logistyki 
i planowania

Awarie pojazdu 2 3 5 30

Wypadki 2 2 9 36

Brak uprawnień 
kierowcy do 
przewozu 
określonego 
ładunku

2 3 1 6

Błędy 
w dokumentacji 4 6 2 48

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. FMEA – wskaźniki dotyczące wad usługi transportowej 
– powtórna analiza

Wada
Wskaźnik

R Z W LPR

Uszkodzenie 
ładunku 2 9 3 54

Niewłaściwa 
jakość 
dostarczonego 
ładunku

2 10 2 40

Opóźnienia 
w dostawach 3 8 2 48

Źródło: opracowanie własne
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w dostawach do klienta. Nieprawidłowość ta wywo-
ływana jest poprzez złą organizację pracy, opóźnienia 
związane z planowaniem realizacji zleceń i opraco-
wywaniem zamówień czy też awarią pojazdu. W ce-
lu eliminacji tych zjawisk konieczna jest reorganiza-
cja pracy działu planowania i logistyki oraz podjęcie 
działań służących polepszeniu organizacji pracy.

Przy wykorzystaniu metody FMEA wykryte zo-
stały również inne wady zachodzące podczas reali-
zacji usługi transportowej. Wady te jednak występu-
ją zdecydowanie rzadziej i ich znaczenie jest o wie-
le mniejsze. Do wad tych należą: braki w dosta-
wach, awarie pojazdu, wypadki, brak uprawnień kie-
rowcy do przewożenia określonego ładunku i błędy 
w dokumentacji.

Większość wad w dostawach powodowana jest 
przez kradzieże, pomyłki lub niedopatrzenia kierow-
ców. Przeciwdziałanie tym zjawiskom wymaga wdro-
żenia systemu nadzorowania kierowców oraz konse-
kwentnego ich rozliczania z obowiązku sprawdzania, 
przeliczania ładunku przed rozpoczęciem transportu. 

Awarie pojazdu i wypadki to kolejna grupa nie-
pożądanych sytuacji powstałych z winy kierowcy 
lub złego stanu technicznego pojazdów. Do działań 
mających na celu zapobieganie tym wadom należą: 
regularne przeglądy techniczne pojazdów, popra-
wa ich stanu technicznego oraz zapewnienie odpo-
wiedniej kadry pracowniczej. Niezbędna jest zatem 
inwestycja w modernizację posiadanej floty oraz 
wprowadzenie zmian w procesie rekrutacji. Awa-
rie i wypadki stanowią dość rzadko występującą 
niezgodność, jednak ich skutki mogą być ogromne. 

Sporadycznie występującą wadą jest brak upraw-
nień kierowcy do przewożenia określonego ładun-
ku. Przyczyną tej wady jest zatrudnienie osoby nie-
spełniającej wszystkich wymagań. W celu elimi-
nacji tego typu niedopatrzeń ze strony pracodaw-
cy niezbędne jest przywiązywanie większej wagi 
do procesu rekrutacji, który powinien być rzetel-
nie i konsekwentnie przeprowadzony. Pracownicy 
powinni spełniać wszystkie wymagania charakte-
rystyczne dla danego stanowiska. Czynnik ludzki 
odpowiedzialny jest za błędy występujące w doku-
mentacji związanej ze świadczeniem usługi trans-
portowej. Pośpiech, nieuwaga, niedopatrzenia, po-
myłki oraz niekompetencja pracowników niejed-
nokrotnie skutkuje błędną dokumentacją. Dlatego 
istotnym działaniem doskonalącym jest wdrożenie 
systemu motywacji oraz przeprowadzania szkoleń. 

Analiza FMEA pozwoliła nie tylko na identyfika-
cję wad, ich przyczyn i skutków, ale przede wszyst-
kim na opracowanie zestawu działań doskonalą-
cych. Wyznaczenie relacji przyczynowo-skutko-
wych zidentyfikowanych wad umożliwiło dogłębne 
poznanie analizowanego problemu. 

Podsumowanie

Na przykładzie badanego przedsiębiorstwa za-
prezentowane zostały możliwości wykorzystania 
narzędzi i metod doskonalenia jakości takich, jak: 

analiza FMEA, arkusz kontrolny, diagram Pareto-Lo-
renza, diagram Ishikawy. Zostały one poddane ana-
lizie w odniesieniu do realizacji usługi transporto-
wej drobnicowej. 

Narzędzia i metody doskonalenia jakości pozwa-
lają na dokonanie analizy i oceny usług transporto-
wych w oparciu o posiadane rzetelne dane. Ich sto-
sowanie w przedsiębiorstwach transportowych po-
zwala na określenie wzajemnych powiązań wystę-
pujących pomiędzy obserwowanymi zjawiskami. 
Ponadto uławiają opracowywanie prognoz. 

Właściwa jakość oferowanej usługi transportowej 
stanowi punkt wyjścia do maksymalizacji wyników 
uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo transporto-
we bez dodatkowych nakładów bądź do uzyskania 
lepszych efektów przy niższych kosztach. Właści-
wie przeprowadzone działania doskonalące warun-
kują uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Spełnie-
nie wymagań klienta oraz zrozumienie ich potrzeb 
jakościowych zdecydowanie wpływają na wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Mgr Piotr Garbarczyk (piotr.garbarczyk@its.waw.pl), mgr Izabela 
Dolińska (izabela.dolinska@its.waw.pl), mgr Anna Dzieniowska 
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Streszczenie Summary

Celem niniejszej publikacji jest omówienie najnowszych 
wymagań jakościowych dla indywidualnych i grupowych 
racji żywnościowych przeznaczonych dla wojsk NATO. 
Opracowanie powstało na podstawie analizy dokumentów 
standaryzacyjnych i publikacji sojuszniczych NATO. 
W artykule zaprezentowano: podstawową sytuację związaną 
ze standaryzacją NATO, charakterystykę pojęcia jakości 
żywności, a także wymagania jakościowe dotyczące 
indywidualnych i grupowych racji żywnościowych 
zgodnie z dokumentem STANAG 2937. Spełnienie 
wyspecyfikowanych wymagań umożliwia otrzymanie racji 
żywnościowych, które z powodzeniem mogą być stosowane 
przez wojska różnych krajów członkowskich.

The aim of the publication is to present the newest 
quality requirements of individual and group food rations 
for NATO military use. The study is based on analysis of 
NATO standardization documents and allied publications. 
The article presents: basic situation connected with NATO 
standardization system, characteristics of food quality 
and quality requirements of individual and group food 
rations in accordance to STANAG 2937. Food rations which 
inherent characteristics meet or exceed all requirements 
could be used by forces of different participating nations.

Słowa kluczowe Keywords
jakość, racje żywnościowe, STANAG 2937, operacje 
wojskowe

quality, food rations, STANAG 2937, military operations
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Wprowadzenie

Analiza kierunków rozwoju, zakresu zmian, 
a także postępu technicznego w dziedzinie obron-
ności i bezpieczeństwa państwa nieustająco wska-
zuje na coraz większe znaczenie normalizacji 
w funkcjonowaniu współczesnych sił zbrojnych. 
Armia permanentnie doposażana jest w nowocze-
sne środki walki, wdrażane są nowe technologie. 
Zjawisko to nie omija także żywności oraz sprzętu 
służby żywnościowej. Współczesny żołnierz NATO 
jest konsumentem coraz bardziej wymagającym, le-
piej wyedukowanym. Ponadto złożoność i mnogość 
prowadzonych operacji wojskowych wymaga cią-
głego doskonalenia funkcjonującego systemu ży-
wienia, a także zwiększania jego interoperacyjności.

Racjonalne żywienie stanowi jeden z głównych 
czynników decydujących o zrównoważonym roz-
woju i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Żoł-
nierze w trakcie działań wojennych niejednokrot-
nie mogą znaleźć się w sytuacjach przetrwania, 
gdzie nie ma możliwości zaopatrzenia w żywność. 
W związku z powyższym bardzo ważnym aspektem 

we współczesnej działalności armii jest projektowa-
nie racji żywnościowych o wysokiej jakości, zapew-
niających żołnierzom odpowiednie wyżywienie, 
które podtrzyma ich zdolność bojową i odporność 
psychiczną [3].

W dzisiejszych czasach normalizacja obronna nie 
powinna być tylko oparta na wyspecjalizowanych 
instytucjach zajmujących się normalizacją. Działal-
ność ta musi być czynnie wspierana przez jednostki 
badawczo-rozwojowe, uczelnie wojskowe [5]. 

Celem artykułu jest omówienie najnowszych wy-
magań jakościowych wobec indywidualnych i gru-
powych racji żywnościowych dla wojsk NATO, 
a także przedstawienie skali zmian, które zostały do-
konane w tym obszarze w ostatnich latach. Opraco-
wanie powstało na podstawie analizy dokumentów 
standaryzacyjnych i publikacji sojuszniczych NATO.

Działalność standaryzacyjna NATO

Podstawowym celem standaryzacji na szczeblu 
NATO jest opracowywanie i wdrażanie koncepcji, 
doktryn, procedur oraz rozwiązań, co prowadzi do 
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osiągnięcia oraz utrzymania wymaganego poziomu 
kompatybilności, zamienności lub jednolitości, nie-
zbędnych do osiągnięcia pożądanego poziomu in-
teroperacyjności bądź optymalizacji wykorzystania 
zasobów w obszarach: operacyjnym, materiałowym 
i administracyjnym [1].

Powyższa definicja podkreśla, że osiągnięcie kom-
patybilności, zamienności i jednolitości doprowa-
dzi do zasadniczych korzyści. Po pierwsze umoż-
liwi uzyskanie odpowiedniego poziomu interope-
racyjności, która definiowana jest jako zdolność do 
wspólnego, efektywnego i skutecznego działania 
dla osiągnięcia sojuszniczych celów taktycznych, 
operacyjnych oraz strategicznych [1]. Ponadto pro-
wadzi do optymalizacji wykorzystania dostępnych 
zasobów [5].

Przytoczona definicja wyróżnia trzy obszary dzia-
łalności standaryzacyjnej: operacyjny, materiałowy 
i administracyjny. Obszar operacyjny związany jest 
z koncepcjami, doktrynami, taktykami, technikami 
działania, logistyką, szkoleniami. Natomiast standa-
ryzacja materiałowa wiąże się z charakterystykami 
techniczno-technologicznymi (uzbrojenia, sprzętu, 
żywności, w tym racji żywnościowych). Standary-
zacja administracyjna nie jest w bezpośredni spo-
sób związana z funkcjami wojskowymi, lecz stano-
wi znaczące wsparcie obydwu omówionych powy-
żej obszarów [5].

Podstawowymi produktami działalności stan-
daryzacyjnej NATO są dokumenty standaryzacyj-
ne – odpowiedniki cywilnych norm. Zaliczamy do 
nich:

 porozumienia standaryzacyjne NATO (STANAG),
 rekomendacje standaryzacyjne NATO (STANREC),
 publikacje sojusznicze (AP),
 dokumenty związane z normami (SRD) [13].

Standaryzacja NATO bazuje na zasadzie dobro-
wolności uczestniczenia, ale od krajów członkow-
skich oczekuje się wdrażania opublikowanych po-
rozumień standaryzacyjnych w krótszym lub dłuż-
szym czasie, w zależności od możliwości organi-
zacyjnych i finansowych danego państwa, jego sił 
zbrojnych lub przemysłu. Wszystkie te działania 
prowadzą do osiągnięcia wspomnianej wcześniej 
interoperacyjności, czyli zdolności do współdzia-
łania z innymi armiami. Natomiast producenci 
(sprzętu, żywności itd.) mają szansę na pozyskanie 
zamówień generowanych przez NATO bądź pań-
stwa członkowskie NATO. W zakresie przyjmowa-
nia postanowień pozostałych dokumentów Sojusz 
zostawia państwom członkowskim pełną dowol-
ność [5].

Jakość żywności

Jakość jest powszechnie używanym określeniem 
stosowanym w szerokiej gamie dziedzin gospodar-
ki, w tym w produkcji rolno-spożywczej. Aktualnie 
można spotkać wiele definicji jakości – od takich 
o charakterze filozoficznym, poprzez jakość konsu-
mencką, po pojęcie jakości towaroznawczej. Ogólna 

jakość żywności obejmuje aspekty zdrowotności 
(bezpieczeństwo zdrowotne, wartość odżywczą), ja-
kości sensorycznej i dyspozycyjności (trwałość, ła-
twość przygotowania) [11]. 

Na zdrowotność rozumianą z żywieniowego 
punktu widzenia składają się: 

wartość dietetyczna – łatwość oraz stopień wy-
korzystania przez organizm składników pokarmo-
wych zawartych w produkcie; 

wartość energetyczna – zdolność dostarcza-
nia organizmowi odpowiedniej ilości substratów 
energetycznych; 

wartość odżywcza – zdolność dostarczania do 
organizmu składników odżywczych (m.in. białka, 
węglowodanów, tłuszczu, witamin i składników 
mineralnych); 

 bezpieczeństwo zdrowotne – w rozumieniu 
przeciwdziałania zakażeniom mikrobiologicznym, 
chemicznym, przekroczeniom zawartości dozwolo-
nych substancji dodatkowych [11].

Atrakcyjność sensoryczną warunkują: 
 wygląd zewnętrzny produktu obejmujący: 

kształt, wielkość, barwę, fakturę powierzchni; 
wygląd na przekroju – czyli suma wrażeń wzro-

kowych dotyczących szczegółów struktury i barwy 
produktu, zależnych od użytego surowca, a także 
postępowania technologicznego; 

 konsystencja – suma wrażeń dotykowych, okre-
ślających różne właściwości reologiczne produktu 
(np. twardość, sprężystość, mazistość); 

 tekstura – oceniana jako kompleksowe wraże-
nia czuciowe, które powstają podczas ugryzienia 
kęsa próbki; 

 smakowitość – suma wrażeń smakowo-zapa-
chowo-czuciowych ocenianych równocześnie; 

 zapach – suma wrażeń węchowych, wywoła-
nych użyciem określonego surowca podstawowego, 
surowców lub dodatków, jak również powstających 
w wyniku procesu technologicznego [10, 11].

Ostatnią grupę cech jakości żywności stanowi 
dyspozycyjność wyrażana przez takie cechy jed-
nostkowe, jak:

wielkość jednostkowa i rozpoznawalność ga-
tunku, trwałość – czyli stopień zabezpieczenia 
przed niekorzystnymi zmianami jakości w określo-
nych warunkach transportu oraz przechowywania; 

 łatwość przygotowania – czyli właściwości pro-
duktu istotne dla wygody racjonowania, przygoto-
wania kulinarnego i przyrządzenia do spożycia [7, 
10, 11].

Wg PN-EN ISO 9000 jakość to „stopień, w ja-
ki zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia 
wymagania”. Ponadto określana jest przez zdolność 
do zadowolenia klientów oraz przez zamierzone 
i niezamierzone oddziaływanie na istotne strony 
zainteresowane. Zgodnie z normą obejmuje ona 
nie tylko zamierzone funkcjonowanie i zamierzone 
wyniki, ale także sposób postrzegania ich wartości 
i ocenę korzyści dla klienta [8]. Zakres definiowania 
jakości w normach ISO na przestrzeni ostatnich lat 
nie ulegał zmianom [4].
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Najistotniejszą cechą jakości żywności wyda-
je się być jej bezpieczeństwo zdrowotne. Jest ono 
kluczowe zarówno z punktu widzenia konsumen-
ta, jak i przedsiębiorcy [12]. Europejskie i światowe 
prawo żywnościowe szczegółowo reguluje te kwe-
stie, aby zapewnić konsumenta, że żywność, którą 
kupuje, jest bezpieczna. Producenci ponoszą odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo żywności wprowa-
dzanej przez nich do obrotu. We wszystkich krajach 
Unii Europejskiej obowiązujące przepisy prawne 
zobligowały producentów do wdrożenia i stosowa-
nia systemów zapewnienia bezpieczeństwa jako-
ści żywności, takich jak: Dobra Praktyka Higienicz-
na (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz 
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontrolnych (HACCP). Przedsiębiorcy mogą także 
wdrożyć nieobligatoryjne systemy, takie jak m.in.: 
zintegrowane systemy zarządzania jakością, zarzą-
dzanie bezpieczeństwem jakości według normy ISO 
22000, standardy British Retail Consortium (BRC) 
oraz International Food Standards (IFS) [6].

Z punktu widzenia zaopatrywania wojsk NATO 
w żywność problem jakości i bezpieczeństwa jest 
bardzo istotny. Racje żywnościowe są produktami 
bardzo wymagającymi, muszą charakteryzować się 
niejednokrotnie długim okresem minimalnej trwa-
łości, wysoką wartością odżywczą i energetyczną, 
odpornością na często skrajnie ekstremalne wa-
runki klimatyczne. Wszystkie te aspekty musia-
ły zostać wzięte pod uwagę w procesie opracowy-
wania wymagań dla indywidualnych i grupowych 
racji żywnościowych przeznaczonych do użytku 
wojskowego.

Nowe wymagania dla racji żywnościowych 
przeznaczonych dla wojsk NATO

Jakość jest kluczowym elementem zaopatry-
wania wojsk NATO w żywność. Do 2013 r. obo-
wiązywała trzecia edycja doku-
mentu STANAG 2937. Dotyczy-
ła tylko i wyłącznie indywidual-
nych racji żywnościowych, któ-
re były opisane w ogólny, mało 
szczegółowy sposób. Znajdowa-
ły się w nim minimalne wyma-
gania dla trzech rodzajów racji: 
umożliwiającej przetrwanie, ra-
cji awaryjnej oraz bojowej. Ze 
względu na niewielką ilość wy-
magań nie mógł on stanowić do-
kumentu, który gwarantowałby 
otrzymanie racji o wysokiej inte-
roperacyjności, uniwersalnej dla 
różnych wojsk NATO. Dlatego 
głównym celem zmiany struk-
tury dokumentu STANAG 2937 
było znaczące rozbudowanie wy-
magań dla indywidualnych racji 
żywnościowych (edycja 4), a na-
stępnie wprowadzenie do niego 

standardów i rekomendacji dla racji grupowych, 
które do tej pory nie podlegały jakiejkolwiek stan-
daryzacji NATO (projekt edycji 5). W niniejszej 
publikacji opisane zostaną wymagania zawarte 
w obowiązującej aktualnie czwartej edycji STA-
NAG 2937, a także projekcie piątej edycji tego do-
kumentu oraz związanych z nimi publikacjami 
sojuszniczymi (AMedP). Wszystkie opisane w do-
kumencie wymagania mają na celu zwiększenie 
interoperacyjności racji żywnościowych podczas 
operacji wojskowych, ćwiczeń, a także umożliwie-
nie krajom członkowskim NATO zakupu, np. za 
pośrednictwem NSPA (NATO Support and Procu-
rement Agency), racji żywnościowych o wysokiej, 
wystandaryzowanej jakości.
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Rysunek 1. Elementy jakości na podstawie STANAG 2937

Źródło: opracowanie własne

indywidualne racje 
operacyjne 

indywidualne racje 
operacyjne ogólnego 

przeznaczenia 

indywidualne racje 
operacyjne specjalnego 

przeznaczenia 

racje na klimat zimny 

racje na klimat gorący 

racje na warunki 
wysokogórskie 

racje dla wojsk specjalnych, 
patroli dalekiego zasięgu 

racje przeżyciowe  
i awaryjne 

Rysunek 2. Podział indywidualnych racji żywnościowych wg STANAG 2937

Źródło: opracowanie własne

Aleksandra Bębnowicz, Adam Nowosad 

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY



118

2018 W r z e s i e ń

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
Wymagania jakościowe wobec racji żywnościowych przeznaczonych dla wojsk NATO

Na jakość racji żywnościowych składa się wiele 
czynników, które zostały wyróżnione na rysunku 1.

Zgodnie z definicją jakość racji żywnościowych 
może być określana poprzez porównanie charakte-
rystyk produktów z postawionymi wymaganiami. 
Jeżeli produkt spełnia wszystkie wymagania, wtedy 
możemy mówić o wysokiej lub doskonałej jakości. 
W przeciwnym razie otrzymuje się produkt o ni-
skiej jakości, niespełniający standardów konsumen-
ta lub zamawiającego.

Indywidualne racje żywnościowe

Żywienie w warunkach polowych musi być 
dostosowane do szerokiego spektrum potencjalnych 
operacji i działań wojskowych. Właśnie ze względu 
na tę specyfikę indywidualne racje żywnościowe 
zostały podzielone na grupy (rysunek 2).

Szczegółowe wymagania jakościowe dla indywi-
dualnych racji operacyjnych zawarte są w publi-
kacji sojuszniczej AMedP-1.11 [2], stanowiącej do-
kument związany ze STANAG 2937 [9]. Podstawo-
wym z nich jest okres minimalnej trwałości. Prze-
znaczenie tego rodzaju produktów zakłada stoso-
wanie ich w wymagających warunkach środowiska 
– terenowych i klimatycznych, a także operacyj-
nych. Już w tym obszarze, w porównaniu do edycji 
3, pojawia się pierwsza nowość. Okres minimalnej 
trwałości racji liczony jest od dnia dostarczenia do 
zamawiającego, co wcześniej nie było jednoznacz-
nie określone. Musi wynosić co najmniej 24 mie-
siące dla produktów przechowywanych w tempe-
raturze wynoszącej maksymalnie 25°C. Ponadto 

zaznaczono, że wyższe tem-
peratury przechowywania 
mogą wpłynąć negatywnie 
na właściwości chemiczne 
i fizyczne produktu, a co za 
tym idzie zmniejszyć okres 
minimalnej trwałości [2]. 

Nowe publikacje sojuszni-
cze dosyć szczegółowo trak-
tują problem związany z war-
tością odżywczą racji. War-
tość energetyczna i odżywcza 
racji powinna być dostosowa-
na do potrzeb żołnierzy wy-
konujących określone dzia-
łania operacyjne, a także wa-
runków klimatycznych, któ-
re znacząco wpływają na za-
potrzebowanie energetyczne. 
Ponadto odpowiednia war-
tość odżywcza jest kluczo-
wa w utrzymaniu wydolno-
ści psychofizycznej organi-
zmu oraz zdolności bojowej. 
Zgodnie z dokumentem war-
tość energetyczna indywi-
dualnej racji ogólnego prze-
znaczenia powinna wynosić 

ok. 3600 kcal, pochodzących w 13% z białka, 
45–65% z węglowodanów i w nie więcej niż 35% 
z tłuszczu. Przez wiele lat wymagania NATO w tym 
obszarze dotyczyły jedynie wartości energetycz-
nej oraz proporcji makroskładników, czyli białka, 
tłuszczu i węglowodanów. Aktualnie – oprócz wy-
żej wymienionych wyróżników – określono zawar-
tość witamin i składników mineralnych, które zo-
stały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to 
tzw. wymagania minimalne, w której znajdziemy 
zalecaną podaż, m.in.: witamin A, B1, B6, B12,C, D, 
E, folianów, wapnia, magnezu, żelaza, cynku. Są to 
składniki, których poziom w organizmie może ulec 
znacznemu obniżeniu w sytuacji nieoptymalnej po-
daży trwającej nawet tak krótki czas jak miesiąc. 
Ponadto wymienione substancje odznaczają się po-
twierdzoną badaniami wrażliwością na przechowy-
wanie, która może spowodować obniżenie ich bio-
dostępności i zawartości w produkcie, a co za tym 
idzie – jakości produktu. Drugą grupę stanowią do-
datkowe rekomendacje, w której znalazły się, m.in.: 
witamina H, miedź, mangan [2].

Kolejnym aspektem wpływającym na szeroko po-
strzeganą jakość racji żywnościowych jest intero-
peracyjność. Wymienność racji jest determinowana 
wieloma czynnikami, m.in.: poziomem akceptacji 
konsumentów, aspektami żywieniowymi, zarządza-
niem w łańcuchu dostaw. Poprzednie edycje STA-
NAG 2937 skupiały się jedynie na ogólnych wyma-
ganiach dotyczących znakowania, opakowania ze-
stawu racji. Najważniejsze elementy interoperacyj-
ności, opisane w najnowszych edycjach dokumen-
tów, zostały przedstawio ne na rysunku 3.

Interoperacyjność 
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paletyzacja 

palety NATO 

oznaczenie ilości racji na jednostce 
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woda informacja nt. ilośćci wody niezbędnej 
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pakowanie możliwość otworzenia opakowania 
bez użycia narzędzi 
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wymagania dodatkowe co najmniej 1 zestaw wegetariański 

środki ostrożności oznakowanie w postaci piktogramów 
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Rys. 3. Wybrane elementy interoperacyjności wg STANAG 2937

Źródło: opracowanie własne
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Nowością jest także wprowadzenie konieczności 
badania poziomu akceptacji i użyteczności racji. 
Wszystkie produkty wchodzące w jej skład powin-
ny zostać poddane ocenie konsumenckiej pod ką-
tem akceptowalności (pożądalności) i użyteczności 
z wykorzystaniem dziewięciopunktowej skali hedo-
nicznej. Zgodnie z wymaganiami badania powin-
ny być przeprowadzone na reprezentatywnej pró-
bie użytkowników końcowych racji. Ocenę należy 
przeprowadzić dla każdego produktu przed wpro-
wadzeniem, a także w celu potwierdzenia akcep-
tacji stosowanych już rozwiązań. Ocena niższa niż 
6 jest dyskwalifikująca. Takie działanie umożliwia 
wyeliminowanie produktów o niskiej jakości sen-
sorycznej i użyteczności, które niewątpliwie będą 
charakteryzowały się niższym poziomem akcepta-
cji [2].

W zakresie obszaru zarządzania jakością i bez-
pieczeństwa żywności znajdziemy odwołania do 
europejskich i amerykańskich regulacji prawnych, 
związane m.in. z obowiązkiem wdrożenia przez 
producenta systemu HACCP i oceną jego funkcjo-
nowania. Ponadto – zgodnie z zapisami – badania 
potwierdzające spełnienie przez produkt wyma-
gań mikrobiologicznych i chemicznych, określo-
nych w odpowiednich aktach prawnych, powinny 
być wykonywane przez laboratorium akredytowane 
na zgodność z normą ISO 17025 lub równoważną 
bądź przez laboratoria rządowe. Ustalono także ra-
my czasowe procesu identyfikowalności, czyli mo-
nitorowania ruchu i pochodzenia żywności. Mia-
nowicie „śledzenie”, czyli podążanie ścieżką, jaką 
poruszał się produkt w dół strumienia łańcucha 
żywnościowego od początku do końca, oraz „od-
najdywanie”, przez które rozumiemy identyfikację 
– poprzez zapisy – pochodzenia produktu lub ele-
mentów w górę łańcucha żywnościowego, powinno 
– w razie wystąpienia zagrożenia – zajmować mak-
symalnie 48 godzin [2].

Ostatnia część wymagań skupia się na dodatko-
wych rekomendacjach dla indywidualnych racji 
specjalnego przeznaczenia. Racje powinny być do-
stosowane do warunków środowiskowych i opera-
cyjnych, w których będą stosowane. Większość wy-
magań jakościowych dla tej grupy produktów jest 
tożsama z opisanymi wcześniej standardami okre-
ślonymi dla racji ogólnego przeznaczenia. Dodat-
kowe zalecenia dla poszczególnych rodzajów racji 
specjalnych są następujące:

a) racja na klimat zimny powinna:
– być zapakowana w rękaw barwy białej,
– zawierać produkty odwodnione (w celu wyeli-

minowania ryzyka zamarzania),
– dostarczać co najmniej 4600 kcal,
– zawierać dodatkowe koncentraty napojów, aby 

zniwelować ryzyko wystąpienia odwodnienia;
b) racja na klimat gorący powinna:
– składać się z produktów mniej podatnych 

na negatywne oddziaływanie wysokich tempera-
tur, które może skutkować obniżeniem jakości 
żywności,

– mieć wyższą wartość energetyczną,
– zawierać dodatkowe koncentraty napojów, 

w tym napoje izotoniczne, w celu wyrównania strat 
płynów i elektrolitów podczas pocenia;

c) racja wysokogórska powinna:
– pokrywać potrzeby żywieniowe osób wykonu-

jących pracę na dużych wysokościach, w warun-
kach hipoksji, które często prowadzą do obniżenia 
masy ciała, odwodnienia, zaburzeń odczuwania 
smaku oraz problemów trawiennych,

– zawierać produkty odwodnione i dodatkowe 
koncentraty napojów,

– dostarczać większej ilości energii, przede 
wszystkim w postaci węglowodanów;

d) racja dla wojsk specjalnych powinna:
– charakteryzować się niską masą przez zastoso-

wanie produktów odwodnionych, o dużej gęstości 
energetycznej,

– opakowania powinny być jak najmniej widocz-
ne, umożliwiające jedzenie w ruchu;

e) racja przeżyciowa lub awaryjna powinna:
– składać się głównie z węglowodanów,
– charakteryzować się niską masą, wymiarami, 

wysoką gęstością energetyczną,
– dawać możliwość zjedzenia produktu bez pod-

grzewania i dodatku wody [2].
Spełnienie wszystkich wyspecyfikowanych wy-

magań interoperacyjności zapewni otrzymanie pro-
duktów o wysokiej jakości, w tym operacyjnej, któ-
re z powodzeniem będą mogły być stosowane przez 
kraje członkowskie NATO.

Grupowe racje żywnościowe

Żadna z obowiązujących do tej pory edycji STA-
NAG 2937 nie zawierała wymagań dla grupowych 
racji żywnościowych. Dopiero opracowany w 2017 
roku projekt 5. edycji dokumentu wprowadza je 
w postaci publikacji sojuszniczej AMedP. Z punktu 
widzenia standaryzacji NATO jest to duży krok na-
przód umożliwiający krajom członkowskim zapew-
nienie interoperacyjności również w zakresie ży-
wienia racjami grupowymi.

Duża część wymagań jakościowych jest taka sa-
ma, jak opisane powyżej zalecenia i rekomendacje 
dla indywidualnych racji operacyjnych, takie jak 
te dotyczące: wartości odżywczej, badania pozio-
mu akceptacji produktu, zarządzania jakością, bez-
pieczeństwa żywności, identyfikowalności, zagad-
nień związanych z interoperacyjnością. Opis trwa-
łości racji różni się wymaganym okresem mini-
malnej trwałości, który w tym wypadku wynosi 18 
miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego.

Projekt wprowadza całkowicie nowy podział 
grupowych racji żywnościowych. Wyróżnione zo-
stały dwie grupy – racje grupowe gotowe do spo-
życia oraz racje grupowe wymagające obróbki ku-
linarnej. Racje gotowe do spożycia powinny zawie-
rać w swoim składzie gotowe do spożycia produk-
ty podobne do tych, które wchodzą w skład racji 
indywidualnych, ale umieszczone w większych, 
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wieloporcjowych opakowaniach. Tego typu racje 
stanowią samowystarczalny moduł, dający moż-
liwość wyżywienia grupy liczącej do dwudziestu 
żołnierzy. Ich dużą zaletą jest to, że do przygoto-
wania posiłków nie jest niezbędny wykwalifiko-
wany personel. Racje, które nie wykorzystują moż-
liwości samopodgrzewania, powinny być zapro-
jektowane tak, aby można było je łatwo podgrzać 
z użyciem gorącej wody. Ponadto zaleca się, by ra-
cjom towarzyszyły sprzęt niezbędny do podgrza-
nia, serwowania i spożycia. Jeżeli takie rozwiąza-
nie jest niemożliwe lub po prostu niepraktyczne, 
wszystkie akcesoria powinny być dostępne w po-
staci oddzielnie dostarczanych produktów. Stoso-
wanie tego rodzaju racji zapewnia dużą elastycz-
ność, a także łatwość organizacji punktu żywienia 
w większości warunków operacyjnych. Druga gru-
pa, czyli racje grupowe wymagające obróbki kuli-
narnej, wymaga dużo większej stabilizacji w polu 
oraz większego nakładu pracy i czasu niezbędnego 
do ich przygotowania oraz wydania. Są one projek-
towane jako moduły przeznaczone do wyżywienia 
od 10 do 50 żołnierzy. Do ich przygotowania wy-
magany jest wykwalifikowany personel oraz zaple-
cze w postaci kuchni polowych. Niezbędny sprzęt 
powinien stanowić część wyposażenia kuchni po-
lowej. Ponadto przygotowanie tych racji wymaga 
położenia większego nacisku na higienę oraz bez-
pieczeństwo żywności. Procedury związane z tym 
obszarem zawarte są dokumentach STANAG 2556 
oraz AMedP-4.6.

Podsumowanie

Standaryzacja racji żywnościowych przeznaczo-
nych do zabezpieczenia żywienia wojsk NATO prze-
szła w ostatnich latach znaczną metamorfozę. Od-
chodzi się od ogólnych wymagań, które w pewnym 
momencie przestały być adekwatne do dzisiejsze-
go poziomu wiedzy, możliwości produkcyjnych, 
ale także specyfiki prowadzonych działań wojsko-
wych. Aktualnie kraje członkowskie mogą posługi-
wać się dokumentami, które opisują powyższy pro-
blem w bardzo szczegółowy sposób. Wymagania 
zostały dostosowane do postępu technologicznego, 
aktualnych rekomendacji prawnych oraz norma-
tywnych, a także odpowiadają na potrzeby żołnie-
rzy i ich oczekiwania dotyczące żywienia w polu. 
Zgodnie ze STANAG 2937 na jakość racji żywnościo-
wych składają się takie czynniki, jak: bezpieczeń-
stwo żywności, wartość odżywcza, zarządzanie jako-
ścią, trwałość, identyfikowalność, poziom akceptacji 
przez konsumenta oraz użyteczność. Gwarantuje to, 
w przypadku korzystania z racji żywnościowych in-
nych krajów członkowskich, otrzymanie równoważ-
nych produktów, które mogą być w prosty sposób 
wykorzystane w działaniach taktycznych przez żoł-
nierzy sił sojuszniczych NATO. 

W wyniku przeglądu aktualnych dokumen-
tów standaryzacyjnych i publikacji sojuszniczych 
 NATO można postawić następujące wnioski:

1. Spełnienie wymagań wyspecyfikowanych 
w powyższych dokumentach gwarantuje otrzyma-
nie produktów o wysokiej jakości, na którą składają 
się aspekty zdrowotności, jakości sensorycznej oraz 
dyspozycyjności.

2. Nowe podejście do standaryzacji racji żywno-
ściowych przeznaczonych dla wojsk NATO zapew-
nia osiągnięcie wysokiej interoperacyjności, co jest 
kluczowe podczas prowadzenia działań operacyj-
nych w ramach sojuszu.

3. Racje żywnościowe odpowiadające zalece-
niom i rekomendacjom zawartym w dokumencie 
STANAG 2937 mogą być z powodzeniem stosowa-
ne przez wojska różnych państw NATO.

Mgr inż. Aleksandra Bębnowicz (a.bebnowicz@ron.mil.pl), ppłk 
mgr Adam Nowosad (a.nowosad@ron.mil.pl) – Wojskowy Ośrodek 
Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
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Streszczenie Summary

W artykule opisano procedury oceny bezpieczeństwa 
wyrobów pirotechnicznych, określone w Dyrektywie 
2013/29/UE, i podniesiono niektóre aspekty prawne 
związane z implementacją przepisów unijnych do 
prawodawstwa polskiego. Przedstawiono także zasady 
wprowadzania tych wyrobów do obrotu oraz model 
oceny zgodności wymagany przy wprowadzaniu 
wyrobów do obrotu, w którym przywołano zadania 
także dla jednostki oceniającej zgodność. W artykule 
wykorzystano metody badawcze oparte na: dedukcji, 
indukcji, analizie systemowej oraz wnioskowaniu.

The article describes the procedures for assessing the 
safety of pyrotechnic articles, defined in Directive 
2013/29/EU, and raises some legal aspects related 
to the implementation of EU regulations into Polish 
legislation. The rules for placing these products on 
the market are also presented and the conformity 
assessment model required for placing devices on the 
market in which the tasks were also referred to the 
conformity assessment body were presented. The article 
includes a research methodology based on: deduction, 
induction, analysis and system synthesis and inference.
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Wprowadzenie

Powstała w Unii Europejskiej (UE) strategia po-
lityki usuwania barier dla swobodnego przepływu 
dóbr, osób, usług i kapitału, tzw. polityka „nowego 
podejścia” (New Approach) odnośnie harmonizacji 
technicznej i normalizacji, opiera się na następują-
cych zasadach:

 harmonizacja przepisów dyrektyw powinna 
ograniczać się do przyjmowania istotnych wy-
magań (essential requirements) dotyczących bez-
pieczeństwa (lub innych reprezentujących interes 
ogólny); wyrób wprowadzany na rynek powinien 
spełniać te wymagania tak, aby można go było swo-
bodnie rozprowadzać w obrębie UE;

w celu zagwarantowania zdrowia i bezpieczeń-
stwa obywateli UE jest zobowiązana do wydawania 
obligatoryjnych przepisów technicznych, spójnych 
z przepisami UE i zapewniających swobodny prze-
pływ towarów;

 opracowywanie zharmonizowanych norm tech-
nicznych, stanowiących dopełnienie tych dyrek-
tyw, należy do obowiązków europejskich orga-
nizacji normalizacyjnych, m.in. CEN – European 

Committee for Standardization (Europejski Komitet 
Normalizacyjny).

Przykładem funkcjonującej w UE dyrektywy 
„nowego podejścia” jest Dyrektywa 93/15/EWG 
w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących 
wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów 
wybuchowych, wdrożona w Polsce na mocy Usta-
wy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wy-
buchowych przeznaczonych do użytku cywil-
nego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późniejszymi 
zmianami). Chociaż w pierwszej kolejności nie 
objęła ona swoim zakresem wyrobów pirotech-
nicznych (WP), jednak w kolejnych zmianach 
wprowadzono postanowienie, że do wyrobów pi-
rotechnicznych stosuje się odpowiednie środki 
w celu zapewnienia ochrony konsumentów i bez-
pieczeństwa publicznego, co wynika z Dyrektywy 
2007/23/WE.

Celem artykułu jest analiza aktualnego stanu 
prawnego oraz przedstawienie modelu zapewnia-
jącego bezpieczeństwo użytkowania wyrobów pi-
rotechnicznych, w tym wagi odpowiedzialności, 
na bazie mających zastosowanie norm i przepisów 
prawa w UE i w Polsce.
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1. Analiza europejskiego systemu oceny zgodności

Przyjęta w maju 2007 roku Dyrektywa 2007/23/
WE (tzw. „dyrektywa pirotechniczna”) wprowadzi-
ła uregulowania związane z wytwarzaniem, sprze-
dażą i użyciem wyrobów pirotechnicznych na ryn-
ku UE [1]. Do tej pory każde państwo UE miało 
własne, wewnętrzne przepisy dotyczące obrotu 
wyrobami pirotechnicznymi, w szczególności wi-
dowiskowymi i teatralnymi. Ujednolicenie prawa 
w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów pi-
rotechnicznych na terenie państw UE rozwiązuje 
problemy importerów i dystrybutorów, zobowiąza-
nych przedtem do uzyskiwania szeregu pozwoleń 
oraz wykonywania kosztownych i długotrwałych 
badań laboratoryjnych (odmiennych w poszczegól-
nych krajach UE). W ślad za Dyrektywą 93/15/EWG 
istotą zmian jest powołanie jednostek notyfikowa-
nych, którym – przed wprowadzeniem do obro-
tu – należy przedstawić wyrób do oceny spełnie-
nia przezeń podstawowych wymagań bezpieczeń-
stwa, określonych w „dyrektywie pirotechnicznej” 
[8], [3], [4].

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wpro-
wadzania produktów do obrotu, ustanowiono zasa-
dy akredytacji jednostek oceniających zgodność, ra-
my nadzoru rynku produktów i kontroli produktów 
pochodzących z państw trzecich, a także ogólne za-
sady dotyczące oznakowania CE.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
wspólnych ram dotyczących wprowadzania produk-
tów do obrotu, ustanowiono wspólne zasady i prze-
pisy odniesienia, które mają być stosowane w ca-
łym prawodawstwie branżowym, tak aby zapewnić 
spójne podstawy dla nowelizacji lub przekształca-
nia tego prawodawstwa.

Postanowiono zatem Dyrektywę 2007/23/WE 
dostosować do tej decyzji. A wynika to przede 
wszystkim z tego, że przepisy ustawowe, wyko-
nawcze i administracyjne obowiązujące w pań-
stwach członkowskich w odniesieniu do udostęp-
niania na rynku wyrobów pirotechnicznych różnią 
się od siebie, w szczególności w odniesieniu do ta-
kich aspektów jak bezpieczeństwo i właściwości 
działania. W związku z tym należało zharmoni-
zować przepisy ustawowe, wykonawcze i admini-
stracyjne państw członkowskich, mogące stwarzać 
bariery w handlu w Unii, w celu zapewnienia swo-
bodnego przepływu wyrobów pirotechnicznych na 
rynku wewnętrznym przy jednoczesnym zapew-
nieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludz-
kiego i bezpieczeństwa.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęto nową Dy-
rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/
UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmoni-
zacji ustawodawstw państw członkowskich odno-
szących się do udostępniania na rynku wyrobów 

pirotechnicznych, która zastąpiła dotychczasową 
Dyrektywę 2007/23/WE. Niniejsza dyrektywa okre-
śla zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, które 
mają spełniać wyroby, aby można je było udostęp-
niać na rynku [5]. Wymagania te zawarte są w Za-
łączniku nr I do Dyrektywy.

Implementacja przepisów unijnych do prawo-
dawstwa poszczególnych państw członkowskich 
UE ma na celu:

 zapewnienie swobodnego przepływu wyrobów 
pirotechnicznych na rynku UE,

 poprawę ochrony konsumentów oraz użytkow-
ników profesjonalnych,

 przyczynienie się do zmniejszenia liczby wy-
padków, zwiększając bezpieczeństwo publiczne,

 zharmonizowanie wymagań bezpieczeństwa 
obowiązujących w państwach UE.

Zakres Dyrektywy 2013/29/UE obejmuje wyroby:
a)widowiskowe (WP),
b) do użytku teatralnego,
c) pozostałe, w tym: inne niż a) i b), o niskim 

stopniu zagrożenia, inne niż a) i b), przeznaczone 
do użytku profesjonalnego.

Należy tu podkreślić, że zgodnie z Dyrektywą 
2013/29/UE warunkiem wprowadzenia do obrotu 
– pierwszego odpłatnego lub nieodpłatnego udo-
stępnienia na rynku wspólnotowym wyrobu piro-
technicznego w celu jego dystrybucji i/lub wyko-
rzystania – jest spełnienie przezeń wymagań w niej 
określonych, potwierdzone certyfikatem.

2. Krajowe rozwiązania systemowe

W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, 
przyjęcie nowej Dyrektywy wymagało przeniesie-
nia jej do prawa krajowego. Zaimplementowano ją 
bez zmian poprzez:

Ustawę z dnia 13.04.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 544) o zmianie ustawy o materiałach wybucho-
wych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw [13],

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
03.06.2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa 
dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 818) [11], 

Ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 542) [12]. 

Według nowego prawa producent ma obowią-
zek zapewnić zgodność wyrobu z podstawowymi 
wymaganiami bezpieczeństwa oraz poddać go pro-
cedurze oceny zgodności, oznakować znakiem CE 
i umieścić na wyrobie odpowiednie etykiety. Wła-
ściwe władze krajowe mają wskazać jednostki upo-
ważnione do przeprowadzania procedury oceny 
zgodności, nadzoru nad przestrzeganiem wymagań 
dyrektywy oraz wprowadzenia sankcji za narusze-
nie postanowień dyrektywy. Wyroby niespełniają-
ce tych norm nie mogą być wprowadzane na rynek 
państw UE. Obowiązujące dotychczas przepisy re-
gulujące sprzedaż WP utraciły ważność.
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Wyroby pirotechniczne widowiskowe klasyfiko-
wane są w czterech klasach [9], [10], tj.:

 klasa F1 – o bardzo niskim stopniu zagroże-
nia i nieistotnym poziomie hałasu przeznaczone do 
użytku na ograniczonej przestrzeni, w tym w bu-
dynkach mieszkalnych;

 klasa F2 – o niskim stopniu zagrożenia i niskim 
poziomie hałasu przeznaczone do użytku w powie-
trzu na ograniczonej przestrzeni;

 klasa F3 – o średnim stopniu zagrożenia prze-
znaczone do użytku w powietrzu na dużych prze-
strzeniach, których poziom hałasu nie jest szkodli-
wy dla zdrowia ludzkiego;

 klasa F4 – o wysokim stopniu zagrożenia, do 
użytku przez specjalistów, zwane popularnie „wy-
robami pirotechnicznymi widowiskowymi do za-
stosowań profesjonalnych”, i których poziom hała-
su nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.

Dyrektywa obejmuje także WP do użytku teatral-
nego, podzielone na klasę T1 i T2:

 klasa T1 – do zastosowań scenicznych, o ni-
skim stopniu zagrożenia;

 klasa T2 – do zastosowań scenicznych przezna-
czone do użytku wyłącznie przez osoby o wiedzy 
specjalistycznej; 
a także pozostałe, dzielone na klasę P1 i P2:

 klasa P1 – inne niż widowiskowe i do użytku 
teatralnego, o niskim stopniu zagrożenia;

 klasa P2 – inne niż widowiskowe i do użytku 
teatralnego, przeznaczone do obsługi lub użytku 
wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej.

Jednym z ważniejszych wymagań, jakie wpro-
wadza Dyrektywa, są ograniczenia wiekowe obo-
wiązujące przy sprzedaży artykułów pirotechnicz-
nych, tj.: klasa F1 – 12 lat, klasa F2 – 16 lat, klasa 
F3 – 18 lat, klasa F4 – tylko osoby o wiedzy specja-
listycznej; WP przeznaczone do użytku teatralne-
go klasy T1 i pozostałe klasy P1 – 18 lat; WP wi-
dowiskowe klasy F4 oraz przeznaczone do użytku 
teatralnego klasy T2 i inne klasy P2 udostępniane 
są osobom wyłącznie o wiedzy specjalistycznej. 
Jest to istotna informacja dla importera ze wzglę-
du na możliwość zwiększenia obrotu niektórymi 
rodzajami artykułów pirotechnicznych z powo-
du rozszerzenia grup konsumentów zainteresowa-
nych kupnem wyrobów pirotechnicznych wido-
wiskowych, obecnie dla nich niedostępnych. Pań-
stwa członkowskie mogą podwyższyć ogranicze-
nia wiekowe. W Polsce ograniczenie wiekowe przy 
sprzedaży wszystkich WP pozostało niezmienione 
w stosunku do poprzednich przepisów i wynosi 
18 lat.

Poszczególne klasy WP muszą spełniać następu-
jące wymagania:

 klasa F1 – bezpieczna odległość musi wyno-
sić co najmniej 1 m; jednakże w stosownych przy-
padkach może ona być mniejsza; maksymalny po-
ziom hałasu nie może przekraczać 120 dB (Aimp) lub 
równoważnego poziomu hałasu mierzonego w bez-
piecznej odległości; klasa ta nie może zawierać pe-
tard, petard błyskowych oraz ich baterii;

 klasa F2 – bezpieczna odległość musi wyno-
sić co najmniej 8 m; jednakże w stosownych przy-
padkach może ona być mniejsza; maksymalny po-
ziom hałasu nie może przekraczać 120 dB (Aimp) lub 
równoważnego poziomu hałasu mierzonego w bez-
piecznej odległości;

 klasa F3 – bezpieczna odległość musi wyno-
sić co najmniej 15 m; jednakże w stosownych przy-
padkach może ona być mniejsza; maksymalny po-
ziom hałasu nie może przekraczać 120 dB (Aimp) lub 
równoważnego poziomu hałasu mierzonego w bez-
piecznej odległości;

 klasa F4 – nie ma sprecyzowanych wyma-
gań za wyjątkiem wymogu spełnienia podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania 
i działania.

Na producenta spada obowiązek zaliczenia wy-
robu pirotechnicznego widowiskowego do jednej 
z klas, na podstawie wymagań norm EN 15947 oraz 
wyników badań. Jest to uzależnione od zawartości 
materiału wybuchowego, bezpiecznej odległości, 
poziomu hałasu itp. Klasa WP musi być wyraźnie 
wskazana na etykiecie.

W przeciwieństwie do ogólnych wymagań Dy-
rektywy szczegółowo opisane metodyki badawcze 
i wymagania norm EN15947 pozwalają już na eta-
pie projektowania podjąć właściwe decyzje odno-
śnie działania wyrobu, aby uzyskać pozytywną oce-
nę zgodności z Dyrektywą. Wyroby pirotechniczne 
widowiskowe spełniające wymagania norm tech-
nicznych EN 15947 stają się zgodne z Dyrektywą 
i mogą zostać oznaczone znakiem CE [9], [10].

Ze względu na wysokie koszty badań związane 
z czasochłonną procedurą badawczą obejmującą 
badania niszczące, niekiedy bardzo drogich artyku-
łów, Dyrektywa nie wyklucza tworzenia tzw. typo-
szeregów, czyli grup wyrobów, które uzyskiwałyby 
znak CE po przeprowadzeniu procedury zgodności 
tylko jednego wyrobu z grupy (wybranego przez 
upoważnioną jednostkę badawczą), bez konieczno-
ści przeprowadzania skomplikowanych i kosztow-
nych procedur badawczych wszystkich wyrobów. 
Takie podejście ma na celu znaczne zmniejszenie 
kosztów, jakie musi ponieść firma dążąca do pod-
niesienia jakości i zwiększenia bezpieczeństwa ofe-
rowanych artykułów pirotechnicznych. Badania 
jednego tylko wyrobu na zgodność z normą zhar-
monizowaną wymagają bowiem od firmy dostar-
czenia co najmniej 33 egzemplarzy danego wyrobu, 
a czas badań może wynosić kilka tygodni. 

Biorąc pod uwagę szeroki asortyment, jakim ope-
rują firmy zajmujące się obrotem wyrobami piro-
technicznymi, oraz wysoką cenę wielu wyrobów, 
prawidłowa analiza wdrażanych przepisów (Dyrek-
tywa, normy zharmonizowane) oraz analiza danych 
technicznych produktów na etapie ich zamawiania 
pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów działal-
ności gospodarczej. Zastrzeżenia może budzić nie-
jednoznaczne zdefiniowanie tworzenia typoszere-
gów. Dyrektywa określa bowiem, że „grupy wyro-
bów pirotechnicznych podobnych pod względem 
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budowy, działania lub zachowania winny być pod-
dawane ocenie jako rodziny produktów”. Taka defi-
nicja pozwala zatem na bardzo swobodne tworze-
nie typoszeregów, w których mogłyby się znaleźć 
(jako jedna rodzina) np. wszystkie rakiety mieszczą-
ce się w granicach tej samej klasy. 

Znajomość budowy, składów chemicznych oraz 
działania wyrobu nie pozwala jednak na tak swo-
bodną interpretację definicji typoszeregu. Na przy-
kład niemal wszystkie rakiety (wyroby pirotech-
niczne widowiskowe – WPW) są do siebie podob-
ne pod względem budowy. Jednak rakieta o masie 
10 g zachowuje się inaczej i stanowi inne zagroże-
nie niż rakieta o masie 40 g. Dlatego też przy two-
rzeniu „rodzin” należy przyjąć założenie, że typo-
szereg tworzą wyroby tego samego rodzaju, działa-
nia, o zbliżonej budowie i masie netto mieszaniny 
pirotechnicznej.

Kolejną zmianą jest ujednolicenie etykiet, które 
obowiązkowo muszą zawierać informacje podane 
w normach zharmonizowanych. Ściśle określone są 
wielkości liter oraz rozmieszczenie poszczególnych 
informacji. Istotne informacje związane z bezpie-
czeństwem powinny być uwypuklone dzięki uży-
ciu nagłówka, liter powiększonych, pogrubionych 
itp. Jeżeli to niezbędne, importer może umieścić na 
etykiecie dodatkowe informacje dotyczące użytko-
wania danego wyrobu, jeśli uzna to za stosowne ze 
względu na bezpieczeństwo użytkowników. 

Normy serii EN 15947 wprowadzają ścisłe defi-
nicje wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, 
wymagania wobec ich budowy oraz mas i składu 
chemicznego zawartych w nich mieszanin piro-
technicznych. Nowe definicje powodują zniknięcie 
z rynku UE szeregu wyrobów, co jest spowodowane 
niezgodnością budowy i/lub składu chemicznego 
z normami lub koniecznością przeklasyfikowania 
wyrobu do klasy F4, a tym samym uniemożliwienie 
użytkowania amatorskiego. Przykładowo popularne 
w Polsce petardy z główką tarciową musiały zmie-
nić nazwę typu i sposób inicjowania z „główki tar-
ciowej” na „lont”. Podzielono ten typ na dwa typy: 
„petardy” i „petardy błyskowe”. Wynika to z faktu 
zmiany definicji petard i dopuszczenia tej nazwy 
jedynie dla wyrobów opartych na prochu czarnym, 
a nie, jak niemal wszystkie petardy występujące 
w Polsce, na mieszaninie „utleniacz-metal”. Chcąc 
zatem zachować niezmieniony skład, trzeba zmie-
nić klasyfikację wyrobu. Dodatkowo zmianie uległ 
sposób zapłonu – z główki odpalanej poprzez po-
tarcie na odpalanie lontem. Wyeliminowane zostały 
motylki i bączki z efektem huku. Podobnie jak więk-
sze „fontanny tortowe”, które nie mogą być użytko-
wane w pomieszczeniach zamkniętych.

Pięć norm serii EN15947 wprowadza jedno-
znaczne klasyfikowanie wyrobu do danego typu 
WPW. Istotne wymagania określone są w zakresie 
konstrukcji i działania. Jednoznacznie ustalone są 
wymagania dotyczące:

 substancji chemicznych, które nie mogą zna-
leźć się w WPW,

materiałów, z których mogą być zbudowane 
WPW,

 długości części do trzymania (dla wyrobów, 
których to dotyczy),

większości mas mieszanin pirotechnicznych 
w poszczególnych typach WPW,

 czasu zapalenia się systemu inicjującego,
 czasu palenia się systemu inicjującego,
 czasu niewidocznego palenia w rzymskich 

ogniach,
 integralności obudowy wyrobów i opakowań,
 granicznych kątów lotu wyrobów wznoszących 

się (np. rakiety, motylki),
wysokości wybuchu modułów pirotechnicz-

nych dla wybranych wyrobów,
 odległości rozlotu odłamków,
 ilości badanych wyrobów,
metody badań i wymagań dla nowych typów 

WP (ground movers i Christmas crackers) oraz no-
wego możliwego rodzaju rakiet, tzw. minirakiet,

 średnicy wewnętrznej rzymskich ogni – nie 
więcej niż 30 mm,

 ograniczenia masy w klasach zimnych ogni 
– klasa 1 do 7,5 g, klasa 2 do 50 g,

Jednoznacznie ustalono wartości, m.in.:
maksymalnych średnic wewnętrznych wyrzut-

ni rurowych i rzymskich ogni,
maksymalnych mas wszystkich wyrobów,
metod inicjowania palenia części wyrobów 

(brak występowania główki zapalczej w petardach 
błyskowych),

wysokości wybuchów modułów pirotechnicz-
nych dla wybranych wyrobów,

 czasu wygaśnięcia płomieni po zakończeniu 
działania.

Jednakże od początku pojawienia się norm moż-
na zauważyć aktywność producentów, dystrybu-
torów, jak i Jednostek Notyfikowanych, mających 
wpływ na zmiany wymagań technicznych zawar-
tych w normach. Wynikają one z bezpieczeństwa, 
ale także ekonomii, a dokładniej oczekiwań dystry-
butorów i konsumentów. Pierwsi oczekują obniże-
nia kosztów badań, drudzy – urozmaicenia asorty-
mentu. Dobrym przykładem jest wprowadzenie al-
ternatywnej metody wygrzewania WPW, która po-
legała na skróceniu czasu wygrzewania z 28 dni do 
48 godz., przy równoczesnym podniesieniu tempe-
ratury z 50 °C do 75 °C. Modyfikacje norm EN 15947 
znacząco zmniejszyły liczbę wyrobów przeznacza-
nych do badań podczas stosowania przez produ-
centa czy importera modułu C2 [1], [2].

Normy serii EN 15947 nie wprowadziły nieste-
ty „pożądanych” przez importerów dymów piro-
technicznych oraz małych bomb, sprzedawanych 
w opakowaniu z wyrzutnią, nazywanych często 
„moździerzami”. Wyroby te były bardzo popularne 
w Polsce wśród klientów indywidualnych.

Choć Dyrektywa i zharmonizowane z nią nor-
my szczegółowo dzielą WP na klasy oraz je defi-
niują, precyzują wymagania pod względem ilości 
mieszanin pirotechnicznych, niezrozumiały jest 
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 fakt całkowitej niespójności z przepisami ADR do-
tyczącymi transportu i magazynowania. Klasyfika-
cja ADR znacząco różni się od klasyfikacji przyjętej 
w normach zharmonizowanych i jest uzależniona 
od masy mieszaniny pirotechnicznej, co ma istot-
ny wpływ na koszty transportu i magazynowania, 
a w konsekwencji na cenę wyrobu. Brak spójno-
ści pomiędzy klasyfikacją wg norm zharmonizowa-
nych a obowiązującymi przepisami może utrudniać 
działalność firm zajmujących się wyrobami piro-
techniki widowiskowej [1], [2], [14].

3. Model systemu oceny zgodności

Artykuł 17 Dyrektywy określa procedury oceny 
zgodności, do wyboru przez producenta. W przy-
padku gdy nie ma on siedziby na terytorium Wspól-
noty, importer (osoba prawna lub fizyczna) powi-
nien zagwarantować wywiązanie się producenta 
z obowiązków spoczywających na nim na mocy 
Dyrektywy lub przejąć je na siebie. Model oceny 
zgodności zawierający procedury przedstawiono na 
Rys. 1. W celu oceny zgodności wyrobów pirotech-
nicznych producent stosuje jedną z poniższych pro-
cedur określonych w załączniku II – badanie typu 
UE (moduł B) oraz, zależnie od wyboru producenta, 
jedną z następujących procedur: 

 zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną 
kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę pro-
duktów w losowych odstępach czasu (moduł C2),

 zgodność z typem w oparciu o zapewnienie ja-
kości procesu produkcji (moduł D),

 zgodność z typem w oparciu o zapewnienie ja-
kości produktu (moduł E),

 zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową 
(moduł G), 

 zgodność w oparciu o pełne zapewnienie jako-
ści (moduł H) w zakresie dotyczącym wyrobów pi-
rotechnicznych widowiskowych klasy F4.

Deklaracja zgodności UE wystawiona przez pro-
ducenta stwierdza, że wykazano spełnienie za-
sadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych 
w załączniku I.

Badanie typu UE (Moduł B) to ta część proce-
dury oceny zgodności, w której jednostka notyfi-
kowana bada projekt techniczny wyrobu pirotech-
nicznego oraz weryfikuje i poświadcza spełnienie 
przez projekt techniczny wyrobu pirotechnicznego 
wymagań niniejszej dyrektywy mających do niego 
zastosowanie.

Zgodność z typem (Moduł C2) w oparciu o we-
wnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną 
kontrolę produktów w losowych odstępach czasu to 
ta część procedury oceny zgodności, w której pro-
ducent wywiązuje się ze zobowiązań oraz na swoją 
wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, 
że dane są zgodne z typem opisanym w certyfikacie 
badania typu UE i spełniają wymagania niniejszej 
dyrektywy mające do nich zastosowanie.

Zgodność z typem (Moduł D) w oparciu o zapew-
nienie jakości procesu produkcji to ta część proce-
dury oceny zgodności, w której producent wywią-
zuje się z obowiązków oraz na swoją wyłączną od-
powiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane są 
zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania 
typu UE i spełniają wymagania niniejszej dyrekty-
wy mające do nich zastosowanie.

Zgodność z typem w (Moduł E) w oparciu o za-
pewnienie jakości produktu to ta część procedury 
oceny zgodności, w której producent wywiązuje się 
z obowiązków oraz na swoją wyłączną odpowie-
dzialność zapewnia i oświadcza, że dane są zgodne 
z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE 
i spełniają mające do nich zastosowanie wymagania 
niniejszej dyrektywy.

Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową 
(Moduł G) to procedura oceny zgodności, w któ-
rej producent wywiązuje się ze zobowiązań oraz 

na swoją wyłączną odpowie-
dzialność zapewnia i oświad-
cza, że dany wyrób pirotech-
niczny, wobec którego zastoso-
wano wymagania, jest zgodny 
z mającymi do niego zastoso-
wanie wymaganiami niniejszej 
dyrektywy.

Zgodność oparta na pełnym 
zapewnieniu jakości (Moduł H) 
to procedura oceny zgodności, 
w której producent wywiązuje 
się ze zobowiązań oraz na swo-
ją wyłączną odpowiedzialność 
zapewnia i oświadcza, że da-
ne są zgodne z wymaganiami 
niniejszej dyrektywy mającymi 
do nich zastosowanie.

W procesie oceny zgodności 
uczestniczy kompetentna jed-
nostka notyfikowana w opar-
ciu o wymagania przepisów 

Wojciech Dąbrowski, Witold Pokora, Leszek Szymańczyk
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Rys. 1. Model oceny zgodności obowiązujący na podstawie Dyrektywy 2013/29/UE 

Źródło: opracowanie własne
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prawnych, tj.: wymienianej już dyrektywy, ustawy 
i rozporządzenia, a także Ustawy z dnia 13 kwietnia 
2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru ryn-
ku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542). Jednostka notyfikowa-
na musi posiadać akredytację i tym samym spełniać 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

W Modułach B, C2, D i E ocena prowadzona jest 
przez jednostkę certyfikującą wyroby z poziomu 
wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065, w Modu-
le G ocena prowadzona jest przez jednostki inspek-
cyjne z poziomu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 
17020, a w Module H ocena prowadzona jest przez 
jednostki certyfikujące systemy zarządzania z po-
ziomu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1. 
Z powyższego wynika, że jednostka, która chce 
uczestniczyć we wszystkich modułach, musi po-
siadać kompetencje wynikające z wymagań tych 
trzech norm. Podstawową normą jest jednak norma 
PN-EN ISO/IEC 17065, bo ocenę badania typu (mo-
duł B) może dokonać jednostka certyfikująca wyro-
by [5], [8].

Procedury oceny zgodności przeprowadzają orga-
na wyznaczone przez państwa członkowskie – jed-
nostki notyfikowane, określone w Artykule 25 Dy-
rektywy, którym Komisja Europejska przydziela nu-
mer identyfikacyjny. Wniosek o notyfikację zgło-
szony do Komisji Europejskiej ze strony władz pol-
skich został przyjęty, a na jego podstawie status ten 
otrzymały trzy jednostki naukowe:

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 

w Zielonce,
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami producent lub je-
go autoryzowany przedstawiciel występuje z wnio-
skiem o ocenę zgodności według wybranego modu-
łu, do którego załącza:

 opis wyrobu, w tym rysunki konstrukcyjne,
 kartę charakterystyki wyrobu,
 instrukcję bezpieczeństwa,
 dane techniczne,
 certyfikat systemu zarządzania jakością wg 

norm ISO 9001 (jeśli go posiada) [7],
 próbkę wyrobu do badań w uzgodnionej ilości.

Wyrób zostaje poddany badaniom w laborato-
rium akredytowanym metodami opisanymi w nor-
mach zharmonizowanych z Dyrektywą 2013/29/
UE, w celu ustalenia zgodności z podstawowy-
mi wymaganiami bezpieczeństwa. Praktykowane 
jest również badanie w innych laboratoriach po-
siadających akredytację, w tym także za granicą, 
jednakże pod nadzorem specjalistów jednostki 
notyfikowanej.

Sporządzony poufny protokół z badań i spraw-
dzeń, potwierdzający spełnienie wymagań Dyrek-
tywy, jest podstawą do wydania certyfikatu bada-
nia typu UE i udzielenia producentowi prawa do 
oznaczania wyrobu znakiem CE. Zgodnie z zacyto-
waną uprzednio Ustawą z dnia 13.04.2016 r. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 544 wprowadzane do obrotu wyroby 
podlegają kontroli w zakresie spełniania przez nie 

zasadniczych wymagań. Kontrolę w tym zakresie 
prowadzą:

wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej – 
w zakresie wyrobów pirotechnicznych klas F1÷F4,

 inspektorzy pracy – w zakresie wyrobów piro-
technicznych klas T1, T2, P1 i P2.

Właściwy komendant powiatowy (miejski) Po-
licji lub komendant straży gminnej (miejskiej) 
jest obowiązany do zapewnienia pomocy wymie-
nionym organom w toku wykonywania czynno-
ści kontrolnych. Kontrolę bezpieczeństwa prze-
wozu drogowego i koleją wyrobów pirotechnicz-
nych przeprowadza się na zasadach określonych 
w odnośnych aktualnych ustawach dotyczących 
przewozu tymi środkami lokomocji towarów nie-
bezpiecznych [6]. W przypadku niezgodności po-
stępowania w sprawach dotyczących wyrobów 
pirotechnicznych wprowadzanych do obrotu nie-
spełniających zasadniczych wymagań prowadzą: 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów – w zakresie wyrobów pirotechnicznych klas 
F1÷F4, okręgowi inspektorzy pracy – w zakresie 
wyrobów pirotechnicznych klas T1, T2, P1 i P2. 
Informację o działaniach w zakresie kontroli wyro-
bów pirotechnicznych wprowadzonych do obrotu 
sporządza corocznie, za poprzedni rok kalendarzo-
wy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, który przekazuje ją Komisji Europejskiej, 
wypełniając tym zobowiązanie wynikające z Roz-
działu 5. Dyrektywy.

W przypadku stwierdzenia, że wyrób pirotech-
niczny noszący oznakowanie CE, posiadający de-
klarację zgodności UE i używany zgodnie z prze-
znaczeniem może zagrozić zdrowiu i bezpieczeń-
stwu osób, państwo członkowskie UE podejmu-
je wszelkie stosowne środki tymczasowe w celu 
wycofania tego wyrobu z rynku, uniemożliwienia 
jego wprowadzenia do obrotu bądź ograniczenia 
jego swobodnego przepływu. Ponadto państwo 
członkowskie powiadamia o tym Komisję i inne 
państwa członkowskie, a Komisja udostępnia pu-
blicznie na swojej stronie internetowej nazwy wy-
robów, które zostały wycofane z rynku, zakaza-
ne lub których wprowadzanie do obrotu podlega 
ograniczeniom. 

Podsumowanie

Odpowiedzialność za wyrób spoczywa na pod-
miocie wprowadzającym go do obrotu. Bardzo waż-
na zatem jest współpraca pomiędzy podmiotem 
wprowadzającym wyrób a jednostką notyfikowaną, 
na której spoczywa największa odpowiedzialność 
za decyzję potwierdzającą przydatność i bezpie-
czeństwo produktu. 

Z punktu widzenia konkurencyjności bardzo 
ważne jest, by jednostki notyfikowane stosowały 
procedury oceny zgodności jednakowe dla podmio-
tów gospodarczych. Z tego samego powodu oraz 
w celu zagwarantowania równego traktowania pod-
miotów gospodarczych powinna być zachowana 

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
System oceny wyrobów pirotechnicznych w świetle wymagań i przepisów UE
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jednoznaczność stosowanych procedur oceny zgod-
ności pod względem technicznym. Najlepszym spo-
sobem na osiągnięcie tego celu jest odpowiednia ko-
ordynacja jednostek notyfikowanych i współpraca 
między nimi przez Forum tych jednostek w zakresie 
wyrobów pirotechnicznych.

Grupy wyrobów pirotechnicznych podobne pod 
względem budowy, działania lub zachowania pod-
dawane są ocenie przez jednostki notyfikowane ja-
ko rodziny produktów.

Państwa członkowskie zobowiązane są do podej-
mowania odpowiednich środków w celu zapewnie-
nia, by mogły być wprowadzane do obrotu tylko 
wówczas, gdy nie będą zagrażały zdrowiu i bezpie-
czeństwu osób.
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Summary Streszczenie

Quality in use, evaluated by the end user, is one of the 
attributes of software. It is not a directly measurable 
quantity. Its level, along with the emergence of new needs 
on the user’s part, will be subject to change, for example 
if the need to modify the interface, introduce new 
functions or improve the software’s flexibility occurs. This 
forces the company’s management to decide on a software 
upgrade. However, such actions are expensive, so the 
decisions have to be highly rational. 
The article examines software quality in use based on 
specified quality criteria. In the theoretical part, various 
models of software quality in use are presented based on 
a literature review, method of quantification of quality 
criteria was discussed and measures of quality were 
determined. Meanwhile, in the empirical part, the results 
of research surveys on the quality in use of CRM, class 
software conducted among its users are shown. Based on 
the results of these studies and statistical analysis, the 
criteria for the assessed software were categorised. The 
presented assessment algorithm allows rational decisions 
regarding further development work related to the 
adaptation of this software to the needs of users. 

Jednym z atrybutów oprogramowania jest jakość użytkowa, 
oceniana przez użytkownika końcowego. Nie jest ona 
wielkością bezpośrednio mierzalną. Jej poziom, wraz 
z pojawieniem się nowych potrzeb po stronie użytkownika, 
będzie ulegał zmianie, np. w przypadku konieczności 
zmiany interfejsu, wprowadzenia nowych funkcjonalności 
czy też poprawy elastyczności oprogramowania. Wymusza 
to na kierownictwie firmy podjęcie decyzji o upgradzie 
oprogramowania. Działania te są jednakże kosztowne, 
zatem podejmowane decyzje muszą cechować się wysoką 
racjonalnością. 
Celem artykułu jest badanie jakości użytkowej 
oprogramowania w oparciu o wyróżnione kryteria 
jakościowe. W części teoretycznej, na podstawie kwerendy 
literatury, zaprezentowano różne modele jakości użytkowej 
oprogramowania, przedstawiono metodę kwantyfikowania 
kryteriów jakościowych i określania miar jakości użytkowej. 
Natomiast w części empirycznej przedstawiono wyniki 
badań ankietowych jakości użytkowej oprogramowania 
klasy CRM, przeprowadzone wśród jego użytkowników. 
W oparciu o wyniki tych badań i analizę statystyczną 
dokonano kategoryzacji ważności kryteriów dla ocenianego 
oprogramowania. Zaprezentowany algorytm oceny pozwala 
na podjęcie racjonalnych decyzji w zakresie dalszych 
prac rozwojowych związanych z dostosowaniem tego 
oprogramowania do potrzeb użytkowników.
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Introduction

In recent years, the issue of quality in use has 
seen growing interest in the field of software engi-
neering. Developing measurement attributes and 
methods requires close co-operation from all par-
ticipants throughout the software life cycle. In 
particular, this applies to the operational process, 
as needs, and therefore end-user requirements, 
change. The scale of these changes should be 

subject to an assessment. This may be performed 
through qualitative research, but if the relation-
ship between the examined features needs to be 
determined, it is necessary to perform quantitative 
research. Nevertheless, quality in use is difficult to 
evaluate, because it is characterised by significant 
subjectivity related to the user’s individual system 
of values, needs and goals, but the use of statisti-
cal analysis methods allows objectivity of research 
results to be achieved.
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The presented study takes 
the above conditions into 
consideration. 

The main objective of the 
work was formulated as fol-
lows: To develop an algorithm 
for assessing software quality 
in use that allows improve-
ment vectors to be indicated. 

The main objective con-
sists of partial objectives: 

 analyse the theory of soft-
ware quality in use,

 define criteria for assess-
ing the quality in use,

 develop a methodology for 
assessing the quality in use.

The article was divided in-
to two parts, distinguishing 
two research directions: lit-
erature-based and empirical 
research. 

The theoretical part includes:
 an analysis of basic con-

cepts in the field of quality 
in use, 

 an evolution in its per-
ception by end users. 

The empirical part includes:
 conducting surveys,
 analysing the results of these studies according 

to the adopted methodology. 
The main research issue was defined in the form 

of a question: Do software users see the need to im-
prove its functionality? 

The main problem consists of auxiliary questions: 
1. To what extent do the evaluated criteria affect 

the software’s quality in use? 
2. Is the respondents’ concordance sufficient to 

make a decision on a software upgrade?
In order to justify the execution of the research 

process, the following research hypothesis was 
adopted: The software’s quality in use meets cur-
rent user needs.

1. Quality in use characteristics in literature 

The current group of software users is very de-
manding and this imposes the need to analyse 
their needs and expectations on developers [6]. 
Of course, the consumer and producer will perceive 
software quality differently, which results from 
their different expectations in relation to the prod-
uct. A pragmatic approach therefore indicates that 
solutions should be created, which will be accepted 
by both users and the software producer [11]. Over 
the product’s life cycle, quality includes design 
quality, execution quality, operational quality and 
service quality (Fig. 1).

Operational quality, otherwise known as a prod-
uct’s quality in use, is defined as: “the measure of 

satisfaction that a user experiences in connection 
with its possession and use” [5].

The essence of software quality in use can be 
found in various models and standards [10], with 
their characteristic feature being a decomposition 
into lower order quality criteria (also called attri-
butes, features, sub-characteristics, metrics) with 
assigned measurable indicators [7]. The first  model 
was that proposed by McCall (1977), with 25 indi-
cators on the fourth decomposition level, based on 
the product’s technical features. It is  simi lar in the 
Boehm model (1978), where the fourth level con-
tains 12 measurable attributes, but the software’s 
usability is clearly underlined in this case [1]. In 
the Boeing model (1987), 27 internal attributes 
were specified for the second  level. Meanwhile, the 
FURPS model developed by  Robert Grady consists 
of five characteristics (functionality, usability, reli-
ability, performance, supportability) and their as-
sociated attributes in the second layer. J. Nielsen 
(1993), in defining quality as: “the sum of prod-
uct characteristics that make the software efficient, 
understandable and easy to learn and use”, intro-
duces five elements that characterise usability, i.e. 
ease of learning, effectiveness in achieving goals, 
ease to remember, resilience to errors, user satisfac-
tion [17]. Even though a few lesser known models 
were created later [7], all these models have shown 
a large discrepancy in the requirements for software 
quality indicators, which resulted in the ISO/IEC 
9126 standard being proposed by the International 
Standardization Organization: Information technol-
ogy – Software product evaluation – Quality char-
acteristics and guidelines for their use, defining the 
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standard for the requirements description (quality 
characteristics) for software [9]. The quality indica-
tors of the software implementation process include 
internal and external quality attributes, and usable 
quality attributes – characterising its functionality 
in the target environment (Fig. 2).

Chapter 7 of this standard includes a software 
quality model based on 4 criteria, i.e.: efficiency, 
productivity, security, satisfaction.

The next step in standardisation of soft-
ware quality assessment is SQuaRE (Soft-
ware Product Quality Requirement and 
Evaluation). The result of this work is the 
25000 series standard of 2005, called the 
Second Generation of Standards for Soft-
ware Product Quality. It applies to various 
quality aspects, both software quality (ex-
ternal and internal), as well as the quality 
in use. The quality in use, whose model is 
shown in Fig. 3, is presented in standard 
25010:2011. This is a generic model and 
therefore can be used within a wide scope, 
accepting different types of arguments 
[19]. Therefore, it is necessary to define 
qualitative criteria related to a given tool’s 
use context for individual attributes from 
the user’s perspective.

An example of creating a set of criteria 
for selected software in a domain is pre-
sented in work [1], where the ISO 2510 
standard and the Google search engine 
served as the basis for classifying the rel-

evant words of software users semantically and 
then according to the methodology shown in Fig. 4, 
a quality in use lexicon was created.  

In turn, in study [14] a methodology for testing 
the quality in use assessment for separate features 
of Open Source software was presented, based on 
data from Twitter microblogs, followed by the level 
of user satisfaction being determined. 

The main issues and challenges related to meas-
uring software quality in use within the context of 
ISO 2510 were presented in paper [2], which iden-
tifies possible research areas, while pointing to dif-
ficulties in its measurement resulting from the sig-
nificant distribution of attributes and discretion in 
user assessments. In turn, the implementation of al-
ready identified user needs, in particular related to 
hedonic tasks, presents many problems. 

In the above-mentioned quality in use models, 
common features are distinguished, but also differ-
ences that relate to, among others: the type of speci-
fied characteristics or their numbers at various lev-
els. Nevertheless, they constitute standards when 
defining a set of quality in use characteristics. 

2. Methodology

The objective of the study was to assess the CRM 
class software’s quality in use in the studied company. 

The research was performed in a company provid-
ing financial services. The research covered online 
CRM software, whose functionality was defined in 
the implementation process (2014), adapting it to sup-
port sales processes, complaints, conducting market-
ing campaigns, including e-mailing campaigns and re-
porting. Users of this software were the subjects of the 
research. Thirty-two respondents participated in the 
survey. A survey questionnaire in which respondents 
assessed its quality in use on a five-point scale was 

ISO/IEC 25010 
quality model

Use quality
EffectivenessEfficiency

Cost of use Safety Satisfaction

Completeness

Flexibility

Risk of economic 
losses

Risk of health and 
safety 

Risk of 
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implementation

Trust

Comfort

Pleasure
 

Fig. 3. Quality in use model in the ISO/IEC 25010 standard

Source: [15]
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the research tool. The survey was anonymous, non-
exhaustive (incomplete). The questionnaire was dis-
tributed electronically in the internal electronic docu-
ment flow system.

The assessment results of the n-th attribute 
(n = 1...12) of a particular quality criterion, given by 
the m-th respondent (m = 1…32), were subjected to 
statistical analysis. The Microsoft Excel spreadsheet 
application was used for calculations.

The model proposed in the ISO/IEC 25010 stand-
ard was used to evaluate the quality in use of the 
aforementioned software. Criteria for the quality in 
use and their assigned attributes are represented us-
ing the general formula:

Qu=f[W(tn, pk, sz,d); E(kz, czb); 
  [1]

Ku(nn, pśr); B(rud,  pu); S(suż,  pi)]  

where:
W – efficiency (tn – time to master the tool, p – con-

textual help, sz – training, pd – documentation);
 E – effectiveness (kz – completeness of performed 

tasks, czb – error frequency);
 Ku – context of use (nn – necessity of tools for task 

implementation, pśr – personalisation of the wor-
king environment);

 B – security (rud – risk of data loss, pu – probability 
of software damage);
 S – satisfaction (suż – user satisfaction with the so-

ftware, pi – friendly interface).

3. Analysis of empirical research results

The results of statistical analysis of respondents’ 
evaluations for each attribute in a given quality cat-
egory are shown in Fig. 5–9.

The presented analysis shows that respondents’ 
answers are rather varied and the attributes evalu-
ated in a particular qualitative criteria group have 
a different impact on the software’s quality in use. 
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The mean value and standard deviation (Fig. 10) 
were used to identify attributes with a similar im-
pact on the quality in use. 

The chart shows that the highest rated attributes 
are: pk, sz, d, czb, rud, pu, pśp, while the lowest is 
pśr, i.e. personalisation of the working environment.

There are discrepancies in the respondents’ opin-
ion, as qualitative criteria have received different 
evaluations.

The ranking for the series is weak because there 
are correlated ranks, which means situations in 
which the respondents believe that there is no dif-
ference between some of them, as one rating binds 
at least two criteria. Therefore, for further analysis, 
it is necessary to use such research tools that will 
allow an unambiguous response to the posed re-
search problem. For this purpose, due to research 
data interdependence, non-parametric statistical 
methods were used to test statistical significance.

To assess the degree of concordance of respond-
ents with correlated ranks, the Kendall-Smith con-
cordance coefficient (also called the W-Kendall co-
efficient) was used, in the following form [4]:
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where:
 T = (ti

3 – ti) – correction for correlated ranks,
 ti – number of cases included in a correlated rank,
 Rj – rank of the j-th criterion.

The occurrence of correlated ranks forces the 
definition of so-called averaged ranks, consisting 
of averages of correlated ranks, in such a way that 

they give a series analogous 
to a series in which all ob-
jects are distinguishable. The 
W – Kendall coefficient is ex-
pressed on the ordinal scale, 
assuming the value “0” in the 
absence of concordance and 
the value “1” in case of total 
concordance. For the studied 
case, the concordance coef-
ficient is W = 0.534, classi-
fying the degree of respond-
ent agreement at a good level 
[12,13].

In order to assess the sta-
tistical significance of the 
concordance coefficient for 
an n > 7 number of criteria, 
the chi-square distribution 
was used, with k = n – 1 de-
grees of freedom.
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where:
 S – sum of squares of differences of the mean sum 

of the ranks and the sum of the ranks for the j-th test 
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 x– – average value of the rank sum for all variants,
 x – evaluation of the i-th respondent for the 

j – factor.

For this purpose, a null hypothesis was put for-
ward for the performed research: 

H0 – there is not sufficient concordance between 
expert evaluations.

H1 – there is sufficient concordance between ex-
pert evaluations.

Hypothesis H0 is assumed when: χ2<χ2
kr and re-

jected for χ2>χ2
kr, which means that there is a suffi-

cient concordance between expert evaluations. For 
the performed studies: χ2 = 187.9. The critical val-
ue was determined from chi-square distribution ta-
bles: χ2

kr = 19.6752. For k = 11, α = 0.05, χ2
kr<χ2, which 

means that the null hypothesis was rejected and the 
hypothesis H1 adopted: there is sufficient concord-
ance between the expert evaluations.

Another method of verifying the significance of 
W-Kendall’s concordance coefficient is to use Fried-
man’s test [3,18]:

 ∑ ∑
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Fig. 10. Quality criteria groups
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where:


)(
)(

1 3

3

kkn
tt

C
−

−
−= ∑

,

 Rij – assigned ranks.

For the studied case F = 177.5017. The analysis of 
the Friedman test statistic value is identical to the 
chi-square test.

The strength of the monotonic relation between 
the tested criteria was determined using Spear-
man’s mean rank correlation coefficient:

 
1
1

−
−

=−

n
nWr s  [5]

For the studied case r–s = 0.519, which deter-
mines the strength of the relationship as moderate 
dependence.

Conclusions

The measurement and analysis of software qual-
ity in use is a necessary condition for improvement 
of IT solution processes. Its creators must account 
for the fact that the software user will change their 
assessment depending on their needs and prefer-
ences, as well as proficiency with the tool. 

The article presents a concept assessment of 
specified functional quality of CRM-class software 
based on ISO/IEC 25010 standard. The statisti-
cal analysis of the survey results indicates the as-
sumed criteria exert a non-homogeneous impact on 
the functional software quality. The quality param-
eters which, according to the users, fail to satisfy 
their needs, requiring improvement e.g. by chang-
ing the interface or introducing new functionalities, 
were identified. Nonparametric statistics methods 
were used to test the statistical significance. Using 
W-Kendall’s coefficient of concordance, the con-
cordance of respondents’ assessments was defined 
as good. Based on the significance assessment of 
the coefficient of concordance, carried out using the 
chi-squared distribution and Friedman’s rank test, 
it was proven the experts’ opinions are sufficiently 
concordant. Using mean Spearman’s rank correla-
tion coefficient, the strength of correlation between 
the studied criteria was defined as moderate.

Based on the conducted analysis, it has been 
found that the CRM class software meets the cur-
rent needs of users in the surveyed company, which 
entitles the company’s management to make a ra-
tional decision in the area of   quality in use. There-
fore, the research hypothesis was confirmed and 
the goal of the work was achieved.

The methodology for verifying research results in 
the field of software quality in use presented in the 
article can be also used in other types of research, 
e.g. social and economic research.

A number of different methods for testing statis-
tical significance based on the statistical distribu-
tion from a sample can be found in literature. Each 

of them has limitations and a specific sensitivity, 
referred to as statistical power. Prior to choosing 
a method, its nature and factors affecting the value 
of variables need to be considered. Proper selection 
of the statistical method can serve as a diagnostic 
tool in processes of identifying key factors for man-
agement decisions.
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Streszczenie Summary

Celem pracy była analiza kryteriów jakości środowiskowej 
opakowań, która wykazała, że w modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym istotnym kryterium oceny jest przydatność do 
recyklingu. W odniesieniu do odpadów opakowaniowych 
możliwe jest stosowanie dwóch podstawowych form: 
recyklingu materiałowego – w przypadku tradycyjnych 
materiałów opakowaniowych oraz recyklingu organicznego 
– przewidzianego dla opakowań kompostowanych. 
W artykule dokonano przeglądu sposobów potwierdzania 
przydatności do recyklingu: ocena przez przedsiębiorcę 
(własna deklaracja  zgodności w oparciu o akty normatywne) 
lub przez jednostkę certyfikującą (uzyskanie certyfikatu 
potwierdzającego zgodność) oraz stosowanych w tych 
systemach znaków.

The purpose of this paper was to analyse the criteria 
of environmental quality of packaging. Analysis of 
those criteria demonstrated that within the model of 
circular economy recyclability is an important criterion. 
With regards to packaging waste, it is possible to 
apply two basic recycling methods: material recycling 
– in the instance of traditional packaging materials 
and organic recycling – designed for compostable 
packaging. This paper reviews different methods of 
recyclability assessment – performed by entrepreneurs 
(via conformity assessment according to normative acts) 
or by a certification body (certificate that confirms the 
compliance). It also reviews different symbols and marks 
used in those methods.

Słowa kluczowe Keywords
opakowania, recykling materiałowy, recykling organiczny, 
certyfikacja

packaging,material recycling, organic recycling, 
certification
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Jakość opakowań

Wprowadzenie

Zagadnienia związane z jakością są przedmiotem 
wielu rozważań opisujących to pojęcie z różnych 
punktów widzenia. W literaturze jakość opakowań 
jest oceniana głównie pod kątem oczekiwanych 
cech fizyko-mechanicznych, użytkowych, estetycz-
nych oraz przydatności do kontaktu z żywnością 
(jakość zdrowotna opakowań żywności). Wydaje się 
uzasadnione zwrócenie uwagi na aspekt środowi-
skowy jakości opakowań w ujęciu kryteriów doty-
czących zrównoważonego rozwoju i efektywnego 
gospodarowania zasobami w procesie przechodze-
nia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym 
[11]. W literaturze krajowej i światowej jakość śro-
dowiskowa opakowań jest nowym pojęciem. Speł-
nienie istotnych kryteriów związanych z ochroną 
środowiska nie było dotąd postrzegane w katego-
riach jakości, chociaż obecnie oczekują takiego po-
dejścia zarówno użytkownicy opakowań, jak rów-
nież konsumenci (integracja aspektów technicz-
nych, ekonomicznych i środowiskowych) [12].

W celu wykorzystania zasobów w bardziej zrów-
noważony sposób Komisja Europejska przyjęła no-
wy pakiet wniosków legislacyjnych dotyczących 
gospodarki odpadami. Proponowane działania ma-
ją przyczynić się do „zamknięcia obiegu” cyklu ży-
cia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i po-
nownego użycia oraz przyniosą korzyści tak środo-
wisku, jak i gospodarce. Przekształcanie odpadów 
w zasoby to zasadniczy element nowego podejścia 
w gospodarce [8]. 

W nowym pakiecie regulacji prawnych Komisji 
znalazła się problematyka odpadów opakowanio-
wych. W perspektywie lat 2025–2030 zapropono-
wano wzrost poziomów ich recyklingu oraz odzy-
sku w odniesieniu do poziomów zawartych w dy-
rektywie 94/62/WE [1].

Kryteria oceny jakości środowiskowej opakowań

Celem pracy była analiza kryteriów jakości 
środowiskowej opakowań oraz wskazanie kryte-
rium istotnego z punktu widzenia przekształcania 
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odpadów w zasoby, tj. przydatności do recyklingu, 
a także sposobów potwierdzania zgodności opako-
wań w tym zakresie.

W całym cyklu życia opakowań może wystąpić 
wiele uciążliwości i zagrożeń dla środowiska. Nale-
ży do nich zaliczyć:

 emisje (zanieczyszczenia) wprowadzane 
bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wo-
dy, gleby i ziemi w postaci substancji, substancji 

niebezpiecznych lub substancji 
powodujących ryzyko, a także 
energii (ciepło, hałas, wibracje, 
pola elektromagnetyczne);

 nadmierne zużycie i eks-
ploatację zasobów środowiska, 
w tym surowców naturalnych;

 niewłaściwe postępowanie 
z odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi;

 oddziaływanie na zdrowie 
ludzi.

Wpływ opakowań na środo-
wisko może przyczyniać się do 
negatywnych efektów w wa-
runkach lokalnych, ale również 
przyczyniać się do efektów glo-
balnych. Rodzaje zagrożeń to-
warzyszące różnym procesom 
w całym cyklu życia opakowań, 
w tym takie, które mogą wpły-
wać na powstawanie zagrożeń 
w skali globalnej, zilustrowano 
na rys. 1.

W przypadku opakowań oce-
na jakości środowiskowej łączy 
się z pojęciem zrównoważone-
go rozwoju – w szczególności 
ze środowiskowym aspektem 
tej koncepcji. Filozofia zrówno-
ważonego rozwoju – czyli pro-
cesu przemian, który zapewnia 
zaspokajanie potrzeb obecne-
go pokolenia bez umniejszania 
szans rozwojowych przyszłych 
pokoleń – jest obecnie realizo-
wana przez strategie gospodar-
ki o obiegu zamkniętym. Go-
spodarka o obiegu zamkniętym 
zmierza do racjonalnego wy-
korzystania zasobów i ograni-
czenia negatywnego oddziały-
wania na środowisko wytwa-
rzanych produktów, które – po-
dobnie jak materiały oraz su-
rowce – powinny pozostawać 
w gospodarce tak długo, jak jest 
to możliwe, a wytwarzanie od-
padów powinno być zminimali-
zowane [10].

Przy określaniu kryteriów 
jakość środowiskowej należy 

uwzględnić kategorie wpływów i szkód środowi-
skowych rozpatrywane w metodzie Oceny Cyklu 
Życia – LCA (Life Cycle Assessment), które zostały 
przedstawione na rys. 2.

Warto również zwrócić uwagę na kryteria śro-
dowiskowe zalecane przy projektowaniu opako-
wań. Koalicja na rzecz Opakowań Zrównoważo-
nych ( Sustainable Packaging Coalition) stworzyła 
wytyczne dla projektantów opakowań zawierające 

Rys. 1. Zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać w różnych procesach całego cyklu życia 
opakowań

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Przykładowe kategorie wpływów i  szkód środowiskowych uwzględniane w  Ocenie 
 Cyklu Życia (LCA)

Źródło: opracowanie własne
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tak zwaną „rozszerzoną” definicję jakości pro-
jektowania opakowań. Tabela 1. przedstawia ele-
menty rozszerzonej definicji jakości projektowa-
nia opakowań, w tym przykładowe kryteria oceny 
środowiskowej. 

Z punktu widzenia modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym, jak i problematyki Oceny Cyklu Życia 
opakowań, jednym z najważniejszych elementów 
jakości środowiskowej opakowań wydaję się być 
projektowanie pod kątem ponownego wykorzysta-
nia surowców opakowaniowych, to jest przydatno-
ści do recyklingu.

Przydatność opakowań do recyklingu 

Opakowania są produkowane z szerokiej gamy 
materiałów, a kombinacje tych materiałów dobiera 
się, biorąc pod uwagę określone wymagania funk-
cjonalne oraz zastosowanie. Wszystkie podstawowe 
materiały łatwo jest przetwarzać, gdy w opakowa-
niu występują odrębnie i można je od siebie oddzie-
lić. Natomiast, gdy są połączone w sposób trwały, 
stwarzają zakładom recyklingowym znaczne trud-
ności. Szkło opakowaniowe w procesach przetwór-
stwa tworzyw sztucznych, metale w przetwórstwie 
szkła, nadmierna ilość tworzyw sztucznych w recy-
klingu makulatury, materiały niebiodegradowalne 
w strumieniu odpadów przewidzianych do kom-
postowania itd., to przykłady połączeń materiało-
wych, które nie są akceptowane w technologiach 
przetwarzania i mogą stwarzać problemy w recy-
klingu. Z tego względu jednym z istotnych kryte-
riów jakości środowiskowej jest przydatność do re-
cyklingu, zwłaszcza w aspekcie modelu gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Recykling odpadów opakowaniowych obejmuje 
recykling materiałowy oraz organiczny. Recykling 
materiałowy to proces ponownego przetworzenia 
materiałów odpadowych prowadzony w celu wy-
tworzenia wyrobu o przeznaczeniu pierwotnym lub 
o innych przeznaczeniach. Recykling ten zazwy-
czaj dotyczy odpadów jednorodnych materiałowo 
i wymusza wysokie wymagania dotyczące czysto-
ści i jakości uzyskanych surowców wtórnych. Wy-
magania te dotyczą zarówno dokładnego usunięcia 

pozostałości pakowanego towaru, jak i zanieczysz-
czeń obcego pochodzenia [3]. Z tego względu już na 
etapie projektowania opakowań należy uwzględniać 
łatwość usunięcia towaru oraz takie połączenia ma-
teriałowe, które nie powodują barier w recyklingu.

Recykling materiałowy jest procesem mogącym 
obejmować kilka etapów (w tym etapów wstęp-
nych, takich jak: segregacja, mycie i oczyszczanie, 
przygotowanie do przetworzenia itp.), który jest za-
kończony wytworzeniem wyrobu finalnego lub ma-
teriału wykorzystanego do produkcji wyrobu final-
nego, przeznaczonego dla ostatecznego użytkowni-
ka. Generalnie są to procesy zawracania materiałów 
pochodzących z odpadów (materiałów opadowych) 
do cyklu produkcyjnego.

Recykling organiczny oznacza obróbkę tleno-
wą (kompostowanie) lub beztlenową (biometani-
zacja) biodegradowalnych części odpadów opako-
waniowych, przeprowadzaną w kontrolowanych 

Tabela 1. Elementy rozszerzonej definicji jakości środowiskowej projektowania opakowań

Cel projektowy Zakres Przykłady kryteriów środowiskowych do projektowania opakowań

Optymalizacja 
surowców

Wykorzystanie materiałów oraz energii  Ograniczenie masy 
 Wykorzystanie surowców z recyklingu
 Projektowanie systemów pakowania biorących pod uwagę logistykę i transport

Odpowiedzialne 
zaopatrzenie

Źródło materiałów opakowaniowych  Wykorzystanie materiałów pozyskiwanych z surowców odnawialnych
 Wykorzystywanie dobrych praktyk środowiskowych w projektowaniu opakowań

Materiały 
wysokiej jakości 
środowiskowej

Wpływ środowiskowy wykorzystywanych 
materiałów na zdrowie ludzkie, jakość 
ekosystemów i zużycie surowców 

 Wykonanie Oceny Cyklu Życia opakowania
 Projektowanie opakowania na podstawie rezultatów Oceny Cyklu Życia

Odzysk 
surowców

Przydatność do recyklingu i innych form 
odzysku

 Projektowanie pod kątem recyklingu materiałowego
 Projektowanie pod kątem recyklingu organicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Design Guidelines for Sustainable Packaging, 2006 [9]

Tabela 2. Przydatność materiałów opakowaniowych do różnych 
form recyklingu oraz odzysku energii [5] 

Materiał opakowania

Metody odzysku

Recykling Odzysk 
energiimateriałowy organiczny 

Szkło + + – –

Stal + + – –

Aluminium o grubości 
>50 μm + + – –

Aluminium o grubości 
<50 μm + + – + +

Jednorodne tworzywa 
sztuczne + + – + +

Różne tworzywa sztuczne + – + +

Papier/tektura + + + +* + +*

Drewno/naturalne + + + + + +

Tworzywa 
biodegradowalne + + + + +

* znormalizowane rodzaje i odmiany makulatury, jako wartościowe 
surowce wtórne, powinny być poddawane recyklingowi materiałowemu
+ + przydatne,  + przydatność ograniczona,  – nieprzydatne

Źródło: opracowanie własne

JAKOŚĆ OPAKOWAŃ
Jakość środowiskowa opakowań w aspekcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
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warunkach i przy wykorzystaniu mikroorgani-
zmów, prowadzącą do wytworzenia stabilnych po-
zostałości organicznych lub metanu (deponowanie 
na składowisku nie jest traktowane jako forma recy-
klingu organicznego) [2].

Dla określonych rodzajów odpadów stosuje się 
właściwe dla określonych grup materiałowych for-
my odzysku, zestawione w tabeli 2.

W systemie prawnym Unii Europejskiej do dy-
rektywy 94/62/WE w zakresie wymagań dotyczą-
cych przydatności opakowań do recyklingu wydane 
zostały dwie normy zharmonizowane [6]:

 PN-EN 13430:2007 Opakowania – Wymagania 
dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez 
recykling materiałowy,

 PN-EN 13432:2002 Opakowania – Wymaga-
nia dotyczące opakowań przydatnych do odzysku 
przez kompostowanie i biodegradację. Program 
badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji 
opakowań.

Potwierdzenie przydatności opakowań do recyklingu 
poprzez znakowanie 

Ocena zgodności z wy-
maganiami przydatności 
do różnych form recyklin-
gu może być wykonana 
przez przedsiębiorcę przy 
użyciu norm zharmonizo-
wanych lub norm między-
narodowych (potwierdze-
nie zgodności przez dekla-
rację), a także przez nieza-
leżną jednostkę certyfikują-
cą (potwierdzenie w formie 
certyfikatu zgodności) [7].

Przydatność do recy-
klingu może być oceniona przy wykorzystaniu nor-
my PN-EN ISO 14021:2016 [4] i zadeklarowana 
w formie znaku znanego pod nazwą „Mobiusloop” 
(rys. 3.). Znak ten jest graficzną formą deklaracji 
producenta o spełnieniu wymagań w zakresie moż-
liwości wykorzystania materiału do recyklingu.

W kraju dobrowolny 
system certyfikacji przy-
datności do recyklingu 
prowadzi COBRO – Insty-
tut Badawczy Opakowań. 
Producent, który uzyskał 
certyfikat, jest uprawnio-
ny do nanoszenia na opa-
kowaniu specjalnego zna-
ku (forma graficzna znaku 
przedstawiona na rys. 4). 

W polskim systemie 
prawnym przydatności 
do recyklingu w przy-
padku spełnienia wyma-
gań zawartych w normie 
PN-EN 13430 może być 

zdeklarowana w formie 
znaku zamieszczonego na 
rys. 5. 

Dla opakowań biode-
gradowalnych spełnia-
jących wymagania przy-
datności do kompostowa-
nia stosowane są systemy 
certyfikacji. Największe 
znaczenie w Europie ma 
certyfikacja prowadzona 
w Niemczech przez jed-
nostkę certyfikującą DIN 
CERTCO zgodnie z nor-
mą EN 13432. W Pol-
sce uprawnienia DIN 
 CERTCO do prowadza-
nia certyfikacji wyrobów 
przydatnych do kompo-
stowania oraz przyznawa-
nia znaku przedstawione-
go na rys. 6 uzyskał CO-
BRO – Instytut Badaw-
czy Opakowań w War-
szawie. Umieszczenie na 
opakowaniu znaku przy-
datności do kompostowa-
nia informuje, że powin-
no ono podlegać systemo-
wi zbiórki razem z bio-
odpadami (odpadami or-
ganicznymi) kierowanymi 
do kompostowania lub in-
stalacji do biometanizacji.

Prawa własności do 
znaku przedstawionego 
na rys. 7. posiada sto-
warzyszenie European 
Bioplastics, z tego wzglę-
du jednostka certyfikują-
ca DIN CERTCO wpro-
wadziła również własny 
znak dla wyrobów kom-
postowanych. Znak ten 
został przedstawiony na 
rysunku 6. 

System certyfikacji po-
twierdzający biodegrado-
walność oraz przydatność 

Rys. 3. Znak „Mobiusloop” 
jako deklaracja przydatności 
do recyklingu według normy 
PN-EN ISO 14021:2016

Źródło: PN-EN ISO 14021:2016

Rys. 5. Znak przydatności do 
recyklingu

Źródło: ozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 3 września 
2014 r. w sprawie wzorów ozna-
kowania opakowań (Dz. U. 2014, 
poz. 1298)

Rys. 6. Polska wersja znaku 
informującego o biodegrado-
walności opakowania i  jego 
przydatności do komposto-
wania (potwierdzenie uzyska-
nia certyfi katu)

Źródło:  https://www.european-
bioplast ics.org/bioplast ics/
s t a n d a r d s / l a b e l s / [ d o s t ę p 
21.08.2018]

Rys. 7. Znak DIN CERTCO 
potwierdzający przyznanie 
certyfi katu przydatności do 
kompostowania zgodnie 
z normą EN 13432

Źródło: http://www.dincertco.
d e / m e d i a / d i n c e r t c o /
d o k u m e n t e _ 1 / b r o c h u r e s /
Ze i c h e n n u t z u n g _ U s e _ o f _
marks_flyer.pdf [dostęp 
21.08.2018]

Rys. 8. Znak informujący o przydatności opakowania do komposto-
wania; a – AIB-Vinçotte Group, b – TÜV AUSTRIA

Źródło: http://greenpatentblog.com/__oneclick_uploads/2009/06/
vincotte_cb_05.pdf, http://www.tuv-at.be/certifications/ok-compost-
industrial-ok-compost-home/ [dostęp 21.08.2018]

Rys. 4. Forma grafi czna znaku 
przydatności do recyklingu 
(COBRO)

Źródło: COBRO – Certyfikacja 
Opakowań  i Materiałów  Opa-
kowaniowych na Znak Przy-
datności do Ponownego Prze-
twórstwa, Procedura CCO/3/P  
wydanie 15 z dnia 17.10.2016 r.
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opakowań do kompostowania w warunkach prze-
mysłowych zgodnie z normą EN 13432 wprowa-
dzony był również w Belgii z zastosowaniem zna-
ku „OK compost” (rys. 8a). Uprawnienia do sto-
sowania takich znaków przyznawała organizacja 
certyfikująca AIB-Vinçotte  Group, obecnie TÜV 
AUTRIA (rys 8b).

Podsumowanie 

We współczesnej gospodarce opakowania są nie-
odzownym elementem rynku, a bezpieczeństwo 
oraz jakość wyrobów w obrocie w dużej mierze są 
pochodnymi właściwie dobranych i zaprojektowa-
nych opakowań.

Zwiększone zużycie opakowań wymaga zago-
spodarowania zwiększonej masy odpadów opa-
kowaniowych zgodnie ze współczesną wiedzą 
na temat ochrony środowiska w taki sposób, 
aby zminimalizować ich masę deponowaną na 
składowiskach.

Recykling odpadów opakowaniowych jest jedną 
z metod postępowania z odpadami zgodną z wy-
maganiami ochrony środowiska. Znaczenie tej me-
tody będzie wzrastało z uwagi na rosnące obliga-
toryjne poziomy odzysku i recyklingu. Przy obec-
nym stanie wiedzy o korzystnych dla środowiska 
rodzajach opakowań oraz technologiach w dzie-
dzinie odzyskiwania odpadów, recykling należy 
traktować jako metodę preferowaną. Największe 
znaczenie mają jej dwie podstawowe formy:

 recykling materiałowy – powszechnie stosowa-
ny w przypadku opakowań z tradycyjnych materia-
łów opakowaniowych,

 recykling organiczny – przewidziany dla wpro-
wadzanych ostatnio opakowań biodegradowalnych, 
spełniających kryteria kompostowalności.

Przydatność do recyklingu materiałowego może 
być oceniana przez przedsiębiorcę (własna dekla-
racja zgodności w oparciu o akty normatywne) lub 
przez jednostkę certyfikującą (uzyskanie certyfika-
tu potwierdzającego zgodność). W przypadku uzy-
skania certyfikatu, wydanego przez akredytowa-
ną jednostkę certyfikującą na określony czas, obo-
wiązuje nadzór i kontrola jego użytkowania. Z tego 
względu można mieć większą pewność spełnienia 
określonych wymagań niż w sytuacji własnej de-
klaracji przedsiębiorcy (znacznie mniejsze pole do 
nadużyć).

Ze względu na złożony cykl badań przydatność 
do recyklingu organicznego jest potwierdzana po-
przez certyfikację.

Dr hab. inż. Hanna Żakowska (ekopack@cobro.org.pl), prof. 
COBRO, mgr Grzegorz Ganczewski – COBRO – Instytut Badawczy 
Opakowań, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11
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Streszczenie Summary

Celem pracy było zaproponowanie najkorzystniejszego 
rodzaju opakowania dla wybranych ciastek 
przechowywanych przez okres 30 dni. Jakość produktów 
określano poprzez pomiar wielkości absorpcji wilgoci 
przez ciastka typu: biszkopty, herbatniki o smaku 
waniliowym, herbatniki maślane oraz krakersy zależnie 
od sposobu i czasu ich przechowywania. Podczas testów 
wykorzystano 4 różne opakowania jednostkowe, takie 
jak: opakowanie fabryczne, zamykane opakowanie 
plastikowe typu box (PP o grubości 0,2 mm), folię 
spożywcza HDPE o grubości 10 mikrometrów, torbę 
papierową o gramaturze 80–120 g/m2. Badanie 
polegało na rejestrowaniu zmian masy każdego ciastka 
z założonym interwałem. W czasie testu utrzymywano 
stałe warunki klimatyczne w zakresie temperatury. Do 
pomiaru wykorzystano szybką metodę wykorzystującą 
wagę elektroniczną serii AS 220.R2 produkcji Radwag 
Wagi Elektroniczne. Pomiar masy każdego ciastka był 
realizowany z dokładnością 0,1 mg. Dla pomiarów 
masy zastosowano Standardowe Procedury Operacyjne 
(SOP) celem osiągnięcia rzetelnego i powtarzalnego 
wyniku. Badania pokazały, że najbardziej odpowiednim 
opakowaniem jest zamykane pudełko z tworzywa 
sztucznego. Zmiany masy umieszczonych w nim 
produktów po określonym okresie przechowywania były 
najmniejsze. Badania pokazały, że stosując różne rodzaje 
form opakowań, uzyskuje się różne wyniki mas produktów 
po określonym czasie przechowywania. Potwierdziło 
to, że na zmianę masy produktu zasadniczy wpływ ma 
opakowanie oraz wilgotność otoczenia, w jakim dane 
produkty są przechowywane.

The aim of the work was to propose the most 
advantageous type of packaging for selected cakes 
stored for a period of 30 days. Product quality was 
determined by measuring the amount of moisture 
absorbed by sponge cakes, vanilla biscuits, butter 
biscuits and crackers, depending on how and for how 
long they are stored. Four different types of packaging 
were used during the tests, such as: factory packaging, 
plastic box container (PP 0.2 mm thick), 10 micron 
thick HDPE food wrap, paper bag (paper density 
80–120 g/m2). The study consisted of recording the 
weight changes of each cookie with the set interval. 
During the test, constant temperature conditions were 
maintained. The measurement was based on a rapid 
method using RADWAG-manufactured electronic balance 
of the AS 220.R2 series. Measurement of the weight 
of each biscuit was carried out with the accuracy of 
0.1 mg. Standard Operational Procedures (SOP) were 
used for mass measurements to achieve a reliable and 
reproducible result. Research has shown that the most 
suitable packaging is a closed plastic box. Changes in 
the weight of products placed in it after the specified 
shelf life were the smallest. Studies have shown that 
using different types of packaging forms results in 
different masses of products after a certain storage 
period. This confirmed that the change in the weight of 
the product is mainly due to the packaging and storage 
humidity.
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Jakość i bezpieczeństwo żywności

Wprowadzenie

Większość produktów spożywczych dostępnych 
na rynku jest zapakowana w opakowania jednostko-
we. Jednym z istotnych zadań każdego opakowania 

jest utrzymanie trwałego i jakościowo dobrego pro-
duktu spożywczego [11]. Dodatkowo opakowanie 
pełni funkcje informacyjne, zabezpieczające przed 
uszkodzeniem, warunkami przechowywania i trans-
portowania [4,9]. Pożądaną cechą opakowania jest 
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również łatwość jego produkcji, dystrybucji hurto-
wej i detalicznej oraz jego użytkowania. Z kolei au-
torzy [2, 10, 13] zwracają również uwagę na jakość 
opakowania, zaznaczając że powinno ono wykazy-
wać minimum interakcji z żywnością. Wielkość mi-
gracji szkodliwych czynników jest definiowana jako 
ADI (Acceptable Daily Intake, Akceptowalna Dawka 
Dzienna). W przepisach Unii Europejskiej [14] do-
datkowo określa się tzw. limit migracji specyficznej 
(SML, Specific Migration Limit). Zagadnienia te są 
szczególnie istotne w kontekście jakości produktu 
oraz bezpieczeństwa konsumenta [1]. Z drugiej stro-
ny opakowanie powinno być barierą, dzięki której 
utrzymuje się stała zawartość wody w produkcie. Jej 
ilość ma decydujący wpływ na jakość produktu oraz 
na zamiany, jakie w nim zachodzą. Tym samym od-
powiednio zaprojektowane opakowanie produktu 
jest kluczowym elementem w globalnym postrzega-
niu jakości (produkt + opakowanie).

Dobrym rozwiązaniem w segmencie opakowań 
żywności są opakowania aktywne, tzw. AP (Ac tive 
Packaging) [7,15,17]. W tego typu opakowaniach 
reakcja między produktem a opakowaniem nie jest 
przypadkowa, ale jest dokładnie zaplanowana. We-
dług autorów [12] aktywne opakowanie powinno 
wydłużyć okres przydatności do spożycia produktu 
lub zwiększyć bezpieczeństwo, przy jednoczesnym 
zachowaniu jakości produktu poprzez włączenie do 
konstrukcji opakowań środków czynnych, takich 
jak: absorbery wilgoci, środki wiążące tlen, powłoki 
przeciwbakteryjne, emitery dwutlenku węgla.

Inteligentne opakowanie to nowa technologia 
w opakowalnictwie [5]. W technologii tej uzyskuje 
się informacje o zmianach kinetycznych w żywno-
ści lub środowisku dzięki zainstalowanemu czujni-
kowi – wskaźnikowi, do których należą: wskaźni-
ki temperatury czasowej, czujniki gazu, wskaźniki 
świeżości lub dojrzewania [11]. Zgodnie z autorem 
[16] celem tworzenia tego typu opakowań jest za-
pewnienie jakości i bezpieczeństwa dla produktu, 
a jednocześnie minimalizowanie strat podczas ma-
gazynowania i transportu. 

Opakowanie również można definiować jako 
miejsce czasowego przechowywania produktu, któ-
ry jest przeznaczony do konsumpcji. Po otworze-
niu opakowania produkt pozostaje w nim do czasu 
pełnej konsumpcji. Praktycznie nigdy nie udaje się 
zamknąć opakowania tak, jak nastąpiło to w czasie 
produkcji i zapakowania produktu. Dlatego dużym 
wyzwaniem dla technologów oraz producentów 
opakowań jest znalezienie takiego opakowania, któ-
re po otwarciu i częściowym zamknięciu nie będzie 
zmieniało swoich cech jakościowych oraz nie bę-
dzie znacząco wpływało na zmianę czasu trwałości 
produktu.

Jednym z parametrów mających wpływ na jakość 
sensoryczną produktów spożywczych, np. ciastek 
kruchych, jest zawartość wilgoci w produkcie. Po 
otwarciu opakowania, w którym zawarty jest pro-
dukt spożywczy, zgodnie z prawami fizyki zawar-
tość wilgoci w tym produkcie będzie się zmieniać. 

Biorąc pod uwagę takie produkty jak ciastka kru-
che znajdujące się w otwartym opakowaniu, na-
leży wskazać, że ich właściwości sensoryczne jak 
i trwałość produktu w czasie przechowywania bę-
dą różne. W pracy przeprowadzono analizę zmia-
ny zawartości wilgoci ciastek kruchych przecho-
wywanych w różnych opakowaniach przez okres 
1 miesiąca.

Materiał badawczy

Do badań wykorzystano wybrane 4 rodzaje cia-
stek dostępnych w regularnej sprzedaży detalicznej:

Biszkopty, masa netto 180 g, Tastino, produkcji LIDL Polskie 
sklepy spożywcze Sp. z o.o. – oznaczone jako B1

Skład: 35% mąka pszenna, 25% masa jajecz-
na pasteryzowana, cukier, woda, syrop glikozowo-
-fruktozowy, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, 
substancje spulchniające E 503, sól, regulator kwa-
sowości, kwas cytrynowy, emulgator E 471, barw-
nik karoteny. Produkt może zawierać orzeszki ara-
chidowe, inne orzechy, mleko soję i sezam. 

Charakterystyka produktu, wartość odżywcza 
w 100 g produktu: wartość energetyczna 1676 kJ 
(397 kcal), tłuszcz 6,6 g, w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 1,2 g, węglowodany 75 g, w tym cukry 
40 g, błonnik 1,8 g, białko 8,4 g, sól 0,20 g.

Herbatniki o smaku waniliowym, Tastino (masa netto 450 g) 
– oznaczone jako B2

Skład: mąka pszenna, cukier inwertowany, olej 
palmowy, woda, substancje spulchniające, węglany 
amonu, węglany sodu, aromat waniliowy, skrobia 
kukurydziana, emulgator lecytyny (z soi), sól, sub-
stancja konserwująca: pirosiarczyn sodu. 

Charakterystyka produktu, wartość odżywcza 
w 100 g produktu: wartość energetyczna 1761 kJ 
(417 kcal), tłuszcz 9,2 g, w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 4,1 g, węglowodany 72,2 g, w tym cukry 
17,1g, błonnik 3,5 g, białko 9,8g, sól 0,90 g.

Krakersy Solone (masa netto 180 g), Lajkonik – oznaczone 
jako B3

Skład: mąka pszenna, olej rzepakowy, substan-
cje spulchniające: węglany amonu, węglany so-
du, jęczmienny ekstrakt słodowy, sól, glukoza, jaja 
w proszku, emulgator lecytyny. Może zawierać se-
zam, mleko. 

Charakterystyka produktu, wartość odżywcza 
w 100 g produktu: wartość energetyczna 1994 kJ 
(476 kcal), tłuszcz 21g, w tym kwasy tłuszczowe na-
sycone 1,4 g, węglowodany 62 g, w tym cukry 5,7 g, 
błonnik 1,7 g, białko 8,8g, sól 2,3 g.

Herbatniki maślane (masa netto 100 g), Leibniz – oznaczone 
jako B4

Skład: mąka pszenna, cukier, olej palmowy, masło 
(z mleka 5%), syrop cukru inwertowanego, substancje 
spulchniające: węglany sodu i diofosforany, serwatka 
w proszku (z mleka), mleko w proszku pełne, sól, ara 
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mar, emulgator lecytyny, regu-
lator kwasowości: kwas cytry-
nowy,  jaja, migdały, orzechy 
laskowe. 

Charakterystyka produk-
tu, wartość odżywcza w 100 g 
produktu: wartość energetycz-
na 1850 kJ (438 kcal), tłuszcz 
12 g, w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 6,3 g, węglowodany 
72 g, w tym cukry 20 g, białko 
8,9 g, sól 1,5 g.

Metoda badania 

Zastosowano metodę pole-
gającą na okresowej kontroli 
masy badanych ciastek. Przy-
jęto założenie, że każde z cia-
stek po rozpakowaniu będzie 
przechowywane w inny spo-
sób. Poprzez to zasymulowa-
no prawdopodobne działania 
konsumenta, który – po zaku-
pie produktu i jego rozpako-
waniu – przechowuje produkt 
przez pewien okres czasu, 
w jakim zamierza go spożyć. 

Wykorzystano kilka róż-
nych typów opakowań celem 
wskazania optymalnego roz-
wiązania,  czyli takiego, które 
w największym stopniu chro-
ni badany produkt przed od-
działywaniem środowiska. 
Z każdego rodzaju ciastek po-
brano losowo 20 sztuk. Z tej 
ilości wydzielono losowo po 
5 sztuk produktu, które ponu-
merowano (jako 1, 2, 3, 4, 5)
i umieszczono w zamkniętym 
plastikowym pudełku, torbie papierowej, foliowym 
woreczku oraz w otwartym opakowaniu fabrycznym. 
Graficznie przedstawiono to na rysunku 1.

Badanie zakończono po upływie 30 dni, uznając 
ten okres za wystarczająco długi dla spożycia pro-
duktu przez potencjalnego konsumenta. Wynikiem 
końcowym każdej serii ważeń była wartość średnia 
zmian masy danego typu ciastka przechowywane-
go w jednym z typów opakowania, liczona według 
zależności: ̅ = ( )/5=1

5  
Warunki badania 

Stanowisko badawcze zostało zlokalizowa-
ne w pomieszczeniu o regulowanej temperaturze 
oraz regulowanej wilgotności (tylko w zakresie jej 
wzrostu). Temperatura w trakcie całego testu była 

niezmienna i wynosiła 21,5oC (+/- 0,5oC). Średnia 
wilgotność w czasie badania wynosiła 45%, ale wy-
kazywała naturalną zmienność w zakresie od 25% 
do 55% w takim stopniu, w jakim zwiększała się 
wilgotność powietrza na zewnątrz (Rys. 2).

Pomiar masy 

Podczas badania rejestrowano masę każdego 
ciastka za pomocą wagi elektronicznej serii AS 
220.R2 produkcji RADWAG Wagi Elektroniczne, 
Polska. Działka elementarna wagi wynosiła 0,1 mg, 
(waga posiada automatyczną adiustację wewnętrz-
ną, która jest stosowana do utrzymywania odpo-
wiedniej dokładności wskazań). Masy jednostko-
we badanych ciastek nie były większe niż 10 g, 
więc w rzeczywistości wykorzystywano tylko nie-
wielki zakres pomiarowy wagi. Z tego względu nie 
wykorzystywano adiustacji automatycznej, ale ad-
iustację manualną wzorcem masy o nominale 10 g. 
Uzyskano poprzez to gwarancję, że wskazania 
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Rysunek 1. Schemat selekcji ciastek z uwzględnieniem typu opakowania

Źródło: opracowanie własne

Legenda:
m1 – masa pierwszej próbki 
m2 – masa drugiej próbki
mn – masa kolejnej próbki
P1 –  opakowanie, pudełko plastikowe z zamykaną pokrywą (PP o grubości 0,2 mm)
P2 –  opakowanie, torba papierowa (gramatura papieru 80–120 g/m2)
P3 –  opakowanie, torba foliowa (HDPE o grubości 10 mikrometrów)
P4 –  opakowanie fabryczne produktu (poliwęglan)

Rysunek 2. Zmienność warunków klimatycznych w czasie przeprowadzanego testu

Źródło: opracowanie własne
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wagi będą zawsze dokładne w badanym zakresie 
zmian masy ciastek. Dokładność wskazań wagi 
oraz zasadę działania adiustacji przedstawiono na 
rysunku 3. 

Metodyka badania wymagała utrzymywania sta-
łej dokładności wskazań wagi przez długi okres cza-
su (30 dni). Na rysunku 3. pokazano (szczegół – A) 
potencjalny błąd oznaczenia masy ciastka spo-
wodowany brakiem dokładności wagi, natomiast 
szczegół (B) dotyczył dokładności, jaką utrzymywa-
no w czasie całego testu. W przedstawianych ozna-
czeniach na ewentualny błąd masy ciastka mogła 

mieć wpływ powtarzalność wskazań wagi. Spraw-
dzono ten parametr i stwierdzono, że różnica mię-
dzy wartością maksymalną a wartością minimalną 
w serii pomiarów wynosiła 0,3 mg. Wartość ta nie 
była istotna statystycznie. Wpływ innych czynni-
ków metrologicznych, takich jak np. centryczność, 
uznano za mało istotny. Przyjęto następującą proce-
durę ważenia:
1. adiustacja wagi wzorcem zewnętrznym,
2. zerowanie wagi przed pomiarem, 
3. umieszczenie ciastka na stelażu i pomiar (Rys. 4),
4. odczyt i zapis wskazania,
5. usunięcie ciastka z nośni wagi.

Różnice mas badanych próbek wyliczano z po-
niższej zależności: (∆ ) =  ( +1) −− − −  ( ) 
gdzie: (∆ )−  – średnia zmiana masy próbki przecho-
wywanej w opakowaniu − ( )  – masa próbki jako wartość średnia wylicza-
na z 5 mas jednostkowych ( +1)−  – masa próbki jako wartość średnia wy-
liczana z 5 mas jednostkowych próbek po okresie 
przechowywania

W metodyce testu uwzględ-
niono efekt przylegania ciast-
ka do powierzchni szalki. Wy-
eliminowano to zjawisko, sto-
sując aluminiowy wspornik. 
Przed każdą serią ważeń był on 
tarowany, przez co uzyskiwano 
zawsze pomiar masy netto. 

Analiza statystyczna

W czasie testu założono, że 
pojedyncze próbki analityczne 
tego samego rodzaju ciastek są 
jednorodne. W warunkach prze-
mysłowych osiąga się to poprzez 

ściśle zdefiniowany i nadzorowany proces technolo-
giczny. Potwierdzeniem tego faktu powinna być linio-
wa zależność zmian masy badanego ciastka będąca 
efektem absorpcji lub desorpcji wilgoci z otoczenia. 
Ten warunek sprawdzono statystycznie, porównując 
ze sobą odchylenia standardowe zmiany mas bada-
nych próbek dla każdego cyklu pomiarowego:1 ≈ 2 ≈   
gdzie: 
SDm1 – odchylenie standardowe dla pierwszej se-
rii ważeń
SDm2 – odchylenie standardowe dla serii ważeń wy-
konanych po upływie 6 dni
SDmn – odchylenie standardowe dla ostatniej serii 
ważeń 

Wyniki i dyskusja 

Zaobserwowano, że dokładność pomiarowa  wagi 
wykorzystanej do określenia masy jednostkowej 
każdego ciastka była wystarczająca. Nie zarejestro-
wano błędów aparatury pomiarowej, które mogły-
by mieć wpływ na wynik badania. Stwierdzono, że 
zaobserwowane zmiany masy były związane tylko 
z oddziaływaniem środowiska na badany produkt.

Ocena zmian masy próbki analitycznej zależnie od typu 
użytego opakowania

Analiza danych uzyskanych dla biszkoptów (B1)

Na rysunku 5. przedstawiono procentową zmia-
nę masy badanych próbek ciastek (B1) w zależności 

Rysunek 3. Adiustacja, dokładność wskazań wagi

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4. Fotografi a umieszczenia ciastka podczas przeprowa-
dzania pomiaru

Źródło: opracowanie własne
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od opakowania, w jakim było przechowywane. 
Niezależnie od rodzaju opakowania stwierdzono, 
że w czasie badania następował proces desorpcji 
wody z produktu. Do podobnych wniosków do-
szli autorzy [8], którzy stwierdzili, że zdolność 
absorpcji i desorpcji pary wodnej jest cechą cha-
rakterystyczną produktu, zależną od jego struktu-
ry i składu chemicznego. Zaobserwowano, że dla 
próbek ciastek B1 – niezależnie od typu zastoso-
wanego opakowania – można wyróżnić dwa okre-
sy dla dynamiki zmian desorpcji wody. Pierw-
szy rozpoczął się od pierwszego dnia i trwał do 
12 dnia przechowywania ciastka włącznie (t1). 
W tym czasie zaobserwowano największą dyna-
mikę uwalniania wody z produktu. Na wykresie 
(rys. 5) została ona oznaczona jako α. Wartości 
tych zmian umieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1. Dynamika procesu desorpcji po 6 i 12 dniach badania

Typ
opakowania

Procentowy zmiana masy próbki [%]

Po 6 dniach Po 12 dniach

P1 -2,6 -4,9 

P2 -7,6 -6,4 

P3 -5,3 -6,1 

P4 -7,1 -6,7

Źródło: opracowanie własne

Początkowo największe zmiany masy zaobserwo-
wano dla próbek przechowywanych w opakowaniu 
P2 oraz P4. Wartości tych zmian są prawie 3-krotnie 
większe niż dla próbek przechowywanych w opa-
kowaniu P1. Dotyczy to okresu oznaczonego jako t1. 
Dynamika tego procesu w znacznej mierze wynika-
ła ze zmian wilgotności środowiska, jaka nastąpiła 
w pierwszym okresie badania. Początkowa wilgot-
ność wynosiła ok. 45%, a po upływie 6 dni – zma-
lała do 26% (rys. 2).

W drugim okresie badania (t2) zaobserwowa-
no dużą zmienność masy próbki B1 przechowy-
wanej w torbie papierowej (P2) oraz otwartym 

opakowaniu fabrycznym (P4). Miało to 
związek ze zmianami wilgotności oto-
czenia, która ustabilizowała się na po-
ziomie ok. 45%. Zwiększenie wilgotno-
ści otoczenia od 25% do 45% spowo-
dowało większą absorpcję wody przez 
próbkę B1 (biszkopty). Potwierdziło to 
wcześniejsze badania autorów [6], któ-
rzy stwierdzili, że próbki tego typu 
są bardzo higroskopijne, a zatem, jeśli 
nie są właściwie przechowywane, po-
chłaniają wodę z powietrza. Powodu-
je to utratę ich stabilności, co niestety 
ma decydujące znaczenie dla zacho-
wania ich właściwości fizykochemicz-
nych, a w szczególności może prowa-
dzić do zepsucia i zmian ich tekstury, 
np. w kontekście twardości.

Dla opakowania P1 oraz P3 zanotowano również 
zmiany o charakterze desorpcji wody w produk-
cie. Dynamika tych zmian pozostawała jednak na 
niskim poziomie. Niezależnie od typu opakowania 
w końcowej fazie badania uzyskano zbliżone do sie-
bie wartości zmian masy próbek (Tabela 2).

Tabela 2. Zmiany masy próbek (B1, B2, B3, B4) po okresie 30 dni 

Typ
opakowania

Procentowa zmiana masy próbki [%]

B1 B2 B3 B4

P1 -5,82 1,18 2,47 3,35

P2 -6,53 2,78 -1,42 5,48

P3 -6,40 1,42 2,57 3,84

P4 -6,67 1,31 2,69 4,15

Źródło: opracowanie własne

Analiza danych uzyskanych dla herbatników (B2)

Dla próbek ciastek (B2) przechowywanych w czte-
rech różnych opakowaniach (P1, P2, P3, P4) zaob-
serwowano wzrost masy próbek (rys. 6). Najwięk-
szy przyrost masy (ponad dwukrotnie w stosunku 
do pozostałych próbek) zarejestrowano dla próbki 
przechowywanej w opakowaniu P2. Według auto-
rów prezentowanej pracy opakowanie P4, w którym 
ciastka były przechowywane, również wykazywało 
ten sam rodzaj dynamiki w długim okresie badania. 
W końcowej fazie testu stwierdzono jednakże pro-
ces desorpcji w wielkości 0,25%. Oceniając dyna-
miki absorpcji wody przez próbkę przechowywaną 
w opakowaniu P4, należy uwzględnić to, że opa-
kowanie fabryczne zostało otwarte tylko w górnej 
części. Próbka będąca na wierzchu minimalizowa-
ła zatem proces absorpcji wilgoci przez próbki po-
łożone niżej, stąd wynik analizy dla tej próbki jest 
odmienny.

Zaobserwowano, że niezależnie od typu zasto-
sowanego opakowania dla ciastek B2 proces wzro-
stu masy w okresie badania miał zależność linio-
wą (Δm/Δt). Niewielkie różnice w zakresie zmian 

Małgorzata Kowalska, Sławomir Janas, Magdalena Paździor

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Rysunek 5. Zmiana masy ciastek B1 zależnie od rodzaju opakowania i czasu prze-
chowywania

Źródło: opracowanie własne
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masy próbek zaobserwowano tylko w początko-
wym okresie testu, w czasie t1. W drugiej fazie ba-
dania podobne wartości dla zmian masy uzyskano 
dla opakowań P1, P3, P4. Największą stabilność ma-
sy próbek analitycznych uzyskano dla opakowania 
typu P1. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że próbka 

nie wypełniała w całości wnętrza opa-
kowania. Tym samym była ona narażona 
okresowo na oddziaływanie środowiska, 
ale w znacznie mniejszym stopniu jak 
pozostałe próbki. Po zakończeniu badań 
stwierdzono, że przyrost masy próbki 
przechowywanej w opakowaniach P1, 
P3, P4 zawierał się z zakresie od 1,18% 
do 1,42%. Najwyższy został zaobser-
wowany dla próbki ciastek B2 prze-
chowywanej w opakowaniu P2 (2,78%) 
(Tabela 2).

Analiza danych uzyskanych dla krakersów (B3)

Podczas badania zaobserwowano dwa 
procesy dotyczące zmian masy dla cia-
stek B3. Dla próbki przechowywanej 
w opakowaniach P1, P3, P4 stwierdzono 
proces absorpcji wilgoci. Zaobserwowa-
no wzrost średniej masy próbki o około 
2%. Z kolei dla ciastek przechowywa-
nych w torbie papierowej zaobserwowa-
no proces odwrotny – ubytek masy prób-
ki (rys. 7). 

W czasie doświadczenia zauważono, 
że na powierzchni opakowania P2 po-
jawiły się ciemne tłuste obszary wyglą-
dem przypominające tłuszcz pochodzą-
cy z próbki (Rys. 8). Tym samym stwier-
dzono, że dla próbki B3 podczas prze-
chowywania zachodzą równolegle dwa 
procesy – desorpcji frakcji tłuszczu oraz 
absorpcji wilgoci z otoczenia. Dla opa-
kowania P1, P3, P4 dominującym był 
efekt absorpcji wilgoci, a dla opakowa-
nia P2 dominującym był efekt desorpcji 
frakcji tłuszczu.

Dla pozostałych próbek, tj. B1, B2, B4, zjawisko 
to nie zostało zaobserwowane – opakowania, w któ-
rych były przechowywane ciastka, stanowiły wła-
ściwą dla tego rodzaju związków barierę.

W otwartym opakowaniu fabrycznym (P4) tylko 
krakers oznaczony numerem 1 potencjalnie był źró-
dłem emisji tłuszczu. Pozostałe 4 ciastka były izolo-
wane pomiędzy okresami pomiarów. Na podstawie 
analizy informacji z całego cyklu badania stwier-
dzono, że produkt przechowywany w opakowaniu 
(P4) osiągnął największy przyrost masy (Tabela 2). 

Analiza danych uzyskanych dla herbatników (B4)

Ciastka oznaczone symbolem B4 w każdym wa-
riancie opakowania również wykazały przyrost ma-
sy po całkowitym okresie przechowywania. Naj-
większy przyrost zarejestrowano dla próbki prze-
chowywanej w opakowaniu P2 (ok. 5,5%). Opako-
wanie tego typu nie ograniczało zmian mas pro-
duktu w wyniku oddziaływania otoczenia. Z kolei 
najlepiej zabezpieczoną próbką była próbka w opa-
kowaniu P1 (ok. 3,5%) (Tabela 2).

Na podstawie uzyskanych wyników zaobser-
wowano trzy fazy badania. Pierwsza (t1) (do 
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Rysunek 6. Zmiana masy ciastek B2 zależnie od rodzaju opakowania i czasu prze-
chowywania

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 7. Zmiana masy ciastek B3 zależnie od rodzaju opakowania i czasu prze-
chowywania

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 8. Efekt migracji tłuszczu na opakowaniu P2 ciastka B3

Źródło: opracowanie własne
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6 dni) cechowała się największą dynamiką zmian 
(α1) masy wszystkich próbek. W okresie od 6 do 
16 dnia badania (t2) zauważono niewielkie zmniej-
szenie się dynamiki (α2) zmian masy próbek nie-
zależnie od typu opakowania. Po tym okresie dy-
namika zmian masy próbki była najmniejsza (α3), 
aczkolwiek nie zaobserwowano stabilizacji tego 
zjawiska (Rys. 9).

Ocena stopnia ochrony w zależności od opakowania

Na podstawie uzyskanych rezultatów opracowa-
no zestawienie zmian masy próbek B1, B2, B3, B4 
dla trzech rodzajów opakowań P1, P2, P3 (Rys. 10). 
Opakowanie P4 (fabryczne) nie zostało uwzględnio-
ne w tej ocenie ze względu na znaczące różnice opa-
kowań ciastek B1, B2, B3, B4 pod względem wielko-
ści, struktury, powierzchni nadruku. Stwierdzono, 
że ciastka B1 we wszystkich wariantach opakowań 
zawsze wykazywały tendencje do zmniejszania 
swojej masy (Rys. 10). Ubytek masy wynosił 
ok. 0,35  g  –  0,40  g masy początkowej 
próbki. Oznaczało to, że ten rodzaj cia-
stek w prezentowanych opakowaniach 
wykazywał tendencje do wysychania. 
W wyniku tego procesu wzrastała twar-
dość ciastek, co powodowało zmianę je-
go właściwości fizycznych i sensorycz-
nych [3]. Według autorów wysychanie 
ciastka może być efektem zastosowanego 
w czasie produkcji procesu spulchnia-
nia, a także napowietrzania ciasta [10], 
tak więc nie tylko skład, ale i technologia 
produkcji ciastek ma związek z ich trwa-
łością i zachowaniem pierwotnych cech. 
Struktura w zakresie porowatości, jak 
z kolei twierdzą autorzy [18], w znacznej 
mierze jest zależna od czasu i warunków 
napowietrzania masy jajecznej. 

W przypadku próbki B2 przechowy-
wanej w opakowaniu P1 oraz P3 uzy-
skano zmiany masy próbki niewiele się 
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różniące względem siebie. Przyrost ma-
sy próbki po 30 dniach przechowywania 
względem wartości początkowej wyno-
sił ok. 0,1 g. Dla opakowania P2 zmiana 
masy była prawie dwukrotnie większa 
(0,19 g). 

Próbka B3 przechowywana w opako-
waniach P1 oraz P3 zwiększyła swoją 
masę (0,11 g), natomiast przechowywana 
w opakowaniu P2 zmniejszyła o 0,06%. 
Analizując tę próbkę, zaobserwowano 
dwa procesy – absorpcję wilgoci z otocze-
nia oraz migrację tłuszczu. Według spe-
cyfikacji producenta zawartość tłuszczu 
w 100 g produktu wynosiła 21 g. Wartość 
ta była 2 lub 3 krotnie większa niż w przy-
padku innych badanych próbek. Z kolei 
dla próbki B4 zanotowano przyrost ma-
sy dla wszystkich rodzajów opakowań od 
0,17  g  –  0,30  g. Największą wartość uzy-

skano w przypadku, kiedy próbka była przechowy-
wana w torbie papierowej (P2).

Analiza statystyczna – ocena jednorodności struktury 
badanych ciastek B1, B2, B3, B4

Badane ciastka są oferowane w ogólnodostęp-
nej sprzedaży detalicznej. Można zatem oczeki-
wać takiej samej jakości produktu niezależnie od 
wybranego przy zakupie opakowania jednostko-
wego oraz tekstury, jaką posiadają kolejne ciast-
ka. W trakcie badania sprawdzono, czy jednakowa 
ilość absorbowanej (desorbowanej) wilgoci powo-
duje proporcjonalnie taki sam przyrost (ubytek) 
masy produktów niezależnie od ich typu. Porów-
nano między sobą odchylenia standardowe z każ-
dego ważenia. Stwierdzono, że wartość odchyle-
nia standardowego dla zmiany mas próbek B1, B2, 
B3, B4 przechowywanych w opakowaniach P1, P2, 
P3, P4 była praktycznie taka sama. Może to wska-
zywać na jednorodność tekstury, która nie posiada 

Rysunek 9. Zmiana masy w ciastkach B4 zależnie od rodzaju opakowania i czasu 
przechowywania

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 10. Zmiany masy próbek po okresie 30 dni zależnie od typu opakowania, 
w jakim były przechowywane

Źródło: opracowanie własne
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wag technologicznych zaburzających oddziały-
wanie środowisko/produkt. Świadczy to również 
o tym, że proces zmienności masy badanych pro-
duktów przebiegł bez zaburzeń. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pokazały, że najbar-
dziej odpowiednim opakowaniem pozwalającym 
zachować najdłużej cechy jakościowe ciastka jest 
zamykane pudełko z tworzywa sztucznego. Zmia-
ny masy umieszczonych w nim produktów  były 
najmniejsze, tym samym ten typ opakowania chro-
ni ciastka przed zmianami fizycznymi, a co za tym 
idzie i sensorycznymi. Utrzymanie przez dłuższy 
czas niezmiennych właściwości fizycznych da-
nego ciastka (stałej twardości) wymaga od kon-
sumenta – po otwarciu opakowania fabrycznego 
– przeniesienia i przechowywania ciastek w za-
mkniętych opakowaniach z tworzywa sztucznego. 
Szczególnie jest to ważne dla opakowań o dużych 
pojemnościach, kiedy szanse na szybkie spożycie 
całej zawartości opakowania są niewielkie. Ciastka 
takie narażone są oczywiście na wspomniane utra-
ty bądź absorpcje wody, ale także na zmiany che-
miczne i sensoryczne wpływające na ocenę trwa-
łości, jakości i smaku. Zastosowana metoda, pole-
gająca na ustaleniu mas – początkowej i końcowej 
produktu po wskazanym okresie przechowywania, 
pozwoliła pokazać, że istnieją produkty z tej samej 
grupy (produkty ciastkarskie), które zachowują się 
inaczej. Stosując różne rodzaje form opakowań, 
uzyskano różne wyniki mas końcowych produk-
tów. Potwierdziło to, że na zmianę masy – poza ro-
dzajem opakowania – mają wpływ inne składniki 
obecne w produkcie (np. obecność tłuszczu) oraz 
wilgotność, w jakiej przechowywane są te pro-
dukty. Dlatego zasadne jest zatem uświadomienie, 
a przede wszystkim przekazanie informacji konsu-
mentowi o bezpiecznym i trwałym sposobie prze-
chowywania produktów ciastkarskich, pozwalają-
cym jak najdłużej utrzymać właściwą i pożądaną 
jakość produktu.
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Streszczenie Summary

Nowe wydanie normy ISO/IEC 17025:2017stanowi 
wymagania zarówno dla akredytowanych laboratoriów 
badawczych i wzorcujących, jak i laboratoriów 
ubiegających się o akredytację. Celem artykułu 
jest opracowanie projektu podejścia procesowego 
w zarządzaniu systemowym według wymagań nowej 
normy. Nowelizacja normy wprowadza zmiany w systemie 
zarządzania laboratoriów, jedną z nich jest podejście 
procesowe. W artykule zastosowano metodykę badawczą 
opartą na literaturze przedmiotu podejścia procesowego 
w zarządzaniu systemowym. Artykuł w swej strukturze 
zawiera wprowadzenie, w którym omówiono główne 
zmiany, które występują w nowym wydaniu normy. 
Następnie w punkcie pierwszym omówiono podstawowe 
pojęcia związane z podejściem procesowym. W punkcie 
drugim przedstawiono podejście procesowe stosowane 
w rozwiązaniach norm ISO serii 9000. Wyniki 
przeprowadzonych analiz w zakresie wymagań procesowych 
zawarto w punkcie trzecim artykułu, ilustrując je w formie 
graficznej. Całość zamykają wnioski.

The new edition of ISO/IEC 17025: 2017 contains the 
requirements for accredited testing and calibration 
laboratories as well as laboratories applying for 
accreditation. The aim of the article is to develop the 
design of a process approach in system management 
according to the requirements of the new standard. 
The amendment to the standard introduces changes in 
the laboratory management system, one of them is the 
process approach. The article uses research methodology 
which is based on the subject literature of the process 
approach in systems management. The article is organized 
into 5 sections. Introduction discusses the main changes 
that appear in the new edition of the standard. Section 
1 describes the basic concepts related to the process 
approach. Section 2 discusses the application of the 
proces approach used in the solutions of the ISO 9000 
series of standards. Section 3 presents – in a graphical 
way – the results of analyses performed in the scope of 
process requirements. The last section summarizes the 
results of this work and draws conclusions.
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Wprowadzenie

Akredytowane laboratoria badawcze i wzorcują-
ce, jak i laboratoria ubiegające się o akredytację sto-
ją przed wyzwaniem wprowadzenia zmian wynika-
jących z wydania nowej normy ISO/IEC 17025:2017 
– General requirements for the competence of te-
sting and calibration laboratories (wersja w języku 
polskim: PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych 
i wzorcujących w trakcie opracowania w PKN) [4, 
10, 11]. Poprzednia edycja normy z 2005 r. była 
podzielona na wymagania dotyczące zarządzania 
i wymagania techniczne [12]. Od tego czasu zmie-
niły się zarówno uwarunkowania rynku, jak i stoso-
wanych technologii – na przykład informatycznych, 

z których korzystają laboratoria, stąd nowe wydanie 
normy ma zmienioną strukturę ściśle dostosowaną 
do ostatnich standardów norm serii 17000, takich 
jak PN-EN ISO/IEC 17020 [16] i PN-EN ISO/IEC 
17065 [17] oraz wymagań ostatniego wydania 
normy ISO 9001:2015 [14]. Zakres nowej normy 
ISO/IEC 17025:2017 został znowelizowany i swoim 
zakresem obejmuje badania, wzorcowanie i pobie-
ranie próbek związane z wzorcowaniem i badania-
mi. Struktura normy ma pięć rozdziałów związa-
nych z wymaganiami: wymagania ogólne (rozdz. 4), 
wymagania organizacyjne (rozdz. 5), wymagania 
dotyczące zasobów (rozdz. 6), wymagania dotyczą-
ce procesów (rozdz. 7) i wymagania w zakresie za-
rządzania (rozdz. 8) oraz załączniki informacyjne, 
A – metrologiczna identyfikowalność i B – opcje 
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systemu zarządzania. Główne zmiany nowej edy-
cji normy w porównaniu do poprzedniej edycji 
z 2005 r. to:

 podejście uwzględniające ryzyka, które ma po-
zwolić na pewną redukcję nakazów i zastąpienie 
ich wymaganiami odnoszącymi się do wyników 
działania; 

w wymaganiach dotyczących procesów, proce-
dur, udokumentowanych informacji i obowiązków 
organizacyjnych istnieje większa elastyczność niż 
w poprzednim wydaniu; 

 dodanie definicji „laboratorium”, które jest jed-
nostką realizującą jedną lub więcej z następują-
cych działań: badanie, wzorcowanie, pobieranie 
próbek, związane z późniejszymi badaniami lub 
wzorcowaniami. 

Nowe wydanie normy skupia się obecnie bardziej 
na technikach informacyjnych i obejmuje wykorzy-
stanie systemów komputerowych, zapisów elek-
tronicznych. Podejście procesowe jest teraz zgod-
ne z najnowszymi wydaniami norm, takimi jak: 
PN-EN ISO 9001 [14], PN-EN ISO 15189 [15] 
i ISO/IEC 17021-1 [10].

Według Steve Sidney – przewodniczącego grupy 
roboczej CASCO opracowującej nowy standard nor-
my ISO/IEC 17025:2017: „...w dokumencie normy 
występują: zmiany strukturalne, zmiany techniczne, 
które nie wydają się zbyt duże, a większość z nich 
po prostu wyjaśnia istniejące wymagania. Wiele tre-
ści normy jest bardzo podobnych, natomiast zmia-
ny w wymaganiach systemu zarządzania, myśle-
nie oparte na ryzyku i orientacja na proces powin-
ny pozostawić laboratoriom większą elastyczność 
we wdrożeniu standardu” [21]. 

Aby przedsięwzięcie związane z wprowadze-
niem zmian w systemie zarządzania laboratoriów 
zakończyć sukcesem, konieczne jest spełnienie kil-
ku warunków, w tym między innymi silnego zaan-
gażowania zarówno kadry zarządzającej każdego 
szczebla, jak i pracowników oraz zbudowania do-
brego środowiska wokół tego zadania. Istotnym ele-
mentem jest wiedza na temat zakresu zmian oraz 
z tym związanych „luk” w systemie zarządzania la-
boratorium, których źródłem są wymagania nowego 
wydania normy. Akredytowane laboratoria posiada-
jące aktualne akredytacje muszą wdrożyć nowe wy-
magania najpóźniej do końca 2020 r. Jednym z pod-
stawowych nowych elementów, wymaganych przez 
normę ISO/IEC 17025:2017, jest wdrożenie podej-
ścia procesowego. Stąd celem niniejszego artykułu 
jest przybliżenie tej tematyki oraz przedstawienie 
projektu podejścia procesowego w zarządzaniu sys-
temowym laboratorium w kontekście wymagań no-
wej normy ISO/IEC 17025:2017. 

1. Podstawowe pojęcia związane z podejściem 
procesowym

Pojęcia używane w tym opracowaniu są w zasa-
dzie dobrze ugruntowane w systemach zarządzania 
jakością, lecz zakres zagadnień tutaj poruszanych 

jest cześciowo nowy w obszarze systemów zarządza-
nia laboratorium. Z tego powodu celowe jest uściśle-
nie niektórych pojęć, tym bardziej, że nowe wydanie 
normy w rozdziale 3. jest też źródłem nowej termi-
nologii i definicji. Poniżej zestawiono wyjaśnienie 
najistotniejszych pojęć używanych w artykule:

Badania biegłości – ocena wyników uczestni-
ków według wcześniej ustalonych kryteriów za po-
mocą porównań międzylaboratoryjnych [19].

Bezstronność – obecność obiektywizmu ozna-
cza, że konflikty interesów nie istnieją lub są roz-
wiązane, aby nie wpłynąć negatywnie na dalsze 
działania laboratorium (p. 3.1 normy). 

 Laboratorium – jednostka, która wykonuje jedną 
lub więcej z następujących czynności: badania, wzor-
cowanie, pobieranie próbek, związane z późniejszymi 
badaniami lub wzorcowaniami (p. 3.6 normy).

 Porównanie międzylaboratoryjne – wykonanie 
i ocena pomiarów lub testów na tych samych lub 
podobnych przedmiotach przez co najmniej dwa 
laboratoria, zgodnie z wcześniej określonymi wa-
runkami [19].

 Proces – zbiór zadań wzajemnie powiązanych 
lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują 
wejścia do dostarczenia zamierzonego rezultatu [1]. 

 Podejście procesowe – to jedna z ośmiu za-
sad zarządzania jakością, która polega na pomiarze 
osiągnięć oraz dostrzeganiu i rozwiązywaniu pro-
blemów przez doskonalenie [1]. 

 Proces podstawowy (główny) – dający organi-
zacji wartość dodaną [1].

 Procesy pomocnicze – nie przynoszą organi-
zacji bezpośrednio korzyści finansowych, a często 
stanowią źródło kosztów, bez których niemożliwe 
byłoby funkcjonowanie procesu podstawowego [1].

 Procesy zarządcze – to procesy wymagane dla 
sprawnego funkcjonowania organizacji, sterują pro-
cesami podstawowymi i pomocniczymi w zakresie 
ich optymalizacji, ustalenia zgodności z wymaga-
niami i celami, jak również weryfikują status reali-
zacji działań [1].

Reguła decyzji – reguła opisująca, w jaki spo-
sób uwzględniana jest niepewność pomiaru przy 
określaniu zgodności z określonym wymaganiem 
(p. 3.7 normy).

Ryzyko – wpływ niepewności [13]. 
 Skarga – wyrażenie niezadowolenia przez jaką-

kolwiek osobę lub organizację wobec laboratorium, 
odnoszące się do działań lub wyników tego labora-
torium, w przypadku gdy spodziewana jest reakcja 
(p. 3.2 normy).

 System zarządzania – jest to zbiór wzajemnie 
powiązanych lub wzajemnie oddziałujących ele-
mentów organizacji do ustanowienia polityk i ce-
lów oraz procesów do osiągania tych celów [13].

Weryfikacja – dostarczenie obiektywnego do-
wodu, że dany produkt spełnia określone wymaga-
nia, na przykład spełnienia specyfikacji producen-
ta. Przedmiotem może być na przykład proces, pro-
cedura pomiarowa, materiał, związek lub system 
pomiarowy (p. 3.8 normy).



151

2018 W r z e s i e ń

Walidacja – to potwierdzenie, przez dostarcze-
nie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione 
wymagania odnośnie konkretnego użycia lub zasto-
sowania [13]. Na przykład: podczas szacowania nie-
pewności wyniku pomiaru trzeba wziąć pod uwagę 
każdy składnik niepewności, który może być istotny 
w danej sytuacji, przy wykorzystaniu odpowiednich 
metod analizy. 

2. Podejście procesowe stosowane w rozwiązaniach 
norm ISO serii 9000

Podejście procesowe jest obecnie uważane za jed-
ną z ważniejszych orientacji w zakresie organizacji 
i zarządzania jednostkami organizacyjnymi (różnego 
rodzaju przedsiębiorstwami i instytucjami). W litera-
turze przedmiotu wielu autorów prac [1-3, 5-7] okre-
śla podejście procesowe do zarządzania jako logiczne 
zaprojektowanie działań, aby osiągnąć zamierzony 
cel. Wskazują, że w każdej organizacji istnieje wiele 
działań, które muszą być wykonane. Od ich efektyw-
ności zależy wynik końcowy procesów, jakim jest za-
dowolenie klienta, jak i jakość oferowanego produktu 
lub usługi. Dlatego bardzo ważne jest zidentyfikowa-
nie wszystkich procesów oraz ich klasyfikacja. Dla ni-
niejszego artykułu przyjęto podział – stosowany w za-
rządzaniu jakością [1, 6] – na procesy:

 podstawowe (główne), dające organizacji war-
tość dodaną, powiązane bezpośrednio z podstawo-
wą działalnością organizacji,

wspierające, nieprzynoszące organizacji bezpo-
średnich korzyści finansowych, raczej często stano-
wiące rodzaj kosztów, bez których niemożliwe by-
łoby funkcjonowanie organizacji,

 ogólne, często nazywane zarządczymi, które są 
wymagane do sprawnego funkcjonowania organizacji.

W rozwiązaniach norm ISO serii 9000 podejście 
procesowe po raz pierwszy zostało zapisane i sfor-
malizowane w trzecim wydaniu normy ISO 9001:2000 
i bardziej „zachęcało” do stosowania, niż wymaga-
no [7]. Następna nowelizacja normy z 2008 r. zmie-
niła strukturę normy, ułatwiając w ten sposób im-
plementację. Wymagania aktualnie obowiązującej 
normy ISO 9001:2015 kładą większy nacisk na po-
dejście procesowe. Ma to na celu umożliwienie bar-
dziej spójnego zarządzania procesami w organiza-
cji. Wśród nowych wymagań znalazło się określe-
nie wejść i oczekiwanych wyjść dla każdego pro-
cesu, przypisanie dla procesów odpowiedzialności 
i uprawnień, określenie ryzyka związanego z proce-
sami oraz szans dla ich doskonalenia [1,7].

3. Podejście procesowe w nowym wydaniu normy 
ISO/IEC 17025:2017

3.1. Proces podstawowy

Wymagania dotyczące procesów są zawarte 
w rozdziale 7. normy i obejmują 11 procesów, 
które dodatkowo są przedstawione w formie gra-
ficznej w informacyjnym załączniku B do normy. 

W niniejszym artykule przyjęto wymienione w roz-
dziale 7. procesy jako proces podstawowy, dający 
laboratorium wartość dodaną. Poszczególne proce-
sy posiadają następujące wymagania:

7.1 Przegląd zapytań, ofert i umów – laborato-
rium musi posiadać procedurę przeglądu, zapytań, 
ofert i umów, która powinna zapewnić, że:

a) wymagania są odpowiednio zdefiniowane, 
udokumentowane i zrozumiane,

b) laboratorium ma zdolność i zasoby do speł-
nienia wymagań,

c) w przypadku korzystania z zewnętrznych 
dostawców (np. w sytuacjach nieprzewidzianych 
lub nie ma zasobów ani kompetencji do wykona-
nia określonych czynności) stosuje się wymagania 
p. 6.6 (Dostarczone z zewnątrz produkty i usługi), 
na które laboratorium musi uzyskać zgodę klienta,

d) wybrano odpowiednie metody lub procedury, 
które są w stanie spełnić wymagania klientów.

W p. 7.1.3 normy dodano nowe wymaganie 
stanowiące, że: „gdy klient zażąda oświadczenia 
o zgodności ze specyfikacją lub standardem dla 
badań lub wzorcowania (np. spełnia/nie spełnia, 
w granicach tolerancji/poza granicami tolerancji), 
to specyfikacja lub standard oraz reguła decyzyjna 
powinna być jasno określona przez laboratorium 
oraz uzgodniona z klientem. 

7.2 Wybór, weryfikacja i walidacja metod – wy-
magania rozdzielono w zakresie wyboru i weryfi-
kacji metod (p. 7.2.1) oraz ich walidacji (p. 7.2.2). 
Główne zmiany dotyczą walidacji metod. I tak, gdy 
wprowadzane są zmiany w zwalidowanej meto-
dzie (np. jej uaktualnienie), należy określić wpływ 
takich zmian i tam, gdzie zostanie stwierdzo-
ne, że zmiany mają wpływ na oryginalną walida-
cję, należy przeprowadzić nową walidację metody 
(p. 7.2.2). Z kolei w p. 7.2.2.4 określono wykaz za-
pisów, które należy przechowywać (procedura, spe-
cyfikacje wymagań, charakterystyki metod, wyniki 
walidacji, oświadczenia o ważności metod).

7.3 Pobieranie próbek – wymogi niniejszego 
procesu mają zastosowanie do laboratoriów, które 
wykonują czynności związane z pobieraniem pró-
bek, a także do laboratoriów badawczych i wzor-
cujących, które są odpowiedzialne za pobieranie 
próbek. Nowym wymaganiem jest p. 7.3.2 określa-
jący zakres opisu procedury pobierania próbek, któ-
ra powinna obejmować: wybór próbek lub miejsc; 
plan pobierania próbek; przygotowanie i obróbkę 
próbki (próbek) z substancji, materiału lub produk-
tu w celu uzyskania wymaganego produktu do ko-
lejnych badań i wzorcowań. Laboratorium jest zo-
bowiązane do przechowywania zapisów danych 
z próbkowania, które stanowią część badań lub 
wzorcowania (p. 7.3.3).

7.4 Postępowanie z obiektami do badań i wzor-
cowań – norma uściśla sytuację, w której laborato-
rium przyjmuje do badań/wzorcowań obiekt, w sto-
sunku do którego stwierdzono odstępstwo od wy-
specyfikowanych warunków. W przypadku wąt-
pliwości co do przydatności obiektu do badania/

Józef Gruszka
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wzorcowania lub gdy obiekt nie jest zgodny z przed-
stawionym opisem, laboratorium przeprowadza 
konsultacje z klientem w celu uzyskania dalszych 
instrukcji przed kontynuowaniem prac i rejestruje 
wyniki tych konsultacji. Gdy klient wymaga, aby 
przedmiot został poddany badaniom/wzorcowaniu, 
laboratorium powinno zawrzeć w sprawozdaniu in-
formację o odchyleniu od określonych warunków 
i na jakie wyniki może mieć wpływ odstępstwo.

7.5 Zapisy techniczne – wprowadzono wyma-
gania dotyczące przechowywania dokumentacji 
technicznej w celu zapewnienia identyfikowalno-
ści działań laboratoryjnych oraz dostarczenia infor-
macji na potrzeby podejmowania decyzji. Oczeku-
je się, że zapisy techniczne będą zawierały wyniki, 
raport oraz informacje, które w miarę możliwości 
powinny ułatwić identyfikację czynników wpływa-
jących na wynik pomiaru i związaną z nim niepew-
ność pomiaru lub umożliwią powtórzenie działań 
laboratoryjnych (p. 7.5.1). 

7.6 Obliczanie/ocena niepewności pomiarowej 
– przy ocenie niepewności pomiaru obowiązu-
je ogólne wymaganie, że należy wziąć pod uwagę 
wszystkie istotne elementy, w tym m.in. wynikają-
ce z pobierania próbek, stosując odpowiednie me-
tody analizy (p. 7.6.1). W wypadku laboratoriów 
wzorcujących urządzenia pomiarowe, w tym i wła-
sne urządzenia, powinno się obliczać niepewność 
pomiaru dla wszystkich urządzeń (p. 7.6.2). Z kolei 
laboratoria badawcze są też zobowiązane do oceny 
niepewności pomiaru, a w przypadku gdy meto-
da badania wyklucza ocenę niepewności pomiaru, 
ocena niepewności pomiarowej powinna być do-
konywana w oparciu o zrozumienie teoretycznych 
zasad lub praktycznych doświadczeń z daną me-
todą (p. 7.6.3). Dalsze uszczegółowienie wymagań 
zawartych w p. 7.6.1 i 7.6.2 są zawarte w uwagach. 

7.7 Analiza wyników/potwierdzenie przydatno-
ści wyników – rozszerzono zakres monitorowania 
wyników m.in. o porównania wewnątrzlaboratoryj-
ne, badanie próbki ślepej (p. 7.7.1). Udział w pro-
gramach porównań międzylaboratoryjnych nie po-
winien ograniczać się do badań biegłości. Istotna 
jest uwaga, która zawiera dodatkowe informacje na 
temat badań biegłości i dostawców badań biegłości, 
którzy spełniają normę PN-EN ISO/IEC 17043 [19], 
tj. są uznawani za kompetentnych (p. 7.7.2).

7.8 Przedstawienie wyników – zakres wyma-
gań określa szczegółowe wymogi dotyczące rapor-
tów z badań (p. 7.8.3), szczegółowe wymagania dla 
świadectw wzorcowania (p. 7.8.4) oraz specyficz-
ne wymagania dla sprawozdań z pobierania próbek 
(p. 7.8.5). W formie wymagań ujęte są zasady przed-
łożenia oświadczenia o zgodności wyników ze spe-
cyfikacją lub standardem (p. 7.8.6) oraz przedsta-
wiania opinii i interpretacji wyników (p. 7.8.7). 

7.9 Skargi – wymagany jest udokumentowa-
ny proces do przyjmowania, oceny i podejmowa-
nia decyzji w sprawie skarg. Oczekuje się, że pro-
ces ten będzie dostępny dla każdej zainteresowanej 
strony na żądanie (p. 7.9.2). Wyniki, które należy 

przekazać osobie składającej skargę, powinny być 
przekazywane przez osoby, które nie uczestniczą 
w pierwotnej działalności laboratorium lub zostały 
sprawdzone i zatwierdzone przez te osoby. Może to 
być wykonane przez personel zewnętrzny (p. 7.9.6). 
O ile to możliwe, laboratorium przekazuje skarżące-
mu formalne powiadomienie o zakończeniu rozpa-
trywania skargi (p. 7.9.7).

7.10 Zarządzanie pracą niezgodną – zakres wy-
magań w stosunku do porzedniego wydania normy 
w zasadzie – poza zmianą tytułu – nie uległ zmianie.

7.11 Nadzorowanie danych – zarządzanie in-
formacją – zapisy tego procesu określają wyma-
gania dotyczące laboratoryjnych systemów nadzo-
rowania danych i zarządzania informacjami, wy-
korzystywanych do gromadzenia, przetwarzania, 
rejestrowania, raportowania, przechowywania lub 
wyszukiwania danych zawartych głównie w syste-
mach komputerowych i nieskomputeryzowanych. 

3.2. Procesy zarządcze
Zgodnie z definicją procesy zarządcze to procesy 

wymagane dla sprawnego funkcjonowania organi-
zacji, sterują procesami podstawowymi i pomocni-
czymi. Przyjęto, że wymagania ogólne (rozdział 4. 
normy), wymagania strukturalne (rozdział 5.) i wy-
magania dotyczące zarządzania (rozdział 8.) swoim 
zakresem stanowią o sprawnym funkcjonowaniu la-
boratorium i działalności laboratorium.

Wymagania ogólne (rozdział 4.) – podstawą dzia-
łalności lababoratorium powinna być zasada bez-
stronności i poufności. Działalność laboratorato-
rium powinna być zorganizowana i zarządzana 
tak, aby zapewnić bezstronność (p. 4.1). Na bieżą-
co należy identyfikować zagrożenia dla swojej bez-
stronności na zasadzie analizy ryzyka wynikające-
go z działalności lub relacji z personelem (p. 4.1.4). 
Wymagania dotyczące poufności są zawarte 
w p. 4.2 i obejmują m.in. odpowiedzialność la-
boratorium za poinformowanie klienta z wyprze-
dzeniem o informacjach, które zamierza umieścić 
w domenie publicznej (p. 4.2.1). Omawiają również 
sposób postępowania w przypadku ujawnienia in-
formacji poufnych wymaganych przez prawo lub 
na mocy umów (p. 4.2.2). Wymóg poufności do-
tyczy również pracowników laboratorium, w tym 
członków komitetów, wykonawców, personelu or-
ganów zewnętrznych lub osób działających w imie-
niu laboratorium, nawet w przypadku, gdy informa-
cje pochodzą ze źródeł innych niż klient (np. skar-
żący, organy nadzoru – p. 4.2.3).

Wymagania dotyczące struktury (rozdział 5.) 
– określają główne wymagania w zakresie:

 statusu prawnego laboratorium (p. 5.1),
 identyfikacji kierownictwa (p. 5.2),
 zakresu czynności laboratoryjnych (p. 5.3),
 spełnienia wymagań normy, klientów laborato-

rium, organów regulacyjnych i organizacji uznają-
cych (p. 5.4),

 struktury organizacyjnej i zarządczej i z tym 
związanych relacji (p. 5.5),
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 uprawnień i dostępności personelu odpowie-
dzialnego za wdrożenie i utrzymanie integralności 
systemu zarządzania (p. 5.6),

 komunikacji dotyczącej skuteczności systemu 
zarządzania oraz znaczenia spełnienia wymagań 
klientów i innych (p. 5.7).

Należy zauważyć, że nowelizacja normy w punk-
cie 5.3 wymaga, aby laboratorium określiło i udo-
kumentowało zakres czynności, który wynika z wy-
magań normy, co wyklucza zewnętrzne świadcze-
nie bieżących czynności laboratoryjnych. Oznacza 
to, że laboratorium określa i dokumentuje tylko 
czynności związane z badaniami/wzorcowaniem 
i pobieraniem próbek w oparciu o własne zasoby. 
W wersji normy z 2005 r. dopuszczalne było zleca-
nie podwykonawcom testów i kalibracji w przypad-
ku, gdy laboratorium nie było w stanie ich wykonać. 
Nowa norma „dopuszcza podwykonawstwo” tylko 
w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: przeciążenie 
pracą, choroba personelu, utrzymanie sprzętu lub 
inne podobne sprawy [21]. 

Wymagania dotyczące zarządzania (rozdział 8.) 
– laboratorium może wybrać wdrożenie systemu za-
rządzania między opcją A lub opcją B. Opcja A obej-
muje listę minimalnych wymagań dotyczących:

 dokumentacji systemu zarządzania (p. 8.2),
 nadzoru nad dokumentami systemu zarządza-

nia (p. 8.3),
 zapisów (p. 8.4),
 działań ukierunkowanych na zagrożenia i szan-

se (p. 8.5),
 doskonalenia (p. 8.6),
 działań korygujących (p. 8.7),
 audytów wewnętrznych (p. 8.8),
 przeglądów zarządzania (p. 8.9).

Opcja B zakłada sytuację laboratorium, które usta-
nowiło i utrzymuje system zarządzania, zgodnie 
z wymaganiami normy ISO 9001. W tym wypadku 
laboratorium zobowiązane jest do spełnienia wy-
magań zawartych w rozdziałach 4 – 8. Tym samym 
można przyjąć, że laboratoria spełniające wymogi 
rozdziałów 4 – 7 i wdrażające wariant A (rozdział 8.) 
będą również działać ogólnie zgodnie z zasadami 
normy ISO 9001 (załącznik B – informacyjny – Opcje 
systemu zarządzania). Co nie oznacza jednoznacznej 
zgodności systemów zarządzania z normą ISO 9001. 
Laboratorium musi się wykazać kompetencją do 
tworzenia technicznie poprawnych danych i wyni-
ków, które osiąga się jedynie dzięki zgodności z wy-
maganiami normy ISO/IEC 17025:2017.

Dokumentacja systemu zarządzania (opcja A) 
– wymagania dotyczące dokumentacji związane 
z działaniem systemu zarządzania są zawarte w na-
stępujących obszarach:

 zasady i cele systemu zarządzania (p. 8.2.1), 
 analiza opinii klientów (p. 8.6.2), 
 działania naprawcze, zapisy dotyczące nie-

zgodności (p. 8.7.3),
 audyt wewnętrzny i zapisy wyników (p. 8.8.2), 
 dane wejściowe do przeglądu zarządzania i za-

pisy wyjściowe (p. 8.9.2).

Należy zauważyć, że nie ma już wymagań dla 
udokumentowanych procedur odnoszących się do 
czynności związanych z systemem zarządzania, 
o których mowa w rozdziale 8. Nie ma również wy-
mogu dotyczącego podręcznika jakości.

Działania dotyczące ryzyka i szans (p. 8.5) – są 
wymaganiami nowymi w normie, mającymi na celu 
rozważenie ryzyk i szans związanych z działalno-
ścią laboratorium. Działania te są opisane w normie 
i obejmują następujące zapisy:

 Przedmowa do normy – „podejście uwzględnia-
jące ryzyka, które ma pozwolić na pewną redukcję 
nakazów i zastąpienie ich wymaganiami odnoszą-
cymi się do wyników działania”. 

Wprowadzenie do normy – „norma wymaga, 
aby laboratorium zaplanowało i wdrożyło działania 
dotyczące ryzyka i szans”.

 P. 4.1.4 – „Laboratorium na bieżąco powinno 
identyfikować zagrożenia dla swojej bezstronności. 
Obejmuje to ryzyko wynikające z jego działalności, 
relacji z personelem. Jednak takie związki nieko-
niecznie przedstawiają laboratorium, w którym ist-
nieje ryzyko bezstronności”.

 P. 4.1.5 – „W przypadku stwierdzenia zagrożenia 
bezstronności laboratorium powinno wykazać, w ja-
ki sposób eliminuje lub minimalizuje takie ryzyko”.

 P. 7.8.6.1 – „Po przedłożeniu oświadczenia 
o zgodności ze specyfikacją lub standardem labo-
ratorium dokumentuje zastosowaną regułę decy-
zyjną, biorąc pod uwagę poziom ryzyka (np. fał-
szywe przyjęcie i fałszywy odrzut oraz założenia 
statystyczne).”

 P. 8.5 opisuje zakres działań, które należy wdro-
żyć w celu uwzględnienia ryzyk i szans. 

 P. 8.6.1 – „Laboratorium powinno określić i wy-
brać możliwości doskonalenia i wdrożyć wszel-
kie niezbędne działania. Możliwości doskonalenia 
można zidentyfikować poprzez przegląd procedur 
operacyjnych, stosowanie polityk, ogólne cele, wy-
niki kontroli, działania naprawcze, przegląd zarzą-
dzania, sugestie personelu, ocenę ryzyka, analizę 
danych i wyniki badań biegłości”.

 P. 8.7.1 – „W przypadku wystąpienia niezgod-
ności laboratorium… e) w razie potrzeby powin-
no aktualizować ryzyka i szanse określone podczas 
planowania”.

 P. 8.9.2 – „Dane wejściowe do przeglądu zarzą-
dzania powinny być rejestrowane i zawierać in-
formacje związane z:… m) wynikami identyfikacji 
ryzyka”. 

Ważne jest, aby działania podjęte w celu uwzględ-
nienia ryzyka i szans były proporcjonalne do poten-
cjalnego wpływu na ważność wyników badań labo-
ratoryjnych (p. 8.5.3). Chociaż wymagania zawarte 
w p. 8.5 określają, że organizacja planuje działania 
mające na celu przeciwdziałanie ryzyku, nie ma wy-
mogu stosowania formalnych metod zarządzania ry-
zykiem ani konieczności dokumentowania procesu 
zarządzania ryzykiem. Laboratoria mogą zdecydować, 
czy opracować szerszą metodologię zarządzania ryzy-
kiem, niż wymaga tego omawiany proces, na przykład 
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poprzez zastosowanie innych wytycznych lub norm 
(uwaga p. 8.5.2). Przydatne informacje można znaleźć 
w normie PN-EN ISO/IEC 31000, Zarządzanie ryzy-
kiem – Zasady i wytyczne [20].

3.3. Procesy pomocnicze
Procesy pomocnicze nie przynoszą organizacji 

bezpośrednio korzyści finansowych, a często stano-
wią źródło kosztów, bez których niemożliwe byłoby 
funkcjonowanie na przykład procesu podstawowe-
go czy procesów zarządczych w laboratorium w za-
kresie przeprowadzania badań/wzorcowań lub po-
bierania próbek. Przyjęto, że wymagania dotyczące 
zasobów, które są zawarte w rozdziale 6., stanowią 
niezbędne zabezpieczenie procesów podstawowych 
i procesów zarządczych. Zgodnie z p. 6.1 – „Labora-
torium musi dysponować personelem, urządzenia-
mi, wyposażeniem, systemami i usługami wsparcia 
niezbędnymi do zarządzania i wykonywania czynno-
ści laboratoryjnych”. Wymagania dotyczące zasobów 
w normie obejmują: 

Personel (p. 6.2) – cały personel laborato-
rium, wewnętrzny lub zewnętrzny, który mógłby 

wpływać na działania laboratorium, powinien dzia-
łać bezstronnie, być kompetentny i pracować zgod-
nie z systemem zarządzania laboratorium (p. 6.2.1). 
Laboratorium powinno udokumentować w formie 
procedury i utrzymywać zapisy związane z wyma-
ganiami dotyczącymi kompetencji personelu dla 
każdej funkcji wpływającej na wyniki działań labo-
ratoryjnych (p. 6.2.2 i 6.2.5) {w tym: opracowania, 
modyfikacje, weryfikacje i zatwierdzanie metod; 
analizy wyników, oświadczenia o zgodności lub 
opinie i interpretacje, zgłaszanie, przeglądanie i au-
toryzowanie wyników (p. 6.2.3 i 6.2.6)}.

Warunki lokalowe i środowiskowe (p. 6.3) – nor-
ma określa wymagania dotyczące warunków środo-
wiskowych, które mogą mieć wpływ na wyniki 
działań laboratoryjnych (p. 6.3.1). Wymagania do-
tyczące urządzeń i warunków środowiskowych nie-
zbędnych do wykonywania czynności laboratoryj-
nych muszą być udokumentowane (p. 6.3.2 – 6.3.5).

Wyposażenie (p. 6.4) – wymagania dotyczą wy-
posażenia do pobierania próbek, badań i wzorco-
wania. Mają zastosowanie do urządzeń, oprogra-
mowania, standardów pomiarowych, materiałów 

Rys. 1. Model podejścia procesowego według wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017 dla laboratorium przeprowadzającego 
badania i wzorcowania z uwzględnieniem procesu pobierania próbek

Źródło: opracowanie własne na bazie załącznika B normy ISO/IEC 17025:2017
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referencyjnych, danych referencyjnych, odczynni-
ków, materiałów zużywalnych lub urządzeń pomoc-
niczych – niezależnie od tego, co jest wymagane do 
uzyskania prawidłowych wyników podczas czyn-
ności laboratoryjnych. Urządzenia stosowane do 
pomiarów powinny osiągać wymaganą dokładność 
pomiaru lub niepewność pomiaru. Wymagania do-
tyczące wzorcowania opisano szczegółowo w punk-
tach 6.4.6  –  6.4.13, w tym wymagania dotyczące 
odpowiednich zapisów. Wymagana jest procedura 
obsługi, transportu, przechowywania, użytkowania 
i planowej konserwacji sprzętu w celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania oraz zapobiegania za-
nieczyszczeniu lub uszkodzeniu (p. 6.4.3).

Spójność pomiarowa (p. 6.5) – laboratorium musi 
ustanowić i utrzymać identyfikowalność metrologicz-
ną wyników pomiarów za pomocą udokumentowane-
go nieprzerwanego łańcucha wzorcowania, z których 
każdy przyczynia się do niepewności pomiaru, łącząc 
je z odpowiednim odniesieniem (p. 6.5.1). Laborato-
rium powinno zapewnić, aby wyniki pomiarów były 
identyfikowalne z systemem międzynarodowym jed-
nostek SI (p. 6.5.2). Jeżeli nie jest możliwa identyfi-
kowalność metrologiczna jednostek SI, laboratorium 
musi wykazać zgodność metrologiczną z odpowied-
nim wzorcem (p. 6.5.3). Dodatkowe informacje na te-
matidentyfikowalności metrologicznej można znaleźć 
w załączniku A do normy. Z kolei całość podejścia do 
spójności pomiarowej w ujęciu procesowym jest za-
warta w publikacji [9].

Usługi zewnętrzne i zakupy (p. 6.6) – można 
przyjąć, że zakres wymagań nie zawiera istotnych 
zmian w stosunku do poprzedniej normy. Pozosta-
je bez zmian posiadanie procedury i z tym związa-
nych zapisów dotyczących wyboru i zakupu wyko-
rzystywanych przez laboratorium usług i dostaw, 
wpływających na jakość procesu pobierania pró-
bek, badań/wzorcowań (p. 6.6.2).

Mając zdefiniowane w rozdziale 3. niniejszego arty-
kułu wymagania związane z procesem podstawowym 
(p. 4.1), wymagania związane z procesami zarządczy-
mi (p. 4.2) oraz wymagania związane z procesami po-
mocniczymi (p. 4.3), opracowano w formie graficznej 
model podejścia procesowego według wymagań zno-
welizowanej normy ISO/IEC 17025:2017 dla labora-
torium przeprowadzającego badania i wzorcowania 
z uwzględnieniem procesu pobierania próbek (rys. 1).

Podsumowanie

Nowelizacja normy ISO/IEC 17025:2017 wprowa-
dza zmiany w systemie zarządzania laboratoriów. 
Jako pierwszą istotną zmianę wskazuje się na po-
dejście uwzględniające ryzyka. Drugą istotną zmia-
ną jest wprowadzenie w wymaganiach dotyczących: 
procesów, procedur, udokumentowanych informa-
cji i obowiązków organizacyjnych większej elastycz-
ności niż w poprzednim wydaniu normy z 2005 r. 
Trzecia zmiana dotyczy definicji „laboratorium”, 
które jest jednostką organizacyjną, wykonującą jed-
no lub więcej z następujących działań: badania, 

wzorcowanie, pobieranie próbek, związane z póź-
niejszymi badaniami lub wzorcowaniem. Działania 
te są zdefiniowane jako działalność laboratoryjna.

Przeprowadzona analiza wymagań znowelizowa-
nej normy pozwoliła na opracowanie projektu podej-
ścia procesowego w systemowym zarządzaniu labo-
ratorium, który stanowi jedną z istotnych zmian no-
wej normy. Opracowany w formie graficznej model 
podejścia procesowego może stanowić uzupełnienie 
do załącznika B normy ISO/IEC 17025:2017 przed-
stawiającego przykład schematycznego przedstawie-
nia procesów według wymagań normy.

Dr hab. inż. Józef Gruszka (jozef.gruszka@put.poznan.pl) – prof. 
nadzw. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, 
Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości
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Streszczenie Summary

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to system jakości, 
który jest obligatoryjny dla producentów wyrobów 
budowlanych. Powinien on być udokumentowany 
i nadzorowany. Celem autorów, przyjętym w niniejszym 
opracowaniu, jest identyfikacja uwarunkowań 
dotyczących dokumentowania ZKP, analogii pomiędzy 
ZKP a systemem jakości według normy ISO 9001:2015 
i innymi regulacjami oraz wskazanie korzyści i trudności 
związanych z dokumentowaniem działań i ich wyników. 
Przedstawiona także została propozycja metody 
dotyczącej zarządzania dokumentacją systemu ZKP, 
która – zdaniem autorów – może ułatwić mniejszym 
organizacjom planowanie i realizację działań w tym 
zakresie. Propozycja ta oparta jest między innymi na 
wynikach badań empirycznych, które przeprowadzono, 
by określić potrzeby i problemy dotyczące ZKP 
występujące w grupie mniejszych producentów wyrobów 
budowlanych.

Factory Production Control (FPC) is a quality system 
that is obligatory for manufacturers of construction 
products. This system should be documented and 
supervised. The aim of the authors adopted in this 
study is to identify conditions for FPC documentation, 
analogies between ZKP and the quality system 
according to ISO 9001:2015 and other regulations, and 
to indicate the benefits and difficulties associated with 
documenting activities and their results. A proposal for 
a method for documentation management of the FPC 
system will also be presented, which, in the authors’ 
opinion, may help organizations plan and implement 
activities in this area. This proposition is based on the 
results of empirical research that was carried out to 
determine the needs and problems related to FPCs in 
the group of smaller producers of construction products.
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Wprowadzenie

Określenie Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) 
po raz pierwszy pojawiło się w Dyrektywie Ra-
dy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w spra-
wie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych. ZKP 
została tam zdefiniowana jako stała, wewnętrzna 
kontrola produkcji prowadzona przez producenta. 
Wszystkie jej elementy, wymagania i przepisy przy-
jęte przez producenta powinny być w sposób sys-
tematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie 
zasad i procedur postępowania. Taki system doku-
mentowania kontroli produkcji powinien gwaran-
tować jednolitą interpretację zapewnienia jakości 
i umożliwić sprawdzenie osiągnięcia wymaganych 
cech wyrobu oraz efektywność działania systemu 
kontroli produkcji [5]. Polska, przystępując do Unii 

Europejskiej w 2004 roku, zobowiązała się do do-
stosowania swoich przepisów w zakresie normali-
zacji wyrobów do przepisów i podejścia unijnego. 
To zobowiązanie dotyczy również rynku wyrobów 
budowlanych [11].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawia-
jące zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrek-
tywę Rady 89/106/EWG (CPR), zdefiniowało na no-
wo pojęcie ZKP, które obecnie określane jest jako 
udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola pro-
dukcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze sto-
sownymi, zharmonizowanymi specyfikacjami tech-
nicznymi [17].

W prawodawstwie polskim ZKP po raz pierw-
szy określono w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spra-
wie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. nr 198, poz. 
2041) [15]. Jej definicja pokrywała się z podaną 
w Dyrektywie Rady 89/106/EWG. Natomiast Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., nr 1966) [16] 
ujednoliciło pojęcie ZKP z zapisami w CPR. Jedyną 
różnicą w stosunku do regulacji europejskiej jest 
przywołanie krajowych, a nie zharmonizowanych, 
specyfikacji technicznych [7].

Według powyższych regulacji prawnych obo-
wiązkiem producenta wyrobu budowlanego jest 
określenie typu wyrobu na podstawie oceny i we-
ryfikacji stałości właściwości użytkowych prze-
prowadzonych zgodnie z jednym z systemów oce-
ny i weryfikacji, prowadzenie zakładowej kontro-
li produkcji, sporządzenie deklaracji właściwości 
użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości 
użytkowych, a następnie umieszczenie znako-
wania CE na wyrobie bądź oznakowanie go zna-
kiem budowlanym. A zatem ZKP jest systemem 
obligatoryjnym dla producentów wszystkich wy-
robów budowlanych niezależnie od ich rodzaju 
i zastosowania.

Celem autorów, przyjętym w niniejszym opra-
cowaniu, jest identyfikacja uwarunkowań doty-
czących dokumentowania ZKP, analogii pomię-
dzy ZKP i innymi regulacjami prawnymi i norma-
tywnymi, w tym systemem jakości według normy 
ISO 9001:2015 oraz wskazanie korzyści i proble-
mów z nimi związanych. Przedstawiona także zo-
stanie propozycja metody dotyczącej zarządzania 
dokumentacją systemu ZKP, która – zdaniem auto-
rów – może ułatwić mniejszym organizacjom pla-
nowanie i realizację działań w tym zakresie. Pro-
pozycja ta oparta została m.in. na wynikach badań 
empirycznych, które przeprowadzono, by okre-
ślić potrzeby i problemy dotyczące ZKP występu-
jące w grupie mniejszych producentów wyrobów 
budowlanych.

Związki Zakładowej Kontroli Produkcji z wybranymi 
regulacjami prawnymi i normatywnymi

Wymagania stawiane ZKP zawarte są w ramach 
regulacji prawnych, w dokumentach informacyj-
nych, w specyfikacjach technicznych bądź w in-
strukcjach wewnętrznych jednostek certyfiku-
jących. Prawny wymóg udokumentowania ZKP 
narzuca m.in. obowiązki prowadzenia zapisów 
z kontroli wewnętrznych oraz udokumentowa-
nia odpowiednich procedur postępowania w ce-
lu zapewnienia powtarzalności podejmowanych 
działań. Dotyczą one prowadzenia kontroli sto-
sowanych surowców, procesu produkcji, wyrobu 
gotowego, a także zapewnienia identyfikowalno-
ści i postępowania z wyrobem gotowym. Należy 
udokumentować przypadki wystąpienia wyrobu 

niezgodnego i zasady podejmowania działań ko-
rygujących. Wymagane jest prowadzenie nadzoru 
nad parkiem maszynowym i wyposażeniem po-
miarowo-kontrolnym. Poza ściśle technicznymi 
wymaganiami istnieją także te dotyczące odpowie-
dzialności i uprawnień oraz kompetencji persone-
lu, a także nadzorowania dokumentacji. 

Aktualne  wydanie normy ISO 9001 z 2015  roku 
wprowadziło do wymagań dla systemu zarządza-
nia jakością pojęcie udokumentowanych infor-
macji, które zastąpiło dotychczas stosowane – do-
kumenty i zapisy. Według ISO 9000:2015 udoku-
mentowana informacja to informacja, która po-
winna być nadzorowana i utrzymywana przez or-
ganizację, oraz nośnik, na jakim jest zawarta [13]. 
Opracowując i aktualizując udokumentowane in-
formacje, należy zapewnić ich odpowiednie: iden-
tyfikację i opis (np. tytuł, data, autor lub numer 
referencyjny), właściwy format (np. język, wersję 
oprogramowania, grafikę) i nośnik (np. papiero-
wy, elektroniczny) oraz przegląd i zatwierdzenie 
pod kątem przydatności i adekwatności [14]. Coraz 
częściej stosuje się wyłącznie zapisy elektronicz-
ne, używa się czytników kodów kreskowych, de-
dykowanego oprogramowania, a coraz powszech-
niejsze jest także tworzenie dokumentacji fotogra-
ficznej. Podobne rozwiązania mogą być wykorzy-
stywane również w dokumentowaniu systemu Za-
kładowej Kontroli Produkcji.

Narzędziem stosowanym do oceny i ewaluacji 
ZKP w systemach oceny i weryfikacji stałości wła-
ściwości użytkowych jest inspekcja systemu Za-
kładowej Kontroli Produkcji. Inspekcje te powinny 
być prowadzone według ogólnych zasad audito-
wania opisanych w EN ISO 19011 [4] (PN-EN ISO 
19011:2012 – Wytyczne dotyczące auditowania sys-
temów zarządzania). Wskazuje to również na przy-
należność systemu ZKP do grupy normatywnych 
systemów zarządzania, a zakres wymagań stawia-
nych przez ZKP zawęża tę grupę do systemów za-
rządzania jakością.

Wymagania stawiane systemowi ZKP zawie-
rają się w wymaganiach normy ISO 9001:2015. 
Głównym celem wdrożenia w organizacji sys-
temu zarządzania opartego na modelu wg nor-
my ISO 9001:2015 jest zapewnienie osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju organizacji [9], zaś 
systemu ZKP – zapewnienie stałości właściwości 
użytkowych wyrobu. O integralności obu syste-
mów świadczy zapis zawarty w dokumencie in-
formacyjnym M do dyrektywy 89/106/EWG, który 
w p. 5.4 mówi o możliwości wykorzystania ele-
mentów systemu zarządzania jakością do two-
rzenia i certyfikowania systemu ZKP [8]. Zapisy 
takie znajdują się także w wielu specyfikacjach 
technicznych, jak np. w zharmonizowanej normie 
produktowej PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy 
i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyj-
ne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności. Zapisano w niej, że pro-
ducenci mający system ZKP zgodny z normą 
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EN ISO 9001 i realizujący postanowienia tej nor-
my europejskiej są uznawani za spełniających 
wymagania dotyczące ZKP według Rozporządze-
nia (UE) Nr 305/2011 [12].

Stosowanie normy ISO 9001:2015, pomimo jej 
dużej popularności na całym świecie, jest dobro-
wolne. Zakładowa kontrola produkcji jest jednym 
z warunków prawnych wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych wymaganych przez rozpo-
rządzenie 305/2011 [2], a także przez wymagania 
krajowe. Jednak pomimo różnicy w uwarunkowa-
niach wdrażania tych systemów, analogia pomię-
dzy nimi jest wyraźna, a co za tym idzie – podobny 
jest sposób tworzenia, wdrażania i nadzorowania 
dokumentacji. 

Dokumentowanie systemu ZKP.  Wybrane wyniki badań 
pilotażowych

Przed przystąpieniem do dokumentowania sys-
temu należy najpierw poddać interpretacji wszel-
kie wymagania, które określają system ZKP dla 
konkretnego wyrobu budowlanego. Na przykład 
zagrożeniem mogą być sprzeczne interpretacje 
wymagań prawnych i normalizacyjnych na rynku. 
Wyniki ankiet i warsztatów prowadzonych pod-
czas realizacji badań nad Rozporządzeniem (UE) 
nr 305/2011 wskazały, że nie zawsze informacje 
zawarte w deklaracji właściwości użytkowych po-
krywają się z tymi, które wiążą się z oznakowa-
niem CE [6]. Aby wynikiem procesu tworzenia 
dokumentacji był wartościowy zbiór dokumentów 
ZKP, na wejściu należy prawidłowo zinterpreto-
wać wymagania. 

Dokumentacja ZKP powinna być nadzorowana, 
uaktualniana i uzupełniana w przypadku zaist-
nienia zmian w systemie ZKP, zmian w wyrobie 
czy w procesie produkcji. Do nadzorowania doku-
mentacji powinna zostać wyznaczona osoba o od-
powiednich kompetencjach oraz uprawnieniach 
[3]. Konfrontacja dokumentacji i stanu rzeczywi-
stego uwidacznia różnice pomiędzy wyobraże-
niami na temat systemu a stawianymi przez nor-
my i opracowaną dokumentację wymaganiami. 
Analiza oraz wzajemne dopasowanie dokumenta-
cji i stanu rzeczywistego to najtrudniejsza część 
wdrożenia systemu ZKP, przyczyniająca się czę-
sto do powstawania napięć i dyskusji [20]. Obo-
jętny lub krytyczny stosunek pracowników do 
wdrożonego systemu spowodowany jest głównie 
przez opracowanie zbyt obszernej dokumentacji 
systemowej przysparzającej niepotrzebnej biu-
rokracji. Szczególnie problem ten jest widoczny 
w małych i średnich organizacjach, których nie 
stać na zatrudnienie specjalistów ds. zarządzania 
jakością [22]. Niedostateczne stosowanie znanych 
metod zarządzania jakością wynika z istnienia 
wielu trudności przy ich wdrażaniu i stosowaniu. 
Najistotniejszą trudnością przy wdrażaniu metod 
i technik w ocenie ekspertów jest brak kompeten-
cji z zakresu możliwości ich wykorzystania [10].

Jedną z najważniejszych przyczyn nieskutecz-
nego wdrażania i funkcjonowania normatywnych 
systemów zarządzania są uchybienia dotyczące 
nadzoru nad dokumentacją. Brak nadzoru rozu-
miany jest jako niekompletność i nieaktualność 
dokumentacji oraz jej niedostępność dla pracowni-
ków [19]. Należy przy tym zwrócić uwagę, że dla 
wielu organizacji, które rozpoczęły prace nad sys-
temem zarządzania i jego dokumentacją, zauważo-
no poprawę skuteczności procesów pracy, korzyst-
ne zmiany dotychczasowych sposobów dokumen-
towania, wdrożenie przyjaznej dla użytkownika 
dokumentacji, oszczędności czasu poprzez upo-
rządkowanie procesów i towarzyszącej im doku-
mentacji itp. [21].

Zidentyfikowana przez autorów luka badaw-
cza w odniesieniu do podejścia do dokumentowa-
nia ZKP skłoniła ich do przeprowadzenia w 2016 
roku badań pilotażowych. W katalogu eksporto-
wym Członków Związku Polskie Okna i Drzwi 
z 2013 roku podano, że na polskim rynku dzia-
ła około 2,5 tys. producentów okien i drzwi [23]. 
Dane te potwierdzono także w 2017 roku na por-
talach polityka.pl [1] i money.pl [18]. Część tych 
producentów posiada certyfikaty dla wyrobów 
(głównie drzwi przeciwpożarowych i/lub dymosz-
czelnych), do których wydawania akredytację po-
siadają w Polsce 4 jednostki certyfikujące. Spo-
śród klientów 2 akredytowanych jednostek pro-
wadzących nadzór nad systemami ZKP, wybrano 
300 podmiotów (dobór celowy próby), które na-
leżały do sektora MŚP i prowadziły działalność 
w obszarze produkcji stolarki okienno-drzwiowej. 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz an-
kietowy (badania ilościowe), udostępniony re-
spondentom online. W efekcie uzyskano około 
20% odpowiedzi (61 organizacji). Podmioty oce-
niły wyszczególnione w ankiecie stwierdzenia 
według 5-stopniowej skali Likerta – od „zdecydo-
wanie nie zgadzam się” (1) po „zdecydowanie się 
zgadzam” (5). W wyniku przeprowadzenia ankiety 
uzyskano opinie dotyczące m.in. dokumentowania 
systemu ZKP. Uzupełnienie informacji pozyska-
nych w tym badaniu ilościowym nastąpiło w wy-
niku przeprowadzenia w 2017 r. wywiadów pogłę-
bionych (badania jakościowe) wśród 30 reprezen-
tantów badanego sektora.

Wyniki badań ankietowych pokazały, że więk-
szość respondentów (69%) zgodziła się ze sformu-
łowaniem, iż dokumentacja jest obszerna i ilość 
prowadzonych zapisów jest zwiększona (zdecy-
dowanie się nie zgadzam – 1,7%, nie zgadzam się 
– 13,8%, postawa obojętna – 15,5%, zgadzam się 
– 56,9%, zdecydowanie się zgadzam – 12,1%), 
ponadto większość badanych (61%) potwierdziła 
zwiększoną pracochłonność związaną z nadzoro-
waniem systemu i wprowadzaniem w nim zmian 
(zdecydowanie się nie zgadzam – 1,7%, nie zga-
dzam się – 13,8%, postawa obojętna – 19%, zga-
dzam się – 43,8%, zdecydowanie się zgadzam 
– 17,2%). Przeważająca część respondentów (81%) 
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zgodziła się z twierdzeniem, że obowiązki pracow-
nicze związane z prowadzeniem dokumentacji i za-
pisów ZKP są większe (zdecydowanie się nie zga-
dzam – 1,7%, nie zgadzam się – 6,9%, postawa obo-
jętna – 10,3%, zgadzam się – 75,9%, zdecydowanie 
się zgadzam – 5,2%).

Wobec wykazanych w tych badaniach wyraź-
nych trudności, jakie związane są z dokumentowa-
niem systemu ZKP i nadzorem nad dokumentacją, 
stwierdzono, że przydatna byłaby metoda, która po-
zwoliłaby producentom, szczególnie tym z sektora 
MŚP, na usprawnienie tego niezbędnego elementu 
systemu zarządzania, prowadząc do uproszczenia 
formalnych aspektów spełnienia wymagań zwią-
zanych z wprowadzaniem wyrobów budowlanych 
do obrotu.

Propozycja metody usprawniającej zarządzanie 
dokumentacją systemu ZKP

Dokumentacja towarzysząca systemowi ZKP po-
winna być odpowiednia do wielkości przedsiębior-
stwa, kategorii wyrobu i procesu produkcji. Propo-
nowana metoda dotyczy przygotowania dokumen-
tacji ZKP na potrzeby certyfikacji wyrobu, jak rów-
nież nadzorowania wdrożonej już dokumentacji. 
Jej celem jest maksymalne uproszczenie systemu 
dokumentacji tworzonej w wersji elektronicznej, 
przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawia-
nych systemowi ZKP. Zaleca się stosowanie hiper-
łączy w celu ułatwienia tworzenia zapisów, a także 
uniknięcia błędów powstających przy powielaniu 
zapisywanych informacji.

Ogólną strukturę tego podejścia przedsta-
wiono na rys. 1.

W dalszej części artykułu przedstawione 
zostaną ogólne uwagi charakteryzujące każdy 
z czterech modułów tworzących proponowa-
ną metodę. 

Moduł I – Identyfikacja wymagań/identyfikacja zmian 
w wymaganiach

Przedsiębiorstwo powinno zidentyfiko-
wać wymagania, które będzie musiało speł-
nić przy implementacji systemu ZKP. Wy-
maganiami, w tym przypadku, są przepisy 
prawne, specyfikacje dla wyrobów (normy 
zharmonizowane, europejskie dokumenty 
oceny, krajowe oceny techniczne, aproba-
ty techniczne, normy wyrobu, normy ba-
dawcze), wytyczne jednostki certyfikują-
cej, takie jak programy certyfikacji czy in-
strukcje zawierające wymagania odnośnie 
ZKP.

Wymagania powinny być przeglądane pod 
kątem zmian. Zmiany mogą dotyczyć prawo-
dawstwa, jak i specyfikacji i wymagań jed-
nostki certyfikującej. Istnieje możliwość zmia-
ny jednostki certyfikującej, wówczas wyma-
gania nowej jednostki powinny być poddane 
analizie.

W ramach tego modułu przewidywane są od-
powiednie zestawienia zawierające odniesienia 
(łącza hipertekstowe) umożliwiające identyfika-
cję wszystkich wymagań systemowych i produkto-
wych (w tym oczywiście prawnych) dotyczących 
danej kategorii wyrobów budowlanych. Dodatko-
wo określone zostaną źródła informacji uzupełnia-
jących i wskazówek ułatwiających kompleksową 
identyfikację wymagań i dobrych praktyk.

Moduł II – Dokumentowanie systemu ZKP/wprowadzanie 
zmian w dokumentacji ZKP

Autorzy proponują opracowanie jednolitego „Pod-
ręcznika ZKP” bez tradycyjnego podziału na: księgę, 
procedury i instrukcje. Załącznikami do takiego Pod-
ręcznika będą instrukcje stanowiskowe do poszcze-
gólnych operacji technologicznych. Podręcznik powi-
nien być dokumentem zatwierdzonym przez upoważ-
nioną osobę. Zawierać on będzie rozdziały takie, jak:

1. Dokumentacja ZKP
2. Struktura organizacyjna/Personel
3. Surowce i materiały do produkcji
4. Proces produkcji
5. Maszyny i urządzenia produkcyjne
6. Badania wyrobu gotowego
7. Wyrób niezgodny, działania korekcyjne, kory-

gujące i zapobiegawcze
8. Identyfikacja i identyfikowalność
9. Wyposażenie do kontroli i badań
10. Deklarowanie właściwości użytkowych 

i znakowanie wyrobu gotowego
11. Pakowanie, magazynowanie i transport
12. Reklamacje

Rysunek 1. Metoda zarządzania dokumentacją systemu ZKP

Źródło: opracowanie własne
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Proponowana struktura ramowa Podręcznika 
będzie oparta na systemie łączy hipertekstowych, 
umożliwiających w prosty i szybki sposób do-
stęp do odpowiedniego źródła informacji wraz 
z przykładami konkretnych rozwiązań umożli-
wiających użytkownikowi adaptację do danych 
uwarunkowań.

Moduł III – Przegląd dokumentacji/Nadzorowanie 
dokumentacji

Prowadzenie przeglądów systemu ZKP czy audy-
tów wewnętrznych nie zawsze jest wymagane, za-
tem najczęściej rewizja systemu jest dokonywa-
na podczas prac związanych z inspekcją wstępną 
ZKP przez przedstawiciela jednostki certyfikującej 
(inspektora ZKP). Wówczas, w ramach działań ko-
rygujących czy doskonalących do ewentualnych 
niezgodności/uwag/spostrzeżeń zidentyfikowanych 
podczas inspekcji, dokonuje się poprawy dokumen-
tacji. Nie można jednak wykluczyć zgłoszenia uwag 
przez pracowników zapoznających się z doku-
mentacją. Naniesienie ewentualnych zmian zapo-
biec może identyfikacji nieprawidłowości podczas 
inspekcji.

Po wdrożeniu systemu, w wyniku pracy z doku-
mentacją systemu i praktycznego wykorzystania 
udokumentowanych w Podręczniku procedur, in-
strukcji czy formularzy systemowych, pracownicy 
mogą zgłaszać swoje uwagi do dokumentów, co mo-
że stanowić podstawę zmian. W przypadku zaist-
nienia zmian dotyczących ZKP – rozszerzenia o no-
wy wyrób, zmian w wyrobie lub procesie produk-
cji – należy znowelizować dokumentację i wdrożyć 
zmiany do stosowania.

Jednostka certyfikująca podczas inspekcji w ra-
mach nadzoru nad systemem, podobnie jak pod-
czas inspekcji wstępnej, może zidentyfikować 
przypadki niespełnienia wymagań kryterialnych. 
Wynikać to może ze zmian w tych wymaganiach, 
z tego, iż inspekcja jest tylko próbką lub z te-
go, że producent nie przestrzega ustaleń zawar-
tych w swojej dokumentacji. W tym wypadku nie-
zgodności/uwagi/spostrzeżenia zainicjują podjęcie 
działań naprawczych.

Zaproponowane tu zostaną rozwiązania umożli-
wiające odpowiednie odniesienie się przedsiębior-
stwa do wspomnianych powyżej sytuacji. Będą 
to przykładowe formularze, opisane rzeczywiste 
przypadki i zastosowane działania, odwołania do 
baz wiedzy i dobrych praktyk itp., które stanowią 
źródła przydatne przy wprowadzaniu zmian.

Moduł IV – Wdrożenie wymagań systemu/Utrzymywanie 
i usprawnianie systemu

Moduł ten jest kompilacją elementów zawartych 
w modułach I–III.

Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfi-
kacji, czego wynikiem jest otrzymanie certyfikatu 
stałości właściwości użytkowych/krajowego certy-
fikatu stałości właściwości użytkowych, producent 
wystawia deklarację właściwości użytkowych/

krajową deklarację właściwości użytkowych, 
znakuje wyrób znakowaniem CE/znakiem budow-
lanym i wprowadza wyrób do obrotu. Jest to mo-
ment, od którego zaprojektowany system ZKP za-
czyna funkcjonować w ramach normalnej praktyki 
przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać o realizacji ustaleń zapisanych 
w dokumentacji ZKP oraz o tworzeniu odpowied-
nich zapisów w ustanowionych formularzach. 
Jednostka certyfikująca kontynuuje nadzór, oce-
nę i ewaluację ZKP, wynikiem czego jest utrzyma-
nie certyfikatu, a tym samym możliwości dalszej 
sprzedaży wyrobów. W przypadku zmiany w wy-
maganiach kryterialnych producent aktualizuje 
deklaracje/krajowe deklaracje i informacje towa-
rzyszące znakowaniu CE/znakowi budowlanemu.

W ramach modułu IV określone zostaną praktycz-
ne rozwiązania, które mogą być wykorzystane szcze-
gólnie w dokumentowaniu działań usprawniających 
skuteczną implementację mechanizmów systemo-
wych. Podane zostaną przykładowe procedury w ra-
mach identyfikacji i szacowania ryzyka, określania 
przyczyn występujących problemów i ich elimina-
cji. Zaproponowane zostaną także sposoby umożli-
wiające formalne bieżące nadzorowanie wybranych 
procesów, określanie ich skuteczności i możliwości 
wykorzystania w ramach różnych modeli systemów 
zarządzania (jakość, środowisko, bhp, bezpieczeń-
stwo informacji itp.).

Podsumowanie

Ponieważ Zakładowa Kontrola Produkcji jest 
systemem wymaganym przez prawo w krajach 
UE, producenci wyrobów budowlanych, chcąc 
legalnie wprowadzać swoje wyroby do obrotu, 
muszą spełnić obowiązki związane z udokumen-
towaniem działań realizowanych w ramach tego 
systemu.

Realizując przyjęty w artykule cel, zidentyfi-
kowano uwarunkowania dotyczące dokumento-
wania ZKP, analogie pomiędzy ZKP a systemem 
jakości według normy ISO 9001:2015 i innymi 
regulacjami oraz wskazano uwarunkowania zwią-
zane z dokumentowaniem działań i ich wyni-
ków jako rezultat studium literaturowego i badań 
ankietowych.

Dokumentowanie i nadzorowanie ZKP może 
być dla producentów zadaniem trudnym i nad-
miernie obciążającym. Dlatego też przedstawiony 
tu zarys metody zarządzania dokumentacją tego 
systemu należy traktować jako koncepcję pomoc-
nego narzędzia dla przedsiębiorców produkują-
cych wyroby budowlane, szczególnie tych z sek-
tora MŚP.

Model postępowania – z uwagi na ograniczoną 
objętość opracowania – został przedstawiony w for-
mie krótkiej charakterystyki poszczególnych jego 
modułów. Pełna postać tej metody – po praktycznej 
weryfikacji – zostanie zaprezentowana w formie po-
radnika lub e-booka. 

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA
Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP – propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu
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Ponieważ producenci wyrobów budowlanych 
w kontekście potencjału naszej gospodarki stanowią 
znaczącą grupę, autorzy wyrażają nadzieję, że arty-
kuł ten zachęci też innych badaczy do zaintereso-
wania się przedstawioną tu problematyką.
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Streszczenie Summary

W artykule zaprezentowano założenia programu TWI, który 
zorientowany jest na rozwój umiejętności przełożonych, 
instruowanie pracowników, doskonalenie metod 
i budowanie bezpiecznego miejsca pracy. Przytoczono 
również rozwinięcie teorii 6S w obszarze pojawiających 
się barier podczas wdrożenia i utrzymywania systemu. 
Wskazano schemat postępowania i działania według TWI 
na rzecz pomyślnego funkcjonowania systemu 6S jako 
pierwszego kroku w kierunku tworzenia efektywnego 
i nowoczesnego procesu produkcji. 

The article presents assumptions of the TWI program, 
which is oriented on the development of supervisors’ skills, 
instructing employees, improving methods and building 
a safe workplace. The development of the 6S theory in 
the area of emerging barriers during the implementation 
and maintenance of the system was also cited. The TWI 
procedure and action plan was indicated in favor of the 
successful operation of the 6S system as the first step in 
creating an efficient and modern production process.

Słowa kluczowe Keywords
metoda 6S, bezpieczeństwo, program TWI 6S method, safety, TWI program

Program Training Within Industry 
sposobem na utrzymanie systemu 6S 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Training Within Industry program as a way to maintain 
the 6S system in a production company
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Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa skupiają się na poprawie bez-
pieczeństwa, korzystając z różnych modeli, syste-
mów i narzędzi. Tworzenie bezpiecznego środowi-
ska pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest 
trudnym procesem. Warunkiem utrzymywania bez-
piecznych warunków pracy na stanowiskach jest 
między innymi przestrzeganie wcześniej wdrożo-
nych zasad oraz dbałość o prawidłową organizację 
i czystość na stanowiskach pracy oraz eliminacja 
ewentualnych zagrożeń. Warunki sprzyjające utrzy-
maniu wdrożonego systemu skutkują nie tylko bez-
pieczeństwem pracy, ale przekładają  się także na 
poprawę jakości produktów. Jednym ze wspomnia-
nych systemów jest 6S, mający na celu ustanowie-
nie oraz utrzymanie porządku i dyscypliny w miej-
scu pracy. Praktyki 6S stają się jednym z funda-
mentów tworzenia bezpiecznego środowiska pracy 
sprzyjającego działaniom projakościowym, a także 
harmonijnej pracy i ciągłego doskonalenia stosun-
ków międzyludzkich [1]. Wszystkie działania prze-
prowadzane w ramach segregacji (1S), selekcji (2S), 
sprzątania (3S), standaryzacji (4S) i samodyscypli-
ny (5S) mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 
ostatni (6S) krok metody – bezpieczeństwo [3, 12]. 

Metoda 6S opisuje proces angażowania całego 
zespołu w organizowanie, rozwijanie i podtrzymy-
wanie bezpiecznego i produktywnego środowiska 
pracy. Jest jednym z narzędzi systemu produkcji 
„odchudzonej” (ang. lean) i bazą do późniejszego 
wprowadzenia innych elementów. Proces wdraża-
nia 6S jest pierwszym etapem, od którego przed-
siębiorstwo powinno zacząć wprowadzanie pro-
cesu ciągłego doskonalenia firmy, czyli stworze-
nia produktywnego, projakościowego i przyjazne-
go ludziom środowiska pracy. System ten pozwa-
la pracownikom zrozumieć podstawy produkcji 
odchudzonej i przygotować ich na kolejne zmia-
ny. Jest również dobrym sposobem na sprawdze-
nie zaangażowania pracowników i kadry kierow-
niczej we wdrożenie produkcji odchudzonej [9]. 
Niestety podczas wdrażania systemu 6S pojawia 
się wiele barier. Szczególnie często występują one 
wśród pracowników produkcyjnych w odpowie-
dzi na odgórne zadania kierownictwa lub w kon-
sekwencji lekceważenia praktycznej wiedzy doty-
czącej procesu produkcji. Celem niniejszego opra-
cowania jest wskazanie istoty programu Training 
Within Industry (TWI) jako sposobu na pomyślne 
wdrożenie i utrzymanie 6S w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym.
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Bariery wdrażania 6S

Powodzenie każdego przedsięwzięcia determinu-
je zestaw czynników, zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych, które mniej lub bardziej silnie od-
działują na przebieg wdrożenia. Dzięki ich znajo-
mości wdrożenie może odbywać się w warunkach 
kontrolowanych, tj. takich, kiedy lider stosuje pew-
ne mechanizmy wzmacniające pozytywne zacho-
wania lub wspierające w sytuacjach osłabienia sku-
teczności przebiegu działań [16].

Przy wdrażaniu metody 6S także obserwuje się 
bariery utrudniające jej prawidłowe działanie. Głów-
nym wyzwaniem jest zmiana myślenia pracowni-
ków oraz wprowadzenie podejścia systemowego, 
aby ciągle doskonalić procesy i produkty oraz zwal-
czać pojawiające się problemy [9]. Do barier wystę-
pujących podczas wdrażania 6S należy brak zaanga-
żowania pracowników oraz wsparcia ze strony kie-
rownictwa. Dla kadry zarządzającej często nie orga-
nizuje się szkoleń, a pracownicy wyższych szczebli 
nie czują takiej potrzeby. Nie są świadomi, że rów-
nież ich działania mają istotny wpływ na funkcjo-
nowanie organizacji i poprawę warunków na stano-
wisku pracy. Pracownicy produkcyjni, nie widząc 
przykładu ze strony swoich przełożonych, również 
nie czują potrzeby stosowania się do nowych zasad 
związanych z wdrożeniem metody 6S. Ponadto nie-
którzy pracownicy nie angażują się w projektowa-
nie i wdrażanie metody, dlatego też mogą poczuć się 
odsunięci i traktować nowe zasady jako narzucone 
z góry, bez poznania ich opinii.

Kolejnym z pojawiających się problemów 
jest brak doskonalenia i ciągłej poprawy. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak od-
powiedniej kontroli, której celem powinno 
być dyscyplinowanie pracowników do utrzy-
mywania porządku. Bez niej pracownicy za-
czynają gromadzić na stanowiskach zbędne 
i nieoznaczone rzeczy, czyli postępują nie-
zgodnie z zasadami standaryzacji. Bez cią-
głej poprawy nawet najlepszy plan może za-
wieść. Skutkiem tych przeszkód jest przede 
wszystkim:

mniejsze bezpieczeństwo pracy, 
 zanikanie przestrzegania zasad 6S,
 gorsza jakość produktów. 

Towarzyszącą barierą jest dodatkowo opór 
ze strony pracowników. Spowodowany jest 
on brakiem motywacji pracowników do roz-
woju i zmian, brakiem zrozumienia meto-
dy 6S oraz brakiem przekonania pracow-
ników co do jej zalet. Skutkuje to niedosta-
tecznym zaangażowaniem w proces zmian. 
Sytuację pogarsza brak odpowiedniej komu-
nikacji w organizacji, gdy kierownictwo nie 
dzieli się ważnymi informacjami z pracow-
nikami. Narasta atmosfera nieufności, poja-
wiają się sytuacje konfliktowe, co prowadzi 
do niemożności prawidłowego utrzymania 
wdrożonej metody 6S.

Oprócz wyżej opisanych pojawiają się również ba-
riery, takie jak: brak czasu, brak podejścia systemo-
wego, oczekiwanie szybkich efektów itd. Ze wzglę-
du na często pojawiające się bariery, poszukiwane 
są narzędzia i techniki mające służyć zwiększeniu 
pomyślności wdrożenia i polepszaniu poziomu 6S 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych [5, 7, 17]. 

Program Training Within Industry jako recepta 
na bariery 6S

Program TWI, który powstał w Stanach Zjedno-
czonych, jest skutecznym narzędziem wykorzysty-
wanym do celów szkoleniowych [18]. Jego począt-
ki sięgają II Wojny Światowej. Wdrożenie progra-
mu TWI w przemyśle amerykańskim przyniosło 
olbrzymie korzyści oraz istotnie przyczyniło się do 
zwycięstwa nad wojskami Hitlera. Z 600 przedsię-
biorstw produkcyjnych, które brały udział w pro-
gramie TWI podczas II wojny światowej:

 100% uczestniczących przedsiębiorstw skróci-
ło czas szkoleń nowych pracowników o 25% lub 
więcej,

 86% przedsiębiorstw zwiększyło wydajność 
o 25% lub więcej,

 88% przedsiębiorstw zredukowało pracochłon-
ność na produkt o 25% lub więcej,

 55% przedsiębiorstw zredukowało braki o po-
nad 25%,

 100% przedsiębiorstw zredukowało reklamacje 
o ponad 25%.

KROK I  

•Przygotowanie pracownika: 
•swobodna atmosfera 
•poznanie umiejętności pracownika 
•określenie zadań i zainteresowanie pracą 

KROK II 

•Prezentacja pracy: 
•opis głównych kroków w pracy 
•wyjaśnienie zasad systemu 6S na stanowisku 
•wskazówki i pomoce 
•przyczyny występowania wskazówek 

KROK III 

•Sprawdzenie pracownika 
•poprawianie błędów na podstawie kroków w pracy 

KROK IV 

•Nadzorowanie pracownika 
•częste sprawdzanie, audyty 6S 
•zachęcanie do zadawania pytań 
•stopniowe zmniejszanie nadzoru 
•pozostawianie pracownika samego 
•wskazanie, do kogo udać się po pomoc 

Rys. 1. Cztery kroki metody TWI IP – instruowanie pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]
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Po wojnie TWI stał się nieodłączną częścią Toyo-
ta Production System (TPS). Dzisiaj program ten od-
radza się w Ameryce Północnej, aby pomóc zwięk-
szyć skuteczność szkoleń oraz usprawnić proces 
wdrożenia filozofii ciągłego doskonalenia Kaizen.

Program TWI może być sposobem na pokonywa-
nie barier pojawiających się podczas wdrażania 6S. 
Jego celem jest szybki rozwój nowej, utalentowa-
nej kadry, która w efekcie uzyskuje wzrost produk-
tywności, jakości i bezpieczeństwa pracy. Program 
TWI obejmuje rozwój czterech umiejętności zarząd-
czych niezbędnych przy pracy liderów i doświad-
czonych pracowników. Są to umiejętności [20]: 

 instruowania pracowników (IP), 
 doskonalenia metod pracy (MP),
 budowy dobrych relacji z pracownikami (RP),
 zapewnienia bezpieczeństwa pracy (BP).

Każdy z elementów programu TWI jest zbudo-
wany w oparciu o cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
który został opracowany wcześniej przez Williama 
Edwardsa Deminga. Skupia się na metodycznym 
podejściu do rozwiązania każdego zadania i pro-
blemu [11]. Wykorzystując strukturę TWI opartą 
na PDCA, można uniknąć pojawie-
nia się barier przy wdrażaniu sys-
temu 6S.

Pierwsza ze składowych metody 
TWI dotyczy instruowania (TWI 
IP). Wskazuje sposób efektywnego 
szkolenia pracowników w zakre-
sie prawidłowego i bezbłędnego 
wykonywania swoich zadań pro-
dukcyjnych. Odpowiednie szkole-
nia z systemu 6S stanowią funda-
ment pod budowanie ich zaanga-
żowania. Oddanie się pracowni-
ków w codzienne praktykowanie 
metody 6S to podstawa budowa-
nia ich świadomości w tym ob-
szarze. Efektywny instruktaż prze-
kłada się na poprawę produktyw-
ności pracowników w przyszłości 
i osiąganie wielu innych korzyści. 
Podstawą takiego instruktażu jest 

4-krokowa metoda TWI IP oparta na cyklu 
PDCA, co zostało przedstawione schematycz-
nie na rys. 1. w odniesieniu do zastosowania 
przy wdrażaniu metody 6S. Składowa TWI 
IP obejmuje swoim zakresem nie tylko samo 
prowadzenie szkolenia stanowiskowego z ele-
mentami 6S, ale również fazę przygotowania 
pracownika do instruktażu oraz nadzorowania 
go, kiedy zostaje pozostawiony samodzielnie 
na stanowisku pracy [14].

Wszelkie postępy w pracy, które są kluczem 
do utrzymania zmian, powinny być na bie-
żąco audytowane. Należy pamiętać, że audy-
towanie to nie kontrola, tylko szansa na do-
strzeżenie problemów i doskonalenie proce-
sów. Kluczem w tym działaniu jest zarządza-
nie kompetencjami pracowników i przeprowa-

dzanie poprawnych instruktaży stanowiskowych. 
Dzięki temu można osiągać swoje cele tylko wtedy, 
kiedy menedżerowie kładą duży nacisk na proces 
szkoleń. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego 6S, 
które wynikają z zastosowania TWI IP, to m.in. [2]:

a) redukcja czasów szkoleń dla pracowników 
produkcyjnych,

b) redukcja liczby braków, eliminacja poprawek, 
a tym samym wzrost produktywności,

c) zaangażowanie pracownika w przestrzeganie 
zasad 6S na stanowisku,

d) samodyscyplina.
Następna składowa – TWI MP – dotyczy dosko-

nalenia metod pracy. Jest również sposobem na 
efektywne doskonalenie istniejącego lub wdrażane-
go systemu 6S. Umożliwia przełożonym stworze-
nie lepszej metody działania, która zwiększy licz-
bę wytwarzanych, dobrych jakościowo produktów, 
skróci czas wykonywania zabiegów oraz pozwoli 
wprowadzić standard, który będzie akceptowany 
zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych. 
Można to uzyskać tylko przy wykorzystaniu wiedzy 
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Różnice w usprawnianiu procesów 

Standaryzacja przy wdrażaniu metod 6S Brak Standaryzacji 

Rys. 2. Różnice w usprawnianiu procesów

Źródło: opracowanie własne

KROK I  

• Rozwój metody: 
• Doskonalenie, na podstawie ustalonych zasad 
• Opracowanie nowej i bardziej efektywnej metody wykonywania pracy 

KROK II 
• Podział pracy na czynności 

KROK 
III 

• Pytania: 
• Analiza elementów wykonywanych czynności 

KROK IV 
• Wdrożenie nowej poprawionej metody 

Rys. 3. Cztery kroki metody TWI MP – doskonalenie metod pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]
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i doświadczenia podwładnych. Korzyści z utrzymy-
wania standaryzacji pracy przedstawiono na rys. 2.

Składowa TWI MP wpisuje się w zasady podej-
ścia Kaizen i jest skonstruowana z myślą o budowa-
niu liderów przez rozwój ich kreatywności [6]. Po-
dobnie jak poprzednia, obejmuje cztery kroki two-
rzenia nowego i udoskonalonego sposobu wykony-
wania danej pracy. Jej założenia zawarto na rys. 3.

Kolejne z założeń programu TWI dotyczy bu-
dowy dobrych relacji z pracow-
nikami (RP), aby wyszkolić mi-
strzów i brygadzistów w umiejęt-
ności tworzenia przyjaznej atmos-
fery pracy w swoim zespole oraz 
rozwiązywania problemów ludz-
kich. Składa się z zespołu pro-
stych zasad i wytycznych, które 
w stosunkowo krótkim czasie mo-
gą opanować pracownicy. Plusem 
tej metody jest jej prostota i meto-
dyczne podejście, które sprawdzi 
się także przy wdrażaniu metody 
6S w przedsiębiorstwie produkcyj-
nym [10]. Składowa TWI RP opie-
ra się na czterech krokach przed-
stawionych na rys. 4. Umożliwia 
zbudowanie stałych, dobrych re-
lacji z pracownikami. Dzięki te-
mu przełożony staje się nie tylko 
zwierzchnikiem podwładnego, ale 
również partnerem zawodowym, 
co w przyszłości zaowocuje szyb-
szym dostrzeżeniem problemu. 
Pracowników, którzy prawidłowo 
wykonują powierzone im zadania, 
należy chwalić, a w odwrotnej sy-
tuacji – informować, gdy wykonu-
ją pracę niepoprawnie. O wszel-
kich zmianach, które ich doty-
czą, powinni być informowani. Ta-
kie działania, z umiejętnym wyko-
rzystaniem wszystkich zdolności 
i umiejętności swoich pracowni-
ków, przyniosą wiele korzyści nie 
tylko w obszarze 6S.

Ostatnia część programu TWI 
dotyczy bezpieczeństwa pracy 
(BP). Podczas wdrażania syste-
mu 6S należy ustalić, jak stwo-
rzyć bezpieczne stanowisko pra-
cy. W innym przypadku bezpie-
czeństwo będzie kojarzone przez 
pracowników wyłącznie z nosze-
niem środków ochrony osobistej. 
Prawdziwe podejście do zapew-
nienia bezpieczeństwa pracy zwią-
zane jest z prewencją. Pierwszym 
krokiem powinna być identyfika-
cja zagrożeń, zanim przerodzą się 
w wypadki. Trzeba założyć, że na 
każdym stanowisku są zagrożenia. 

Program TWI Bezpieczeństwo Pracy obejmuje po-
stępowanie przy tworzeniu bezpiecznego miejsca 
pracy (rys. 5) [13].

Do zalet metody TWI BP z pewnością należy ana-
liza stanowiska pracy pod względem identyfikacji 
potencjalnych zagrożeń. Kiedy określone zostaną 
wszystkie zagrożenia, powinno się przeprowadzić 
analizę usprawniającą dotyczącą środków zarad-
czych. W następnym kroku wprowadza się w życie 

KROK I  
• Zebranie faktów 
•Dane dotyczace pracowników, rozmowy, opinie 

KROK II 
• Obmyślenie rozwiązania i jego skutków 

KROK 
III 

• Podjęcie działania 

KROK IV 
• Weryfikacja efektów działania 

Rys. 4. Cztery kroki metody TWI RP – budowa dobrych relacji z pracownikami

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

KROK I  

• Zidentyfikowanie miejsc będących zagrożeniami 
• Arkusz identyfikacji zagrożeń, by prewencyjnie określić, gdzie  

w przyszłości mogłoby dojść do wypadku.  

KROK II 

• Określenie środków zaradczych dla zagrożeń 
• Zabezpieczenie przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą doprowadzić 

do wypadków. 

KROK III 

• Wprowadzenie w życie działań zaradczych 
• Wyeliminowanie zagrożeń, a przy braku możliwości, wdrożenie środków 

technicznych; traktowanie środków ochrony osobistej jako najmniej 
skutecznych środków zaradczych. 

• Przeszkolenie pracowników z występujących zagrożeń na stanowisku. 
• Zdobycie świadomości na temat ewentualnych niebezpieczeństw na 

stanowisku pracy, zanim zostanie wdrożony system 6S. 

KROK IV 

• Kontrola wyników 
• Sprawdzenie, czy środki zaradcze są stosowane i czy nie pojawiły się 

dodatkowe zagrożenia. 

Rys. 5. Cztery kroki metody TWI BP – bezpieczeństwo pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13]
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działania zaradcze i kontroluje rezultaty. Dopiero 
po wykonaniu tak dokładnej analizy można przejść 
na stanowisko pracy, aby skupić się na pierwszych 
5 krokach opisanych w systemie 6S. Właśnie wtedy 
można być pewnym, że stanowisko jest bezpieczne 
– wolne od części zagrożeń, a te zagrożenia, które 
pozostały, są zabezpieczone.

Powyższą analizę programu TWI z metodycz-
nym podejściem do usprawniania procesów zasto-
sowano w przedsiębiorstwie produkcyjnym, któ-
re rozpoczęło wdrażanie 6S. Postępowanie według 
poszczególnych kroków metody TWI pozwoliło na 
odkrywanie możliwości doskonalenia pracy, a tak-
że nauczyło pracowników dostrzegać i eliminować 
marnotrawstwo w procesach, które wykonują. 

Od pracowników wprowadzanych w nowy dla 
nich system 6S wymagano przede wszystkim utrzy-
mywania standardów na odpowiednim poziomie, 
przekazywano im odpowiedzialności za czynności, 
w które wcześniej nie byli angażowani. Dzięki temu 
dostrzegli szanse na rozwój.

Zastosowanie TWI pozwoliło uniknąć części ba-
rier wdrożenia 6S, dzięki czemu efekty stały się 
szybciej zauważalne – odnotowano mniejszą liczbę 
błędów przy wzroście produktywności. Określenie 
i ocena ścisłej zależności pomiędzy współbieżnym 
wdrażaniem obu metod wymaga dalszych analiz. 
Niemniej jednak już po kilku miesiącach od wdro-
żenia można potwierdzić, że wykorzystanie meto-
dy TWI poszerzyło świadomość pracowników przy 
wykonywaniu codziennych czynności, a w szcze-
gólności przy działaniach związanych z bezpie-
czeństwem pracy. 

Podsumowanie

Skuteczny system bezpieczeństwa w przedsię-
biorstwie produkcyjnym to proces ciągłego dosko-
nalenia. Same szkolenia pracowników i wyposaża-
nie ich w środki ochrony osobistej nie wystarczą. 
Należy pracować z nimi nad eliminacją zagrożeń, 
a jeżeli nie jest to możliwe, to nad projektowaniem 
możliwie najlepszych środków technicznych, któ-
re mogą uchronić przed zagrożeniem i zwiększyć 
bezpieczeństwo. 

Wykorzystanie metody TWI może przynieść wie-
le korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak: poprawa 
jakości i konkurencyjności, krótszy czas szkolenia 
nowych pracowników, szybsza identyfikacja proble-
mów, większa satysfakcja pracowników i uspraw-
nienie procesów wewnętrznych. Przed wdrożeniem 
metody 6S należy przeprowadzić analizę stanowisk 
pracy wg TWI, co zagwarantuje, że stanowiska będą 
bezpieczne, a pracownicy – odpowiednio przeszko-
leni i zmotywowani pochwałami przełożonych.

Krótki okres doświadczeń we wdrażaniu progra-
mu TWI i systemu 6S nie pozwala jeszcze na for-
mułowanie ilościowych i zweryfikowanych para-
metrów charakteryzujących efektywność tych dzia-
łań, lecz wstępne wyniki są obiecujące i zachęcają 
do dalszych prac w obranym kierunku.

Mgr inż. Kinga Konieczka (kinga.konieczka@doctorate.put.poznan.pl), 
dr hab. inż. Agnieszka Misztal (agnieszka.misztal@put.poznan.pl) 
– Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
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Streszczenie Summary

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki: 
identyfikacji i analizy strategii obsługi klienta, 
dostosowanej do specyfiki funkcjonowania badanego 
przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży spożywczej. 
W części teoretycznej artykułu omówiono w sposób ogólny: 
znaczenie budowania i utrzymania relacji z klientem, 
pojęcie wartości klienta, a także wartości, jaką dostrzega 
klient podczas jego obsługi. 
W części empirycznej przedstawiono przyjętą metodykę 
badań, opierającą się o analizę strategiczną SWOT/
TOWS. Przeprowadzone studium przypadku pozwoliło 
na wskazanie strategii, którą powinno stosować badane 
przedsiębiorstwo w zakresie procesu obsługi klienta. 

The aim of the article is to present the issues of: 
identification and analysis of customer service strategy 
adopted in the surveyed production company in the 
fat industry sector. The theoretical part of the article 
discusses in a general way: the importance of building and 
maintaining customer relations, the concept of customer 
value, and the value which a customer sees during his or 
her service.
The empirical part presents the adopted research 
methodology based on the SWOT/TOWS strategic analysis. 
The case study has allowed to indicate the strategy which 
the researched company uses in terms of the customer 
service process.

Słowa kluczowe Keywords
analiza strategiczna, proces obsługi klienta strategic analysis, customer service process

Analiza strategiczna procesu obsługi klienta 
– podejście korelacyjne
Strategic analysis of customer service 
– a correlative approach
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Jakość usług

Wprowadzenie

Obsługę klienta można traktować jako proces, 
a więc jako „specyficzną kategorię zasobów orga-
nizacji zapewniającą synchronizację innych zaso-
bów wykorzystywanych w aspekcie zmian” [Gru-
dowski, 2007, s. 18]. Z punktu widzenia możliwo-
ści spełniania zmieniających się wymagań stron za-
interesowanych, procesowi temu należy zapewnić 
uporządkowany przebieg (przygotowanie procedur 
i instrukcji postępowania), przy jednoczesnym za-
pewnieniu zgodności realizowanego procesu obsłu-
gi z wymaganiami rynku, prawnymi i innymi. Po-
dobnie problem ten traktuje Czerska J., twierdząc: 
„Stabilność absolutnie nie dotyczy otoczenia, które 
zmienne jest ze swej pierwotnej natury. Zmienność, 
którą należy ustalić, dotyczy wszelkich odstępstw 
od założeń związanych z czasem, jakością i sposo-
bem realizacji poszczególnych czynności i całego 
procesu. Ustalić zaś oznacza zaprojektować zadania 
w taki sposób, by zmienność ta nie mogła wystąpić” 
(Czerska J., 2014, s. 22]. 

Relacja klient – przedsiębiorstwo z założenia po-
winna przynosić obustronne korzyści. W ujęciu 

ogólnym, zysk z relacji – CRPi (customer relation-
ship profitability) jest wyznaczany z różnicy przy-
chodów z relacji – RRi i kosztów wynikających z jej 
utrzymania RCi. Przyjmując takie założenie, popra-
wa rentowności relacji jest możliwa przez wzrost 
przychodów z relacji lub obniżenie kosztów zwią-
zanych z jej utrzymaniem [Storbacka K., i Leihtinen 
J. R., 2001, s. 61]. 

Przedsiębiorstwo może przyczynić się podjęty-
mi działaniami do wzrostu przychodów z relacji 
z klientem, m.in. przez [Wereda W., 2009, s. 93]:

 podniesienie cen usług oferowanych przez 
przedsiębiorstwo (przy uwzględnieniu elastyczno-
ści cenowej popytu na te usługi), czyli wykorzysta-
nie tzw. okazji rynkowych,

 poszerzenie oferty produktów lub usług dodat-
kowych (zwiększenie wartości relacji dla klienta) 
dla zapewnienia satysfakcji klientów, a w konse-
kwencji utrzymania obecnych lub pozyskania no-
wych klientów.

W celu obniżenia kosztów relacji można wy-
korzystać działania polegające np. na: ogranicze-
niu kontaktów z klientem, zastosowaniu tańszych 
wariantów relacji lub zmianie struktury kosztów 
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relacji, np. wprowadzeniu technologii informatycz-
nych [Furtak R., 2003, s. 111-112].

Możliwość spełnienia oczekiwań dotyczących 
przebiegu procesu obsługi klienta zgodnie z po-
trzebami rynku (np. szybkich terminów realizacji 
dostaw) jest uzależniona od wielu aspektów we-
wnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, któ-
re można uporządkować względem silnych i sła-
bych stron (np. zasoby przedsiębiorstwa, tj. m.in.: 
pracownicy, park maszynowy, know how). Wyma-
gania rynku można traktować jako pojawiające się 
szanse, których wykorzystanie zależeć będzie od 
kondycji przedsiębiorstwa. W otoczeniu przedsię-
biorstwa pojawiają się również zagrożenia np. wy-
nikając z działań podejmowanych przez konkuren-
cję w ramach walki rynkowej, tj. m.in. znaczące ob-
niżenie cen produktu. Przed zagrożeniami przed-
siębiorstwo powinno się chronić, np. utrzymując 
wysoką jakość produktu i procesu obsługi klienta 
[Marczewska-Kuźma, 2015, s. 45].

Przedsiębiorstwo powinno zatem dokonać iden-
tyfikacji i analizy strategii obsługi klienta, dosto-
sowanej do specyfiki funkcjonowania badanego 
przedsiębiorstwa, a w konsekwencji podjąć dzia-
łania w celu jej stosowania i wspierania. Zarówno 
aspektów wewnętrznego funkcjonowania przedsię-
biorstwa, jak i warunków zewnętrznych (dotyczą-
cych sytuacji rynkowej oraz oddziaływania intere-
sariuszy) nie należy traktować jako constans. Spre-
cyzowaną przez przedsiębiorstwo strategię postępo-
wania w badanym obszarze należy więc doskonalić 
w trakcie jej realizowania.

W literaturze podkreślany jest fakt, że najlepszym 
rozwiązaniem dla przedsiębiorstw jest zdobywanie 
lojalnych klientów, a osiągnąć to można przez cią-
głe zapewnienie im satysfakcji z jakości obsługi. Jak 
podkreśla Hill i Alexander: „zadowoleni klienci są 
najtańszą i najbardziej skuteczną formą reklamy, ja-
ka istnieje. (…) rozczarowani klienci nie tylko zre-
zygnują z robienia interesów z firmą, na której się 
zawiedli, ale prawdopodobnie opowiedzą jeszcze 
kilku innym osobom o swoich złych doświadcze-
niach” [Hill N., Alexander J., 2003, s. 16–17].

1. Problem badawczy, podmiot i metodyka badań 

Autorki postawiły problem badawczy: identyfi-
kacja i analiza strategii obsługi klienta, dostosowa-
nej do specyfiki funkcjonowania badanego przed-
siębiorstwa produkcyjnego z branży tłuszczowej. 

Badania nad zagadnieniem miały charakter stu-
dium przypadku przeprowadzonego w 2016 r. Pod-
miotem badań było przedsiębiorstwo produkują-
ce wyroby na bazie tłuszczów roślinnych, tj.: oleje 
konfekcjonowane, margaryny i tłuszcze, na potrzeby 
przemysłu spożywczego, paszowego i biopaliwowe-
go. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność zgodnie 
z założeniami zintegrowanego systemu zarządzania 
w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa. 

W celu rozpoznania postawionego przez au-
torki problemu badawczego zastosowano metodę 

analizy, definiowaną jako „metodę poznania obiek-
tów i zjawisk i zależności przyczynowo-skutko-
wych między tymi elementami” [13, s. 11].

Badania były prowadzone w oparciu o założe-
nia metody SWOT/TOWS, która jest stosowana „do 
wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego oto-
czenia w celu zoptymalizowania strategii zarządza-
nia firmą bądź zbudowania nowego planu strate-
gicznego. Przedmiotem analizy może być zarówno 
organizacja, projekt czy inwestycja, jak i dowolne 
zdarzenie z zakresu działalności firmy” [www.iso.
org.pl]. Analiza SWOT/TOWS pozwala na: „oce-
nę pozycji strategicznej przedsiębiorstwa w aspek-
cie wewnętrznym (silne i mocne strony), jak i ze-
wnętrznym (szanse i zagrożenia)” [Szczepańska K., 
2015, s. 84]. Narzędziami wspierającymi prowadzo-
ną analizę były tablice krzyżowe, z wykorzystaniem 
których badano relacje zachodzące w zakresie czte-
rech kategorii analitycznych dotyczących badanego 
zagadnienia. Kategorie te zostały oznaczone jako: 
mocne strony i słabe strony przedsiębiorstwa, szan-
se i zagrożenia. Zgodnie ze szczegółowymi założe-
niami metody SWOT/TOWS w trakcie prowadzo-
nych analiz udzielano odpowiedzi na pytania:

SWOT:
Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą 

wykorzystać nadarzające się szanse?
Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą 

przezwyciężyć zagrożenia?
Czy zidentyfikowane słabe strony uniemożli-

wią wykorzystanie nadarzających się szans?
Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią si-

łę oddziaływań zagrożeń?
TOWS:
Czy szanse spotęgują mocne strony?
Czy zagrożenia osłabią mocne strony?
Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony?
Czy zagrożenia spotęgują słabe strony?

Analizę należy prowadzić z uwzględnieniem ta-
kich wartości, jak:

 liczba interakcji, która określa liczbę relacji za-
chodzących między czynnikami przypisanymi każ-
dorazowo do dwóch grup np. do szans i mocnych 
stron,

 ranga cech, określana w zakresie od 1 do 5 (zob. 
tab. 2 i 3),

waga cech, która powinna sumować się do 
100% w każdej z czterech kategorii analitycznych 
(zob. tab. 1). 

Ostatecznie, w wyniku prowadzonych badań 
i analiz, przyjętą przez badane przedsiębiorstwo 
strategię obsługi klienta można przypisać do jednej 
z czterech opisywanych w literaturze [Romanow-
ska M., 2009, s. 12]:

 strategia agresywna, tzw. maxi-maxi, która 
ukierunkowana jest na wykorzystanie silnych stron 
organizacji oraz szans sprzyjających powodzeniu 
działania. Zgodnie z tą strategią przedsiębiorstwo 
nieustanie poszukuje szans na wzmocnienie swojej 
pozycji, a nawet podejmuje działania zmierzające 
do przejęcia rynku,
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 strategia konserwatywna, tzw. maxi-mini, wska-
zana dla organizacji z przeważającym potencjałem 
wewnętrznym. Powinna być stosowana, gdy wy-
korzystanie mocnych stron pozwoli na rozwijanie 
produktów, redukowanie kosztów lub przejmowa-
nie rynku małymi krokami, 

 strategia konkurencyjna, tzw. mini-maxi, zgod-
nie z którą firma powinna minimalizować słabości 
w celu wykorzystania okazji zewnętrznych. W kon-
sekwencji takiego postępowania przedsiębiorstwo 
może korzystać z nadarzających się szans pocho-
dzących z zewnątrz przy założeniu redukcji swoich 
słabych stron (np. w zakresie poprawy jakości pro-
duktów czy też redukowanie ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo kosztów). W ten sposób firma mo-
że utrzymywać przewagę konkurencyjną,

 strategia defensywna, tzw. mini-mini, która ma 
charakter asekuracyjny i jest wykorzystywana przez 
przedsiębiorstwa w sytuacji niepowodzeń rynko-
wych. Przykładem podjętego w ramach tej strategii 
działania może być ograniczenie zakresu realizowa-
nej inwestycji, a w skrajnych sytuacjach stopniowe 
wycofywanie się z rynku przed likwidacją firmy.

Dane dotyczące słabych i mocnych stron przed-
siębiorstwa – niezbędne do przeprowadzenia zało-
żonych badań – pozyskano na podstawie wyników 
badań Advantage Report® (dane pozyskane z bada-
nego przedsiębiorstwa), czyli programu do pomia-
ru, porównywania i poprawy wydajności dostaw-
ców. Badanymi byli kluczowi klienci, włączając 
w to wyższe kierownictwo, menedżerów i pracow-
ników związanych z analizowanym procesem. Wy-
niki przedstawiają pozycję firmy w otoczeniu kon-
kurencji i zapewniają możliwość porównania w po-
szczególnych kategoriach, które były oceniane. Ana-
lizowany raport dotyczy dwóch pomiarów – pierw-
szy przeprowadzony był w okresie od maja do lipca 
2016 r., a drugi, nazwany Advantage Report® Mirror, 
od sierpnia do października 2016 r. Łącznie wysła-
nych zostało 717 ankiet, z czego wypełniło je 83% 
badanych. Przeprowadzono również 141 wywia-
dów dla uszczegółowienia odpowiedzi na pytania. 
Czynniki najlepiej i najgorzej ocenianie w badaniu 
 Advantage Report® uznano za decydujące wzglę-
dem przyjętej w przedsiębiorstwie strategii obsłu-
gi klienta i uwzględniono jako dane wejściowe do 
przeprowadzenia analizy SWOT/TOWS. Natomiast 
szanse i zagrożenia zidentyfikowane zostały na pod-
stawie powszechnie dostępnych informacji branżo-
wych oraz w trakcie wywiadów nieustrukturyzowa-
nych z pracownikami badanego przedsiębiorstwa, tj. 
specjalistą ds. obsługi klienta i koordynatorem ds. 
obsługi klienta. 

2. Segmentacja klientów w badanym przedsiębiorstwie

Segmentacja klienta to metoda „analizowania 
złożonej rzeczywistości potrzeb, percepcji i oczeki-
wań klientów przez zaklasyfikowanie klientów do 
ograniczonej liczby grup homogenicznych – czyli 
grup ludzi o podobnych potrzebach, percepcji lub 

oczekiwaniach. Jest to model rzeczywistości uła-
twiający firmom szybsze i łatwiejsze podejmowa-
nie decyzji” [Horovitz J., 2006, s. 19]. Od szczegó-
łowości zebranych informacji podczas identyfikacji 
klientów i rozpoznania ich wymagań zależeć będzie 
poprawna segmentacja klienta, a w konsekwencji 
odpowiednie zarządzanie zamówieniami. 

Klasyfikacja klientów ma znaczenie np. przy po-
dejmowaniu decyzji dotyczących priorytetowych 
realizacji dostaw. Najczęściej dotyczy to tzw. klien-
tów kluczowych, wytypowanych ze względu na 
wielkość i częstotliwość realizowanych zamówień.

W badanym przedsiębiorstwie jednym z kryte-
riów segmentacji klientów jest wielkość odbiorcy, 
zgodnie z którym klientów klasyfikuje się na kanały: 

 hiper- i supermarketów, tj. np.: Carrefour, Tes-
co, Kaufland,

 dystrybutorów i Cash&Carry, który obejmu-
je klientów takich jak np.: Piotr i Paweł, Eurocash, 
Selgros, Makro, Stokrotka.

Przedstawiony podział klientów na dwie główne 
grupy nie jest wystarczający do rozpoznania klien-
tów kluczowych. W ramach wyodrębnionych ka-
nałów dystrybucyjnych klienci zostają obsługiwani 
przez przypisanych przedstawicieli regionalnych 
i przedstawicieli handlowych. Taki podział umoż-
liwia tworzenie trwalszych relacji i lepszej identy-
fikacji wymagań poszczególnych klientów. Można 
zauważyć, że to przedstawiciele handlowi w du-
żym stopniu są odpowiedzialni za bezpośredni kon-
takt z klientami i to ich najczęściej dotyczą oceny 
satysfakcji klienta.

Stosowany w przedsiębiorstwie jest także prio-
rytet realizacji dostaw w okresach ograniczonych 
zasobów, tj. braki towarów do realizacji wszystkich 
zamówień, braki dostępności środków transportu 
itp. W takim przypadku ważność klienta określa się 
na podstawie:

 analizy ABC klienta (przypisane danemu klien-
towi oznaczenia odpowiadające wielkości danego 
klienta) – wielkość realizowanego obrotu,

 typu dostarczanego do klienta produktu, tj. 
marki prywatne, marki własne klienta,

 zapisów wynikających z umów handlowych, 
np. minimalna wielkość obrotu zagwarantowana 
w umowie, kary za brak realizacji dostaw, 

 sposobu pracy klienta z zapasem, tj. czy klient 
utrzymuje zapas w magazynie, czy działa na za-
sadzie cross-docku lub dostawy bezpośrednio do 
sklepu.

Występują także kryteria, które są brane pod 
uwagę w szczególnych przypadkach. Przy reali-
zacji akcji promocyjnych następuje współpraca 
z kluczowymi klientami, którzy są zainteresowani 
uczestnictwem w działaniach i wspólnym działa-
niu organizacyjnym. 

3. Wyniki prowadzonych analiz

Na podstawie zebranych danych wejściowych do-
tyczących: segmentacji klientów, przebiegu procesu 

Roma Marczewska-Kuźma, Jagoda Ostrowska

JAKOŚĆ USŁUG
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obsługi klienta (dane wynikające z obserwacji pro-
cesu obsługi klienta) i oceny procesu obsługi klien-
ta (dane z wywiadów nieustrukturyzowanych prze-
prowadzonych w badanym przedsiębiorstwie oraz 
wyników badań Advantage Report®) możliwe by-
ło podjęcie prac nad analizą SWOT/TOWS procesu 
obsługi klienta.

W pierwszej kolejności oszacowano siłę wpły-
wu poszczególnych cech procesu obsługi klienta, 
zaklasyfikowanych do czterech kategorii analitycz-
nych analizy SWOT/TOWS, tj. silne strony, słabe 
strony, szanse i zagrożenia, co zostało zestawione 
w tabeli 1. 

Zgodnie z metodyką opisaną w rozdziale 1., w ta-
beli 1., poszczególnym cechom przypisano wagę, 
zachowując założenie, że suma wag w poszczegól-
nej kategorii musi być równa 100%.

Kolejnym krokiem w prowadzonej analizie by-
ło przeprowadzenie identyfikacji interakcji mię-
dzy silnymi stronami, słabymi stronami, szansami 

i zagrożeniami zgodnie z konfiguracją pytań zesta-
wionych dla SWOT i TOWS w rozdziale 1. artykułu. 

W tabeli 2. i 3. przedstawiono przykładowy wy-
ciąg z prowadzonych analiz. 

W tabeli 2. zebrano wyniki analizy interakcji za-
chodzących między mocnymi stronami i szansa-
mi w konsekwencji odpowiedzi na pytanie: czy zi-
dentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać 
nadarzające się szanse? Na tak postawione pytanie 
uzyskano wynik sumy interakcji równy 32, co sta-
nowi 64% maksymalnej wartości interakcji wynika-
jących z badanego układu. 

Należy również dodać, że im wyższa wartość 
liczby interakcji wynikająca z obliczeń zamieszczo-
nych w tabeli 2., tym większy potencjał przedsię-
biorstwa umożliwiający wykorzystanie szans ryn-
kowych, a w konsekwencji lepsze perspektywy roz-
wojowe przedsiębiorstwa.

W tabeli 3. zebrano wyniki analizy interakcji za-
chodzących między szansami i mocnymi stronami. 

Tabela 1. Oszacowanie siły wpływu poszczególnych cech w analizie strategicznej obsługi klienta metodą SWOT/TOWS

SILNE STRONY

S1 posiada opakowania produktów, które pozostają wolne od uszkodzeń w całym systemie magazynowo – dystrybucyjnym 0,1

S2 sposób składania zamówień odpowiada potrzebom klientów 0,2

S3 aktywna komunikacja dotycząca zamówień, dostosowań i zmian 0,2

S4 minimalne wielkości i poziom zamówień spełnia oczekiwania klientów 0,2

S5 dział handlowy zapewnia dostarczanie kompletnych zamówień 0,3

SUMA 1

SŁABE STRONY

W1 pracownicy nie wykazują uprawnienia do podejmowania decyzji 0,2

W2 pracownicy działu handlowego mało aktywnie uczestniczą we wdrażaniu praktyk i procesów, które poprawiają całkowitą wydajność 
łańcucha dostaw

0,1

W3 personel nie zawsze rozumie i reaguje na unikalne strategie i cele 0,3

W4 pracownicy nie zawsze szybko udzielają odpowiedzi na pilne sprawy 0,3

W5 współpraca biznesowa oceniana przez klientów jako wymagająca 0,1

SUMA 1

SZANSE

O1 wzrastające spożycie tłuszczów roślinnych w Polsce, np. oleje zimnotłoczone 0,3

O2 zainteresowanie współpracą z odbiorcami olejów i margaryn pod markami odbiorców 0,2

O3 zainteresowanie współpracą z branżą piekarniczą i cukierniczą (wspieranie rozwoju produktów wysokiej jakości w tym segmencie rynku) 0,2

O4 nowe wyzwania na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, np. patronat nad wydarzeniami sportowymi 0,2

O5 wzmacnianie pozycji na nowych rynkach, np. krajów bałtyckich 0,1

SUMA 1

ZAGROŻENIA

T1 utrudnienia w kontaktach z działami handlowymi klientów 0,2

T2 opóźnienia w dostawach produktów zlecanych firmom zewnętrznym 0,3

T3 ograniczona możliwość uzyskania wysokiego poziomu marży przez klientów 0,2

T4 wahania w podaży nasion rzepaku, np. będące skutkiem niskich zbiorów oraz wysokiego eksportu nasion 0,2

T5 wzrastająca konkurencja producentów zagranicznych 0,1

SUMA 1

Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z metodyką TOWS zadawano pytanie: czy 
szanse spotęgują mocne strony? Uzyskano wynik 
sumy interakcji równy 38, co stanowi 76% maksy-
malnej wartości interakcji wynikających z badane-
go układu.

Dla pełnego przeprowadzenia analizy SWOT/
TOWS, dotyczącej identyfikacji strategii w zakresie 

procesu obsługi klienta w ba-
danym przedsiębiorstwie, ko-
nieczne było wykonanie 8 ta-
bel krzyżowych. Na tej pod-
stawie przeanalizowano in-
terakcje zachodzące między 
cechami przypisanymi do 
czterech kategorii analitycz-
nych, tj.: silne strony, słabe 
strony, szanse i zagrożenia.

Zestawienie zbiorcze wy-
ników analiz SWOT/TOWS 
przedstawione zostało w ta-
beli 4. 

W analizowanym przedsię-
biorstwie silne strony przewa-
żają nad słabymi, a w otocze-
niu zewnętrznym dominują 
szanse. Oznacza to, że w cza-
sie badań organizacja funk-
cjonowała w otoczeniu, które 
było przyjazne dla jej rozwo-
ju. W takiej sytuacji organiza-
cja powinna przyjąć strategię 
agresywną, czyli maxi-maxi, 
która polega na silnej ekspan-
sji i rozwoju przy maksymal-
nym wykorzystaniu mocnych 
stron i szans. Należy także 
podjąć działania, żeby wzmoc-
nić swoją pozycję na rynku 
i wykorzystywać pojawiające 
się okazje rozwoju. Takie wyni-
ki analizy strategicznej, prze-
prowadzone w zakresie proce-
su obsługi klienta, pozwalają 
ocenić postępowanie w zakre-
sie analizowanego procesu ja-
ko przedsiębiorcze. Zgodnie ze 
słowami Koźmińskiego A.K.: 
„przedsiębiorczość pojawia 
się na styku dwóch zjawisk: 
możliwości (szans) osiągnię-
cia korzyści ekonomicznych, 
które oferuje otoczenie, a któ-
re nie są powszechnie dostrze-
gane, oraz obecności i aktyw-
ności przedsiębiorczych akty-
wów ekonomicznych, wykra-
czających poza utarte wzorce” 
[Koźmiński A.K., 2005, s. 163].

Analizując szczegółowo 
macierz strategii zamieszczo-
ną w tabeli 4. oraz wyniki 

badań przeprowadzonych w ośmiu tabelach krzy-
żowych (przykładowe wyniki w tab. 2 i 3), można 
sformułować wnioski szczegółowe dotyczące stoso-
wanej metodyki badań SWOT/TOWS, tj.:

 podczas analizy zbiorczych wyników zacho-
dzących interakcji (tab. 4) należy zwrócić uwa-
gę nie tylko na dominującą liczbę interakcji, ale 

Tabela 2. Identyfikacja interakcji mocnych stron i szans – Analiza SWOT

 Mocne strony

Szanse
S1 S2 S3 S4 S5 waga liczba 

interakcji

waga x 
liczba 

interakcji
ranking

O1 0 0 1 0 0 0,3 1 0,3 3

O2 1 1 1 1 1 0,2 5 1 1

O3 1 1 1 1 1 0,2 5 1 1

O4 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4

O5 1 1 1 1 1 0,1 5 0,5 2

waga 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3    

liczba interakcji 3 3 4 3 3  

waga * liczba interakcji 0,3 0,6 0,8 0,6 0,9     

ranking 4 3 2 3 1    

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Identyfikacja interakcji szans i mocnych stron – Analiza TOWS

Szanse

Mocne strony
O1 O2 O3 O4 O5 waga liczba 

interakcji

waga x 
liczba 

interakcji
ranking

S1 1 1 1 0 1 0,1 4 0,4 3

S2 1 1 1 0 1 0,2 4 0,8 2

S3 1 1 1 0 1 0,2 4 0,8 2

S4 1 1 1 0 1 0,2 4 0,8 2

S5 0 1 1 0 1 0,3 3 0,9 1

waga 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1     

liczba interakcji 4 5 5 0 5    

waga * liczba interakcji 1,2 1 1 0 0,5

ranking 1 2 2 4 3

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Wyniki zbiorcze analiz SWOT/TOWS

analizowana relacja

wyniki SWOT wyniki TOWS zestawienie zbiorcze 
SWOT / TOWS

suma 
interakcji

suma 
iloczynów 

wagi i liczby 
interakcji

suma 
interakcji

suma 
iloczynów 

wagi i liczby 
interakcji

suma 
interakcji

suma 
iloczynów 

silne strony/szanse 32 6 38 7,4 70 13,40

silne strony/ 
zagrożenia 24 4,3 10 2,4 34 6,70

słabe strony/szanse 26 4,5 36 6,7 62 11,20

słabe strony/ 
zagrożenia 26 5,2 10 1,9 36 7,10

Źródło: opracowanie własne

Roma Marczewska-Kuźma, Jagoda Ostrowska
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również na rozkład ważonej liczby interakcji (ilo-
czyn wag i liczby interakcji),

 gdy zestawione zostaną grupy czynników, 
w których relacje badane są w konsekwencji od-
działywania negatywnego czynnika (wyniki ba-
dań interakcji dla zadanych pytań: Czy zidenty-
fikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzy-
stanie nadarzających się szans?; Czy zidentyfiko-
wane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania 
zagrożeń?; Czy zagrożenia osłabią mocne strony?; 
Czy zagrożenia spotęgują słabe strony?), wartością 
oczekiwaną jest możliwie najmniejsza liczba inte-
rakcji, czyli równa zeru. Z założenia przedsiębior-
stwa nie będą dążyć do wzmocnienia negatywne-
go czynnika (słabych stron i zagrożeń), jak również 
do osłabienia możliwości wykorzystania pozytyw-
nego czynnika przypisanego do silnych stron czy 
też szans,

 gdy zestawione zostaną grupy czynników, 
w których relacje badane są w konsekwencji od-
działywania pozytywnego czynnika (wyniki badań 
interakcji dla zadanych pytań: Czy zidentyfikowa-
ne mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzają-
ce się szanse?; Czy zidentyfikowane mocne strony 
pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?; Czy szanse 
spotęgują mocne strony?; Czy szanse pozwolą prze-
zwyciężyć słabe strony?), oczekuje się jak najwięk-
szej liczby interakcji, czyli wzmocnienia pozytyw-
nego czynników.

Szczegółowa analiza wartości w tabeli 4. jest 
traktowana przez autorki jako kierunek dalszych 
prac nad postawionym problemem badawczym. 

Podsumowanie

Na podstawie uzyskanych przez autorki zbior-
czych wyników analizy SWOT/TOWS można wnio-
skować, że przy zdefiniowanej konfiguracji czyn-
ników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych 
z punktu widzenia realizacji procesu obsługi klien-
ta w badanym przedsiębiorstwie oraz ustalonym 
systemie zastosowanych wag (zob. tab. 1), najbar-
dziej pożądanym wariantem strategii postępowania 
będą działania oparte na wykorzystaniu mocnych 
stron badanego podmiotu i szans pojawiających się 
w jego otoczeniu. W związku z tym strategia agre-
sywna w zakresie obsługi klienta wydaje się być 
najbardziej adekwatną do specyfiki funkcjonowania 
badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży 
spożywczej. 

Zastosowana w przedstawionych badaniach, 
pogłębiona analiza strategiczna procesu obsługi 
klienta umożliwia szczegółowe rozpoznanie ko-
relacji zachodzących miedzy zidentyfikowanymi 
na ten cel czynnikami i wytypowanie czynników, 
względem których należy podjąć działania dosko-
nalące. Na podstawie otrzymanych wyników ba-
dań zaleca się wskazanie mocnych stron, które 
występowały najczęściej w pozytywnych interak-
cjach (należy je wzmacniać), oraz słabych stron, 
które najczęściej występowały w negatywnych 

interakcjach (podjąć działania doskonalące w celu 
poprawy wewnętrznych aspektów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa). 

Zdaniem autorek przedstawiona w artykule me-
todyka pozwala na bardziej trafne wytypowanie 
strategii dotyczącej realizowanych w przedsiębior-
stwie procesów niż  w przypadku prowadzenia ana-
liz w podejściu tradycyjnym SWOT, gdzie strategia 
wyznaczana jest wyłącznie na podstawie danych 
jakościowych. 

Dr inż. Roma Marczewska-Kuźma (roma.marczewska-kuzma@put.
poznan.pl) – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządza-
nia, Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości,
mgr inż. Jagoda Ostrowska (jagodaostrowskaa@gmail.com) 
– absolwentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznań-
skiej
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Streszczenie Summary

Serwicyzacja gospodarki i rozwój technologii informacyjno-
-komunikacyjnych niosą nowe wyzwania dla kwalimetrii. 
Obszerną grupą usług, których dotyczy ten problem, są 
usługi elektroniczne.
Celem artykułu była identyfikacja proponowanych przez 
różnych badaczy wymiarów, przez które klienci postrzegają 
konstrukt odzwierciedlający jakość usług elektronicznych.
Jako metodę badawczą wykorzystano analizę literatury. 
W rezultacie zidentyfikowano opisane w literaturze modele 
jakości e-usług oraz przedstawiono wyróżnione w nich 
wymiary jakości proponowane przez różnych autorów.
Implikacją artykułu jest zweryfikowanie stanu 
analizowanego zagadnienia w literaturze światowej 
i wykazanie różnorodności wymiarowości badanego 
konstruktu.

Servicization and the development of information and 
communication technologies bring new challenges to 
qualimetrics. A wide group of services affected by this 
problem are electronic services.
The aim of the paper was to identify dimensions, through 
which customers perceive the electronic service quality, 
proposed by different researchers.
As a research method, literature analysis was used. 
Consequently models of e-service quality described in 
literature were identified, as well as quality dimensions 
distinguished in these models by different authors were 
presented.
Implication of the paper is verification of the state 
of art in a worldwide literature and refutation of 
multidimensionality of the examined construct.

Słowa kluczowe Keywords
usługi elektroniczne, e-usługi, jakość, wymiarowość, 
obsługa klienta online

digital services, e-services, quality, dimensionality, online 
customer service

Wymiarowość jakości usług elektronicznych. 
Przegląd literatury światowej
Dimensionality of e-service quality. 
A worldwide literature review
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Jakość usług

Wprowadzenie

Serwicyzacja współczesnej gospodarki niesie 
specyficzne wyzwania w zakresie pomiaru jakości, 
a rozwój technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych (ICT) dylematy związane z jakością usług 
elektronicznych. Panuje bowiem powszechny po-
gląd, że jakość usług jest kluczową determinantą 
handlu elektronicznego (Long, McMellon 2004), 
a problematyka jakości usług elektronicznych nie 
może pozostać niedoceniana i powinna być przed-
miotem intensywnych, pogłębionych studiów 
(Pather, Usabuwera 2010; Boshoff 2007). Wynika 
to z faktu, że klienci mają coraz wyższe wygania 
wobec jakości usług oferowanych w sposób elek-
troniczny (Chmielarz, Zborowski 2016). Narzędzia 
pomiaru jakości usług tradycyjnych okazują się nie-
odpowiednie wobec usług świadczonych w środo-
wisku elektronicznym (Voss 2000; Zehir, Sadiko-
glu 2012; Parasuraman, Zeithaml, Malhotra 2005). 
W związku z tym badania nad konsumencką oceną 

jakości tych usług są intensywnie rozwijane (Cox, 
Dale 2001; Long, MacMellon 2004; Santos 2003; 
Yang, Peterson, Cai 2003), lecz wciąż jeszcze znaj-
dują się na początkowym etapie (Raman i inni 2008; 
Ojasolo 2010).

O ile wśród badaczy panuje powszechna zgod-
ność, że jakość usług elektronicznych jest osobi-
stym konstruktem wielowymiarowym, to występują 
różnice w zakresie określenia jego wymiarowości. 
Wobec tego za cel artykułu przyjęto identyfikację 
proponowanych przez różnych badaczy wymiarów, 
przez które klienci postrzegają konstrukt odzwier-
ciedlający jakość usług.

1. Pojęcie usługi elektronicznej

W ostatnich latach w związku z rozwojem ICT 
pojawiły się nowe sposoby i kanały świadczenia 
usług (Batagan i inni 2009). Cyfryzacja (digitaliza-
cja), początkowo rozumiana tylko jako przetworze-
nie informacji z zapisu analogowego na cyfrowy, 
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współcześnie jest pojmowana znacznie szerzej 
(Hess 2016; Przyłuska-Schmitt 2018). Obejmuje 
ona proces zmian wywołanych potrzebą zwięk-
szenia użyteczności usług poprzez wykorzystanie 
możliwości oferowanych przez ICT (Hess 2016). 
Jest jednym z najważniejszych współczesnych 
trendów, który otwiera nowe możliwości tworze-
nia modeli biznesowych. W związku z tym od po-
czątku bieżącego wieku koncepcja e-usługi coraz 
częściej jest przedmiotem zainteresowania badaczy 
 (Ojasolo 2010). Badania nad usługami świadczo-
nymi drogą elektroniczną (inaczej e-usługi, usługi 
online, usługi elektroniczne) zostały zapoczątko-
wane pionierskim tekstem R. Rusta (2001), w któ-
rym analizował on specyfikę zjawiska i propono-
wał pierwsze definicje. Z czasem, w miarę rozwoju 
handlu elektronicznego w praktyce gospodarczej, 
e-usługi stawały się coraz popularniejszym tema-
tem badań naukowych (Rolland, Freeman 2010). 
T. Kvasnicova i współautorzy (2016) przytaczają 
pogląd, że usługi elektroniczne to po prostu usługi 
świadczone przez Internet. Podobnie V. Zeithaml 
i M. Bitner (2003) zdefiniowały e-usługi jako usłu-
gi sieciowe dostarczane przez Internet. Tę definicję 
podzielają inni autorzy (Reynolds 2000). Oczywi-
ście można rozważyć użycie innych sieci elektro-
nicznych, ale wydaje się, że ze względu na bezdy-
skusyjny prymat Internetu, taka „parasolowa” defi-
nicja jest dopuszczalna. K. Ryter z zespołem (2001) 
opisują e-usługę jako „skoncentrowaną na zawarto-
ści i bazującą na Internecie obsługę klienta, stero-
waną przez niego, zintegrowaną z procesami oraz 
technologiami obsługi klienta w celu wzmocnienia 
relacji między klientem a usługodawcą”. Z kolei 
L. Batagan i współautorzy (2009) definiują usługę 
elektroniczną jako „dostarczającą korzyści transak-
cję, która może być scharakteryzowana jako niema-
terialny i nietrwały proces wykorzystywany w spo-
sób niepodzielny w jednoczesnej interakcji między 
technologiami informacyjnymi a konsumentem”. 
W rezultacie J. Rowley (2006) proponuje definicję 
stanowiącą wypadkową poglądów innych autorów, 
zgodnie z którą e-usługa bazuje na technologii in-
formacyjnej, zawiera dostarczenie informacji i sys-
tem wsparcia klienta, logikę świadczenia oraz śle-
dzenie wymiany informacji, a w rezultacie dostar-
cza korzyści klientowi.

Definicja usługi elektronicznej została także opra-
cowana przez Komisję Europejską. Zgodnie z nią ta-
ka usługa jest „dostarczana przez Internet (lub inną 
sieć elektroniczną opartą na Internecie albo podob-
nej sieci) i jest w dużej mierze zależna od techno-
logii informacyjnej, to znaczy usługa jest zasadni-
czo zautomatyzowana, wymagająca w minimalnym 
stopniu zaangażowania człowieka, a w przypadku 
braku technologii informacyjnej jest niewykonalna” 
(European Commission 2006).

Przytoczono tutaj tylko kilka poglądów w za-
kresie definiowania usług elektronicznych. Sze-
roki przegląd definicji i klasyfikacji usług elek-
tronicznych zawarli w swojej pracy na przykład 

T. Kvasnicova z zespołem (2016). Podsumowując, 
można stwierdzić, że e-usługi mają dwie główne ce-
chy charakterystyczne (Batagan i inni 2009):

1. dostęp do usługi odbywa się poprzez sieci 
elektroniczne,

2. usługa jest konsumowana przez klienta korzy-
stającego z Internetu.

Ponadto usługi online (Sukasame 2005):
 są z natury niematerialne,
 korzystają z różnych procesów, w których klien-

ci muszą uczestniczyć, konsumując usługę,
 są nietrwałe, efemeryczne,
 ich świadczenie i konsumpcja są nierozdzielne,
 są niepodzielne – składają się z ciągu powiąza-

nych etapów i realizacja ich wszystkich tworzy do-
piero usługę,

 są zdehumanizowane – interakcja w e-usługach 
zachodzi pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą 
za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, 
a często jest to wyłącznie komunikacja człowieka 
z systemem komputerowym.

Widać więc, że poza kwestią zapośredniczenia 
przez interfejs elektroniczny, cechy e-usług są dość 
zbliżone do usług tradycyjnych. Przedstawione wy-
niki analizy literatury wskazują też jednak na ich 
specyfikę, stanowiącą wyzwanie dla kwalimetrii.

2. Wymiarowość jakości usług elektronicznych

Usługi elektroniczne stały się powszechnie roz-
poznawalne jako kluczowe determinanty sukcesu 
działań w biznesie online (Hussain 2014). W miarę 
jak rósł zakres świadczenia tych usług i ich wyko-
rzystanie w rzeczywistości gospodarczej, wzrastała 
także świadomość konieczności pomiaru, monito-
rowania oraz doskonalenia ich jakości. Zwłaszcza 
na przełomie wieków powstało wiele prac stano-
wiących znaczące osiągnięcia i przyczyniających 
się do istotnego postępu w tej dziedzinie (Brady, 
Cronin 2001; Dabholkar i inni 2000; Rowley 2006). 
Zatem zrozumienie i pomiar jakości usług w śro-
dowisku elektronicznym, włączając wymiarowość 
tej jakości, jest obecnie jednym z głównych zadań 
dla nauk o jakości oraz dla praktyki gospodarczej 
(Akinci i inni 2010; Amin 2016). Chociaż w cią-
gu ostatnich trzydziestu lat bardzo wiele zrobiono 
w zakresie naukowej formalizacji pomiaru jakości 
usług, głównie dzięki pionierskim pracom naukow-
ców amerykańskich, A. Parasuramana, V. Zeithaml 
i L. Berry’ego (1985; 1988), to okazuje się, że wiele 
opracowanych narzędzi pomiarowych, w tym ska-
la SERVQUAL, nie przystaje do usług elektronicz-
nych. Brak odpowiednich rozwiązań skłonił bada-
czy do przemyślenia paradygmatu jakości i poszu-
kiwania narzędzi właściwych do pomiaru jakości 
tej specyficznej grupy usług (Boshoff 2007; Mon-
toya-Weiss i inni 2003). 

W odpowiedzi na powyższe powstało wiele pro-
pozycji, których autorzy starali się wyjść naprze-
ciw przedstawionemu wyzwaniu. Wiele przykła-
dów tych rozwiązań można znaleźć w literaturze 
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(Loiacono, Watson, Goodhue 2002; Yoo, Donthu 
2001; Wolfinbarger, Gilly 2002). Jednak część z nich 
była kwestionowana jako zbyt wąsko zorientowane 
albo nieodzwierciedlające jakości usług z perspek-
tywy klienta (Finn, Kayande 2002; Zaithaml, Para-
suraman, Malhotra 2002). 

Niejednoznaczna ilościowo i semantycznie jest 
także wymiarowość tych modeli. Samo pojęcie kon-
struktu wielowymiarowego pochodzi z koncepcji 
konstruowania poznawczego (Kelly 1955) funkcjo-
nującej w ramach poznawczej psychologii osobo-
wości. W myśl tej teorii (Babbie 2007):
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Tabela 1.  Wymiary jakości usług elektronicznych

Lp. Autor(zy) i rok publikacji Wymiary jakości

 1 Dabholkar (1996) Projekt, niezawodność, dostarczenie, łatwość użycia, zadowolenie, kontrola

 2 Szymanski, Hise (2000) Dogodność, oferta, informacje, projekt, bezpieczeństwo

 3 Zeithaml i inni (2001) Efektywność, niezawodność, dotrzymywanie obietnic, prywatność, reagowanie, kompensata, kontakt

 4 Yoo, Douthu (2001) Łatwość użycia, estetyka projektu, szybkość przetwarzania, bezpieczeństwo

 5 Cox, Dale (2001) Wygląd witryny, komunikacja, dostępność, rzetelność, zrozumiałość, ciągłość

 6 Jun, Cai (2001) Projekt witryny, informacja, łatwość użycia, dostępność, uprzejmość, reagowanie, niezawodność

 7 Yang (2001) Projekt witryny, dostępność, informacja

 8 Wolfinbarger, Gilly (2002) Projekt witryny, niezawodność, bezpieczeństwo, obsługa klienta

 9 Madu, Madu (2002) Efektywność, zawartość, struktura, estetyka, niezawodność, serwisowalność, integralność, zaufanie, 
reagowanie, zróżnicowanie i dopasowanie, reputacja, pewność, empatia

10 Barnes, Vidgen (2002) Użyteczność, projekt, informacja, zaufanie, empatia

11 Loiacono, Watson, Goodhue (2002) Informacja, interakcyjność, zaufanie, czas reakcji, projekt witryny, intuicyjność, przepływ informacji, 
innowacyjność, zintegrowana komunikacja, procesy biznesowe, zastępowalność.

12 Surjadaja i inni (2003) Bezpieczeństwo, interakcja, reagowanie, niezawodność, dostępność, dostosowanie.

13 Santos (2003) Łatwość użycia, wygląd, połączenia, struktura, zawartość, efektywność, niezawodność, komunikacja, 
bezpieczeństwo, zaangażowanie, wsparcie klienta.

14 Yang (2001) Reagowanie, rzetelność, łatwość użycia, niezawodność, dogodność, komunikacja, dostęp, kompetentność, 
uprzejmość, personalizacja, współpraca, bezpieczeństwo, estetyka

15 Yang i inni (2003) Estetyka, dostępność, komunikacja, łatwość użycia, niezawodność, reagowanie, bezpieczeństwo

16 Field i inni (2004) Projekt witryny, niezawodność, bezpieczeństwo, obsługa klienta

17 Kim, Stoel (2004) Wygląd witryny, rozrywka, informacja, pojemność transakcyjna, reagowanie, zaufanie

18 Yang, Fang (2004) Reagowanie, niezawodność, rzetelność, kompetentność, dostęp, uprzejmość, komunikacja, informacja, 
projekt witryny

20 Long, McMellon (2004) Niezawodność, reagowanie

21 Gounaris i inni (2005) Projekt witryny, informacja, zaufanie, reagowanie, reputacja

22 Parasuraman i inni (2005) Efektywność, dostępność systemu, dotrzymywanie obietnic, prywatność, reagowanie, kompensata, 
kontakt

23 Lee, Lin (2005) Projekt witryny, niezawodność, reagowanie, zaufanie, personalizacja

24 Kim i inni (2006) Efektywność, niezawodność, dostępność, prywatność, reagowanie, kompensata, kontakt, informacja, styl 
graficzny

25 Fassnacht, Koele (2006) Jakość grafiki, projekt, atrakcyjność wyboru, informacja, łatwość użycia, jakość techniczna, rzetelność, 
korzyści funkcjonalne, korzyści emocjonalne

26 Cristobal i inni (2007) Projekt witryny, obsługa klienta, pewność, zarządzanie zamówieniami

27 Sohn, Tadisina (2008) Zaufanie, szybkość, niezawodność, łatwość użycia, personalizowana komunikacja, zawartość, 
funkcjonalność

28 Raman i inni (2008) Łatwość użycia, wygląd, niezawodność, personalizacja, komunikacja

29 Li, Suomi (2009) Projekt, niezawodność, dotrzymywanie obietnic, bezpieczeństwo, reagowanie, personalizacja, informacja, 
empatia

30 Swaid, Wigand (2009) Użyteczność witryny, jakość informacji, niezawodność, reagowanie, pewność, personalizacja

31 Atker i inni (2010) Niezawodność, dostępność, efektywność, prywatność, reagowanie, pewność, empatia, korzyści 
funkcjonalne, korzyści emocjonalne

32 Zavareh i inni (2012) Efektywność i niezawodność, dotrzymywanie obietnic, bezpieczeństwo i zaufanie, estetyka witryny, 
reagowanie i kontakt, łatwość użycia

33 Zemblyte (2015) Kompensata, reagowanie i dotrzymywanie obietnic, funkcjonowanie witryny, niezawodność

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł podanych w tabeli
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Wymiarowość jakości usług elektronicznych. Przegląd literatury światowej

 świat istnieje realnie, a nie jest bytem wymyślo-
nym przez człowieka,

 zjawiska wewnętrzne jednostki są równie real-
ne jak rzeczywistość,

 jednostka poznaje świat w takim stopniu, w ja-
kim dokonuje jego interpretacji,

 zasadniczym elementem modelu interpretacji 
świata jest konstrukt osobisty, czyli sposób postrze-
gania zjawisk określony poprzez interpretowanie 
rzeczy jako podobnych i różnych.

Konstrukt jest więc schematem postrzegania 
pewnej abstrakcyjnej, lecz realnie istniejącej kate-
gorii (Kelly 1955). Z połączenia między innymi tej 
teorii z osiągnięciami statystyki powstała psycho-
metria, umożliwiająca ujęcie zachowań jednostki 
w postaci pomiaru liczbowego, dzięki czemu daje 
nadzieję na obiektywny i naukowy opis. W szcze-
gólności na gruncie nauk ekonomicznych traktuje 
ona abstrakcyjne pojęcia rzeczywistości społecz-
no-gospodarczej jako konstrukty wielowymiarowe, 
opisywane przez zestawy wskaźników ładujących 
poszczególne wymiary ich znaczeń. Psychometria 
wykształca procedury badania testowego w psy-
chologii poprzez obiektywizację, pomiar rzetelności 
i trafności, standaryzację, normalizację oraz ewen-
tualną właściwą adaptację narzędzi badawczych, 
do których w szczególności należą omawiane tu 
skale wielowymiarowe.

W ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat powsta-
ło wiele bazujących na skalach wielowymiarowych 
modeli pomiaru jakości usług elektronicznych. Au-
torzy podejmujący badania jakości w tym obsza-
rze podkreślają, że wymiary jakości powinny mieć 
charakter w miarę uniwersalny, to znaczy powinny 
wyjaśniać różne aspekty postrzegania jakości usług, 
oceniać różne aspekty jakości, być homogeniczne 
i jasne. Również liczba zidentyfikowanych wymia-
rów powinna być ograniczona. Mimo to, z uwagi na 
różne podejścia do wymiarów jakości usług elektro-
nicznych charakteryzujące różnych badaczy, kon-
ceptualizacja wymiarowości jakości tych usług nie 
jest prosta (Van Ossel 1998).

W tabeli 1. zawarto wielowymiarowe modele ja-
kości usług elektronicznych, zidentyfikowane na 
podstawie głębokiej kwerendy bibliotecznej.

Analizując wymiary jakości usług elektronicz-
nych podane w tabeli 1., łatwo zauważyć wyraźną 
powtarzalność wielu z nich. Widać zatem znaczą-
cy krok na drodze do formalizacji, ujednolicenia 
i kwantyfikacji jakości tych usług.

Najpopularniejszym modelem pomiaru jakości 
usług elektronicznych jest podejście powstałe w re-
zultacie ponad dwudziestu lat badań prowadzonych 
przez A. Parasuramana z zespołem (2005). Zapropo-
nowano tu rozległą skalę pomiarową jakości usług 
świadczonych poprzez witryny internetowe. Pod-
stawę teoretyczną tego podejścia opracowali ci sa-
mi autorzy (Zeithaml, Parasuraman, Malhotra 2000; 
2002). Zasugerowali oni podział skali na dwie roz-
łączne części: E-S-QUAL (E-Service-QUALity) oraz 
E-RecS-QUAL (E-Recovery of Service-QUALity). 

Skala E-S-QUAL zawiera wymiary określone przez 
autorów jako mierzące jakość rdzenia usługi (core 
dimensions). Są to (Parasuraman, Zeithaml, Malho-
tra 2005):

1. Efektywność (efficiency).
2. Dostępność systemu (system availability).
3. Dotrzymywanie obietnic (fulfillment).
4. Prywatność (privacy).
Druga skala, E-RecS-QUAL, zawiera wymiary 

związane z przywróceniem zerwanej usługi. Należą 
tu (Parasuraman, Zeithaml, Malhotra 2005):

1. Reagowanie (responsiveness).
2. Kompensata (compensation).
3. Kontakt (contact).
Popularność tej skali wynika przede wszystkim 

z niekwestionowanego autorytetu naukowego au-
torów i ich wkładu w badania jakości usług w cią-
gu ostatnich ponad trzydziestu lat (Zemblyte 2015; 
Collier, Bienstock 2006).

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy 33 zidenty-
fikowanych w literaturze światowej modeli jakości 
e-usług ustalono, że:

1. W literaturze brak jest jednoznacznej definicji 
i określenia wymiarowości konstruktu odzwiercie-
dlającego jakość usług elektronicznych.

2. Występuje wiele różnych modeli jakości usług 
elektronicznych.

3. Poszczególne modele różnią się liczbą i za-
kresem wykrytych przez ich autorów wymiarów 
jakości.

4. Niektóre wymiary jakości występują wyraź-
nie częściej niż inne. W szczególności są to: pro-
jekt witryny, łatwość użycia, dostępność, efektyw-
ność, niezawodność, bezpieczeństwo (prywatność), 
reagowanie.

5. Najpopularniejszą skalą wielowymiarową wy-
korzystywaną do pomiaru badanego zjawiska jest 
E-S-QUAL.

Biorąc pod uwagę rangę rozważanego proble-
mu, w najbliższej przyszłości należy oczekiwać 
pojawiania się w piśmiennictwie kolejnych mode-
li, a także prób syntezy dotychczasowego dorobku 
badaczy.

Dr hab. Aleksander Lotko (aleksander.lotko@uthrad.pl)  – Uniwer-
sytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Rado-
miu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
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Wymiarowość jakości usług elektronicznych. Przegląd literatury światowej

Konferencja TOP automotive tworzona jest już od czterech lat, co roku zyskując aprobatę w postaci dużej rze-
szy uczestników, jaka decyduje się na udział w tym wydarzeniu.Co roku też organizator dokłada wszelkich sta-
rań, by sprostać oczekiwaniom uczestników i uczynić kolejną edycję Konferencji jeszcze lepszą od poprzedniej.

W roku 2018 Konferencja TOP automotive odbędzie się – zgodnie z oczekiwaniami uczestników poprzednich 
edycji – na południu Polski, a dokładnie w Częstochowie. W dniach 28-29.11.2018 r. uczestnicy spotkają się 
w Hotelu Arche i rozmawiać będą o największych wyzwaniach branży motoryzacyjnej. 

Prym będzie wiodło, jak zwykle, podejście procesowe, charakteryzujące całą Konferencję. Jednak tym razem 
prelegenci wyjdą również poza proces i wspólnie z uczestnikami spojrzą systemowo – zarówno w arkana wie-
dzy o IAFT 16949, przedstawione w formie quizu warsztatowego, jak i w nowe ISO 45001, jakże ważną część 
zintegrowanego systemu zarządzania.

Uczestnicy zagłębią się w wymagania motoryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wyrobu, kontroli wizualnej, 
czystości technicznej czy analizy systemów pomiarowych, a wszystko to w postaci interaktywnych gier i warszta-
tów prowadzonych w interdyscyplinarnych grupach.

Prelegenci, wśród których, jak co roku, nie zabraknie VDA QMC, polskich OEMów oraz Dostawców, a które 
to grono wzbogaci się w tym roku o jednostkę R&D, zajmą się aspektami współpracy w skomplikowanym świe-
cie powiązań motoryzacyjnych oraz przedstawią najnowsze rozwiązania służące jej poprawie. Pójdą też w stronę 
nowych możliwości – zarówno związanych z rozwiązaniami technologicznymi, strukturalnymi, jak i systemowymi.

TOP automotive to przede wszystkim przekaz solidnej dawki wiedzy, wymiana doświadczeń i dobrych prak-
tyk oraz wszechobecny networking. Jednakże każda wiedza przyswajana jest lepiej w odpowiednich do tego 
warunkach. Dlatego też Konferencja TOP automotive to także wyjątkowy program wieczorny, który jest dosko-
nałym uzupełnieniem części wykładowo-warsztatowej. Bankiet konferencyjny TOP automotive cieszy się już za-
służoną sławą. W tym roku nie może Cię tam zabraknąć. Szczegółowe informacje oraz relacje z poprzednich 
edycji znajdziesz na www.topautomotive.pl. 

Konferencja  TOP automotive 2018: 
wydarzenie roku w motoryzacji
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Streszczenie Summary

Sukces organizacji w znacznym stopniu uzależniony 
jest od jej kompetencji w zakresie identyfikowania 
oczekiwań usługobiorców, co umożliwia satysfakcjonujące 
zaspokojenie ich potrzeb. Oznacza to, iż za celowe należy 
uznać podjęcie próby zidentyfikowania postrzegania 
jakości usług lotniczych przez pasażerów. Ważne staje 
się uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie czynniki 
determinują postrzeganą jakość usług lotniczych i jak ją 
oceniają pasażerowie? 
Celem publikacji jest identyfikacja czynników 
wpływających na jakość usług lotniczych poprzez zbadanie 
opinii pasażerów z pokolenia Y i Z. Jego realizację 
umożliwiło dokonanie przeglądu literatury przedmiotu 
i przeprowadzenie badania ankietowego.
W pracy podjęto próbę zdefiniowania usługi lotniczej 
i określenia czynników mających wpływ na jej jakość. 
Autorzy scharakteryzowali pokolenia Y i Z. Zostały 
przedstawione również wyniki przeprowadzonego badania 
ankietowego, z którego wynika, iż główne czynniki 
przesądzające o podjęciu decyzji odnośnie wyboru usługi 
lotniczej to: cena, czas i bezpośredniość lotu. Czynniki 
te w największym stopniu przesądzają o postrzeganiu 
jakości usługi lotniczej w badanej grupie ludzi. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż jedynie ok. 31% badanych za kluczowy 
czynnik przesądzający o wyborze przewoźnika uznaje 
bezpieczeństwo. Średnia ocena postrzeganej jakości usług 
lotniczych, według przyjętych kryteriów, wyniosła 3,76. 
Uzyskane wyniki badań pozwolą na wyciągnięcie wniosków, 
które mogą stanowić przesłankę do podejmowania działań 
doskonalących jakość usług lotniczych.

The organization’s success depends – to a large extent 
– on its competence in effectively identifying the 
expectations of service recipients, which makes it possible 
to satisfy their needs. This means that an attempt to 
identify the perception of the quality of air services by 
passengers should be considered as intentional. It is 
important to get answers to the following questions: what 
factors determine the perceived quality of air services and 
how do passengers assess it?
The aim of the publication is to identify the factors 
affecting the quality of air services by examining the 
opinions of passengers from the Y and Z generation. 
To achieve the goal of the paper, the authors reviewed 
relevant literature on the subject and conducted 
a questionnaire survey.
The paper attempts to define the air service and determine 
the factors affecting its quality. The authors have 
characterized the generations of Y and Z. The results of 
the survey have also been presented. They show that 
the main factors determining the decision regarding the 
choice of air service is the price, time and directness 
of the flight. These factors determine the perception 
of the quality of the air service in the studied group of 
people to the greatest extent. It is worth noting that 
only about 31% of respondents consider safety as the key 
factor determining the choice of a carrier. The average 
assessment of the perceived quality of air services 
according to the adopted criteria was 3.76.
The results of the research will allow to draw conclusions 
that may be the premise for taking actions to improve the 
quality of air services.

Słowa kluczowe Keywords
jakość, konsument, jakość usług lotniczych quality, consumer, quality of air services

Czynniki determinujące postrzeganą jakość 
usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z
Factors determining the quality of air services 
in the opinion of the Y and Z generation
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Jakość usług

Wprowadzenie

Organizację zdefiniować można jako „system 
otwarty – prowadzący wymianę energii i informa-
cji z otoczeniem” [A. Koźmiński, A. Zawiślak 1982, 
s. 57], który w celu zapewnienia sobie szansy na 

przetrwanie i rozwój w dłuższym okresie musi być 
zdolny do dokonywania stałej oceny i doskonale-
nia wytwarzanych produktów, aby spełnić potrze-
by i oczekiwania konsumentów. O jakości jej funk-
cjonowania decyduje wiele czynników. Niemniej za 
kluczowe należy uznać umiejętność wytwarzania 
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produktów, takich jak oczekują konsumenci. Za-
tem za warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu 
należy uznać konieczność nawiązania z interesa-
riuszami relacji, pozwalających na zdobycie infor-
macji warunkujących zidentyfikowanie ich potrzeb 
i oczekiwań. 

Dynamiczna zmienność i złożoność otoczenia 
sprawia, iż organizacja musi ciągle poszukiwać no-
wych źródeł przewagi konkurencyjnej. Pomimo no-
woczesnych technologii czy innowacyjnych roz-
wiązań organizacyjnych, dzięki którym możliwe 
staje się zaspakajanie potrzeb człowieka w zmien-
nej rzeczywistości, to jakość obiektu nadal prze-
sądza o poziomie jego użyteczności. W XXI wieku 
widoczne staje się przekształcanie cywilizacji in-
dustrialnej w cywilizację usługową, której twórcą 
jest społeczeństwo bazujące na informacji i wiedzy. 
W zmieniającym się otoczeniu to konsument prze-
sądza o poziomie trwałości sukcesu organizacji po-
przez korzystanie bądź nie z oferowanej przez nie 
oferty.

Konsumpcję zdefiniować można jako akt zaspo-
kojenia potrzeb człowieka poprzez użytkowanie 
określonego produktu (wyrobu, usługi). W zmie-
niającym się otoczeniu coraz większe znaczenie 
przypisywane jest konsumpcji usług, co stano-
wi integralną część życia człowieka [Cz. Bywalec 
2010, s. 12]. Jakość usług stanowi o możliwości 
wypracowania przewagi konkurencyjnej organi-
zacji. W znaczącym zakresie można oddziaływać 
nią na indywidualne potrzeby oraz emocje konsu-
mujących je ludzi [A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło 
2009, s. 50]. 

Intensywny wzrost znaczenia konsumpcji usług 
powoduje, iż problem ten staje się obiektem zain-
teresowań badaczy oraz praktyki gospodarczej. Du-
że znaczenie należy przypisać umiejętności dostar-
czania przez organizację klientom wartości, której 
oczekują. Wartość reprezentowana przez produkt 
dla klienta najczęściej określana jest jako cena. Nie-
mniej może być także rozpatrywana jako „zdolność 
do kreowania w umysłach rozwiązań, dodatkowych 
korzyści, satysfakcji oraz doznań emocjonalnych” 
[H. Mruk, B. Stępień 2013, s. 14, L. Garbarski 2011, 
s. 30–34]. W gospodarce bazującej na wiedzy po-
wszechne staje się angażowanie w proces wypra-
cowywania wartości różnych grup interesariuszy, 
w tym przede wszystkim klientów. 

Proces globalizacji i łatwość w dokonaniu zmia-
ny dostawcy usług przyczynia się do ograniczenia 
znaczenia utrwalonego w przeszłości poczucia lo-
jalności, dlatego należy dążyć do identyfikowania 
nowych źródeł przewagi konkurencyjnej [A. Jabłoń-
ski 2013, s. 178]. Naturalną skłonnością człowieka 
jest dążenie do zaspokojenia potrzeb, co jest moż-
liwe dzięki konsumpcji dóbr materialnych i usług. 
Głównym źródłem wartości dla klienta jest dostar-
czenie mu produktu zgodnego z jego oczekiwania-
mi (oczekiwanych korzyści).

Z punktu widzenia autorów szczególnie inte-
resujący wydaje się rynek transportu lotniczego 

i postrzegana przez pasażerów jakość usług lotni-
czych. Usługi lotnicze zapewniają korzyści spo-
łeczne i poprawę jakości życia, gdyż zwiększają 
możliwość przemieszczania się ludzi, podróżowa-
nia. W 2014 roku przemysł ten na świecie stwa-
rzał łącznie 62,7 milionów miejsc pracy. Na ryn-
ku usług lotniczych funkcjonowały 1402 komer-
cyjne linie lotnicze z flotą ok. 26065 samolotów, 
które obsługiwały ok. 3883 portów lotniczych [Air 
Transport Action Group 2016, s. 4–5]. Według pro-
gnoz do 2034 roku pasażerski ruch lotniczy zwięk-
szy się dwukrotnie w stosunku do roku 2016 [The 
Industry High Level Group 2017, s. 10]. Oznacza 
to, iż za celowe należy uznać podjęcie próby zi-
dentyfikowania postrzegania jakości usług lotni-
czych przez pasażerów. Ważne staje się udzielenie 
odpowiedzi na pytania: jakie czynniki determinu-
ją postrzeganą przez nich jakość usług lotniczych 
i jak ją oceniają?

Celem publikacji jest identyfikacja czynników 
wpływających na jakość usług lotniczych poprzez 
zbadanie opinii pasażerów z pokolenia Y i Z. Jego 
realizację umożliwiło dokonanie przeglądu literatu-
ry i przeprowadzenie badania ankietowego.

Pojęcie usługi i istota jej jakości

Dokonując przeglądu literatury, okazuje się, iż 
pojęcie usługa nie jest terminem jednoznacznym. 
Usługi postrzegane mogą być jako: czynności, od-
noszone korzyści i zadowolenie, które oferowane 
są na sprzedaż lub świadczone w wyniku zaku-
pu różnych przedmiotów materialnych [J. Mazur 
2002, s. 2]. Można przyjąć, iż są to niematerialne 
czynności, które poprzez oddziaływanie na obiekt 
(np. człowieka, przedmiot) znajdują się w posiada-
niu usługobiorcy [A. Parasurman, V.A. Zeithaml, 
L.L. Berry 1985, s. 41–50]. Usługi cechuje przede 
wszystkim: niematerialność, brak możliwości naby-
cia na własność, niejednorodność, brak możliwości 
rozdzielenia procesu ich wytworzenia od konsump-
cji czy nietrwałość [M. Turkowski 2010, s. 15].

Rozwój rynku usług szczególnie widoczny stał 
się po II wojnie światowej. Zapotrzebowanie na 
nie to wynik specyficznych transakcji handlo-
wych, skłonności do zawierania umów na realiza-
cję zleceń przez wyspecjalizowane w tym zakre-
sie organizacje. Za bodźce do rozwoju rynku usług 
z pewnością należy uznać czynniki: demograficzne 
(np. wzrost średniej długości życia), gospodarcze 
(np. nowe technologie) czy społeczne (np. wzrost 
aktywności zawodowej kobiet). Duże znaczenie 
należy przypisać przede wszystkim wzrostowi do-
chodów ludności i bogaceniu się społeczeństw 
[A.  Payne 1996, s. 17–19].

W rzeczywistości racjonalne staje się wyróżnie-
nie wielu funkcji usług. Zaliczamy do nich między 
innymi [A. Dąbrowska 2008, s. 133]: 

 zapewnienie wzrostu komfortu człowieka, ja-
kości funkcjonowania gospodarstw domowych (np. 
usługi komunalne czy handlowe),
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 zwiększanie szansy na kompleksowe wykorzy-
stanie osiągnięć cywilizacyjnych (np. usługi telein-
formacyjne),

 sprzyjanie rozwojowi kreatywności człowie-
ka, doskonaląc jakość kapitału ludzkiego, generu-
jąc społeczeństwo bazujące na informacji, wiedzy 
(np. usługi edukacyjne),

 zwiększanie szansy na racjonalne i komplekso-
we wykorzystanie czasu wolnego (np. usługi tury-
styczno-rekreacyjne),

 umożliwianie zabezpieczenia szeroko pojętych 
finansów gospodarstw domowych (np. usługi ubez-
pieczeniowe),

możliwość stanowienia nieodzownego dodatku 
podnoszącego wartość wielu towarów konsumpcyj-
nych.

Jakość usługi postrzegana jest jako stopień zgod-
ności jej realizacji z oczekiwaniami nabywcy. Zgod-
nie z normą PN-EN ISO 9000:2015 jakość usługi to 
stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości 
usługi spełnia potrzeby i oczekiwania nabywcy.

O jakości usług przesądzają między innymi 
[A. Parasurman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry 1985, 
s. 41–50, K. Szczepańska 2010]:

 poziom dokładności jej realizacji, niezawod-
ność, bezpieczeństwo, 

 szybkość reakcji na potrzeby jej nabywcy,
 kompetencje, zachowanie pracowników odpo-

wiedzialnych za jej realizację (zdolność wykonania 
przez nich powierzonych im zadań w sposób wzbu-
dzający zaufanie nabywcy),

 umiejętność zrozumienia indywidualnych po-
trzeb nabywcy (empatia),

 posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji 
usługi (namacalność),

 poziom dostępności i dostosowania do potrzeb 
i możliwości nabywców,

 postrzeganie dobra klienta jako wartości nad-
rzędnej, w procesie jej realizacji kierowanie się 
uczciwością i szczerością, co zwiększa poziom 
wiarygodności.

O poziomie jakości świadczonej usługi przesądza 
umiejętność zidentyfikowania czynników mających 
wpływ na jej realizację. Wymaga to poznania specy-
fiki usługi, określenia struktury procesów warunku-
jących jej realizację, co wiąże się z określeniem ko-
lejności i czasu przebiegu poszczególnych etapów. 
W rzeczywistości istotne staje się zidentyfikowanie 
rozbieżności występujących pomiędzy wyobraże-
niami nabywcy a uzyskiwanymi doświadczenia-
mi związanymi z konsumpcją usług [C. Gronroos, 
K. Ojasalo 2004, s. 414–423]. Świadczeniodawca 
zobowiązany jest do zapewnienia nie tylko jakości 
technicznej usługi (wymiar materialny), ale i funk-
cjonalnej (sfera odczuć nabywcy). Ma na to wpływ 
jakość projektu, sposobu wytworzenia czy dostawy 
[E. Gummesson 1993]. W tym celu niezbędne sta-
je się opracowanie systemu mierników warunku-
jących szybką identyfikację występujących błędów 
i niezgodności, co umożliwia podejmowanie dzia-
łań doskonalących, które warunkują poprawę. 

Jakość usługi lotniczej

Jednym z dynamicznie rozwijających się rynków 
jest rynek usług lotniczych. W znacznej mierze de-
terminowany jest przez: koniunkturę gospodar-
czą, sytuację polityczną czy dostępność czynników 
energii. Duże znaczenie przypisywane jest dalsze-
mu rozwojowi technik informatycznych i cyfry-
zacji, jakości nowych materiałów i koncepcji kon-
strukcyjnych oraz możliwościom zastosowania no-
wych paliw alternatywnych [Ruciński, Madej 2016, 
s. 9].

Zgodnie z analizami rynku usług lotniczych, któ-
re zostały przeprowadzone przez koncern Boeinga, 
będzie występował ok. 5,1% wzrost pasażerskiego 
ruchu lotniczego na świecie, co świadczy o tym, 
że popyt na usługi lotnicze powinien być stabilny 
i długofalowy. Za funkcjonowanie lotnictwa w Pol-
sce, sprawowanie nad nim nadzoru jest odpowie-
dzialny Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z przepro-
wadzonych przez niego badań wynika, że również 
polski rynek lotniczy będzie się rozwijał, a wzrost 
ruchu pasażerskiego ocenia się na ok. 5,5% rocznie 
[D. Rucińska 2011, s. 299]. 

Usługa lotnicza to wynik świadczonej przez usłu-
godawcę pracy i – jako efekt prowadzonej działalno-
ści wytwórczej – jest przedmiotem rynkowego obro-
tu [D. Rucińska, A. Ruciński 2004, s. 161]. Organiza-
cje świadczące usługi lotnicze z reguły cechuje wy-
korzystywanie zawansowanych technologii. O jako-
ści oferowanych przez nie usług przesądza ilość oraz 
techniczna jakość infrastruktury lotniczej. Zatem za 
ważne należy uznać infrastrukturalne wyposażenie 
oraz warunki, w jakich świadczone są usługi. W rze-
czywistości o odczuwalnej jakości usługi lotniczej 
przesądzić może każda interakcja klienta z pracow-
nikami linii lotniczej, stanowiąc potencjał do wywar-
cia na nim dobrego lub złego wrażenia. 

Jakość usługi lotniczej postrzegana jest przez 
jej [D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński 2012, 
s. 202–203]:

 cechy zewnętrzne, rozumiane jako fakt jej 
świadczenia, uwzględniając przede wszystkim wy-
soką jakość wykonania,

 podstawową wartość użytkową, rozumianą ja-
ko możliwość szybkiego pokonania określonej prze-
strzeni powietrznej,

 użyteczność całkowitą, czyli jakość wykonania 
usługi transportowej wraz z usługami ją wzboga-
cającymi (pożądanymi przez pasażerów linii lotni-
czych, przyczyniającymi się do generowania warto-
ści dodanej).

W rzeczywistości istotne znaczenie przypisywa-
ne jest doskonaleniu kompetencji organizacji nie-
zbędnych do zaprojektowania pakietu usług, wa-
runkującego uzyskanie efektu synergii. Oznacza to, 
iż poszczególne elementy składowe obiektu, po od-
powiednim ich połączeniu, są w stanie wytworzyć 
dla usługobiorcy większą wartość dodaną (korzyść), 
niż gdyby były oferowane oddzielnie, co zwiększa 
szansę na osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji. 

Wiesław Łukasiński, Magdalena Górak

JAKOŚĆ USŁUG
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Za konieczne należy uznać dostosowanie usługi 
lotniczej do wybranego segmentu rynku czy podej-
mowanie decyzji warunkujących efektywność wy-
korzystania posiadanej floty lotniczej [P. Belobaba 
2010, s. 154].

Pokolenie Y i Z 

Przełom XX i XXI wieku obfitował w różne wy-
darzenia, które wywarły znaczący wpływ na posta-
wy i zachowania ludzi. Za przyczyny tego z pewno-
ścią należy uznać zmiany ustrojowe, mające miejsce 
pod koniec XX wieku, rozwój nowych technologii 
czy pojawienie się nowych możliwości, które wiąza-
ły się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
W rzeczywistości można wyróżnić [S. Berkup 2014, 
s. 218–229]: tradycjonalistów (ludzi urodzonych 
w latach 1925–1945), pokolenia wyżu powojenne-
go (ludzi urodzonych w latach 1946–1964), genera-
cję „X” (ludzie urodzeni po 1965 roku i w latach sie-
demdziesiątych), generację „Y” (ludzie urodzeni pod 
koniec lat siedemdziesiątych, aż do roku 1994) oraz 
generację „Z” (ludzie urodzeni po 1994 roku).

Każde z wymienionych wyżej pokoleń ukształ-
towały różne wydarzenia społeczne, kulturowe, 
gospodarcze i polityczne, co sprawia, iż cechują 

je nieco inne oczekiwania w sto-
sunku do otaczającej ich rzeczy-
wistości. W publikacji zostaną 
przedstawione oczekiwania po-
kolenia Y i Z w zakresie jako-
ści usług lotniczych, zatem ra-
cjonalne wydaje się ich krótkie 
scharakteryzowanie. 

Generacja Y (tzw. millennials) 
to pierwsze pokolenie cyfrowego 
Millennium, ludzie poszukujący 
szybkich rozwiązań, co jest moż-
liwe przede wszystkim dzięki do-
stępności do nowoczesnych tech-
nologii, które znacząco zwiększają 
wydajność ich pracy. Niekiedy no-
woczesną technologię internetową 
postrzegają jako jeden z kluczo-
wych czynników rozwoju ludzko-
ści w XXI wieku. Pokolenie Y to 
ludzie, których cechuje: kreatyw-
ność, skłonność do podejmowania 
wyzwań, umiejętność wykorzy-
stywania nowych technologii, co 
uznają za niezbędne do wykony-
wania pracy i codziennego zaspa-
kajania swoich potrzeb. Dążą do 
znalezienia pracy, która zaspokoi 
ich oczekiwania oraz do szybkiego 
spełnienia potrzeb. To ludzie pew-
ni siebie, gotowi zaakceptować 
zmianę, skłonni do kompleksowe-
go wykorzystania pojawiających 
się możliwości [Smolbik-Jęczmień 
2013, s. 89–97].

Natomiast pokolenie Z cechuje duża zdolność 
wykorzystywania pojawiających się możliwości 
technicznych, w tym użytkowania komputera, 
chętnie zapoznają się z nowinkami technicznymi. 
Wśród ludzi urodzonych po 1994 roku obserwowal-
ne jest dążenie do zastępowania naturalnych rela-
cji międzyludzkich technologiami informacyjnymi, 
poprzez które nawiązywane są różne kontakty. Za-
tem można stwierdzić, iż często proces nawiązywa-
nia przez nich relacji odbywa się z wykorzystaniem 
komputera. Niemniej należy pamiętać, iż przedsta-
wiciele pokolenia Z to osoby młode, które dopiero 
zaczęły zdobywać życiowe doświadczenie [Ludwi-
kowska 2015, s. 106–108]. 

Za najistotniejsze cechy tych pokoleń należy 
uznać: poczucie wolności, indywidualizm, szybkie 
tempo życia czy skłonność do wykorzystywania no-
wych technologii. Można stwierdzić, iż w szczegól-
ności – poza możliwością rozwoju – motywuje ich 
odczuwanie satysfakcji z rzeczywistości, w której 
się znajdują [Ludwikowska 2015, s. 106–108].

Dlatego, aby w pełni zaspokoić ich potrzeby 
i oczekiwania, konieczne staje się zrozumienie przez 
usługodawców ich problemów, potrzeb i oczekiwań 
w stosunku do jakości usług lotniczych. Przyjmu-
jąc, iż pokolenie Y i Z często określane jest mianem 

          Rys. 1. Czynniki mające wpływ na wybór linii lotniczych 

         Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania (N – 103)
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„dzieci Internetu”, racjonalne wydaje się 
zbieranie informacji na ich temat za po-
mocą Internetu. 

Wyniki badania ankietowego

W niniejszej publikacji zostały przed-
stawione wyniki badań, mające charak-
ter pilotażowy. Stanowią one wstępną 
fazę projektu, którego celem jest okre-
ślenie czynników mających wpływ na 
wybór linii lotniczej przez pasażerów. 
Celem przeprowadzonych badań było 
poznanie preferencji Polaków (użytkow-
ników Internetu) z pokolenia Y i Z w za-
kresie oceny jakości usług. Badanie zo-
stało wykonane za pomocą ankiety inter-
netowej on-line w maju 2018 roku.

Budowę kwestionariusza ankiety umoż-
liwiło dokonanie przeglądu literatury 
przedmiotu. Składał się on z trzech czę-
ści. Dzięki pierwszej części możliwe sta-
ło się scharakteryzowanie badanej grupy. 
W drugiej – zostały umieszczone pytania 
pozwalające na poznanie opinii ankieto-
wanych na temat czynników warunkują-
cych dokonanie przez nich wyboru linii 
lotniczych, natomiast w kolejnej części 
zostali oni poproszeni o dokonanie oceny 
postrzeganej jakości usług lotniczych.

W badaniu wzięły udział 103 osoby, z czego aż 
88,3% stanowiły kobiety. Wybór sposobu przepro-
wadzenia ankiety okazał się skuteczny, ponieważ 
wypełnili ją w większości ludzie młodzi; 48,5% to 
ludzie w wieku od 18 do 25 lat, a 26,5% to ludzie 
w wieku od 25 do 33 lat. 18,4% stanowili ludzie 
w wieku od 34 do 41 lat, a jedynie niespełna 7% to 
ludzie mający więcej niż 41 lat. 48,5% badanych 
określiło swój status materialny jako dobry, 43,7% 
jako średni, a pozostali uznali go za bardzo dobry.

Najczęściej wybieranymi liniami lotniczymi 
przez ankietowanych były linie lotnicze Wizzair 
(nieco ponad 70%) oraz Ryanair (ok. 55%). Pytanie 
o wybór linii lotniczych było pytaniem wielokrot-
nego wyboru z opcją wpisania innej linii niż po-
dane. Zdecydowana mniejszość respondentów ko-
rzystała z takich linii, jak: LOT (13,6%), Norwegian 
(9,7%) czy SAS (7,8%).

Warto zwrócić uwagę na średnie wydatki ankie-
towanych Polaków na bilet lotniczy. Prawie połowa 
z nich wydaje średnio mniej niż 100 euro na bilet, 
a ok. 1/5 płaci za bilet lotniczy od 101 do 200 euro. 
Należy zaznaczyć, że ceny biletów odnoszą się do 
najczęściej wybieranych linii, czyli Wizzair i Ry-
anair, które są uznawane za tanie linie lotnicze. Nie-
co ponad ¾ ankietowanych uważa, że cena, którą 
płacą za bilet lotniczy, jest odpowiednia w stosun-
ku do oferowanej jakości usług.

Respondenci zostali poproszeni o określenie naj-
ważniejszych czynników (mogli wskazać maksymal-
nie 5), które – ich zdaniem – mają kluczowe znaczenie 

w procesie kształtowania jakości usługi lotniczej. Waż-
ne jest, aby zidentyfikować, co sprawia, że podejmują 
decyzję o wyborze danych linii lotniczych. Najważ-
niejszą determinantą wyboru przewoźnika – według 
ankietowanych – jest niska cena, którą zadeklarowało 
ok. 88% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły 
się bezpośrednie loty (bez przesiadek) – uznało tak 
57% badanych, z kolei za trzeci najważniejszy czyn-
nik uznano szybkość przelotu – ok. 38%. Zaskakujące 
wydaje się usytuowanie dopiero na czwartym miejscu 
bezpieczeństwa. Za istotny czynnik w zakresie kształ-
towania jakości usługi lotniczej uznało je tylko ok. 
31% badanych. Podobny wynik odnotowano w przy-
padku takich czynników, jak łatwość rezerwacji bi-
letu czy godziny odlotów. Szczegółowe dane zostały 
przedstawione na rys. 1. 

Respondentów poproszono również o dokona-
nie oceny jakości usług linii lotniczych. W tym ce-
lu wykorzystano 12 kryteriów, które były oceniane 
w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena). Respon-
denci oceniali linie lotnicze, z których korzystają, 
według kryteriów przedstawionych w tabeli 1. Na-
stępnie została policzona średnia ocena (średnia 
arytmetyczna) dla każdego kryterium. 

Z uzyskanych informacji wynika, iż respondenci 
najlepiej ocenili system wykorzystywany do rezer-
wacji biletów w liniach lotniczych (średnia 4,47), 
stosunek załogi do klienta (4,42) oraz profesjona-
lizm załogi (4,32). Wysoko ocenione zostały także 
– poziom bezpieczeństwa (4,14) oraz czystość na 
pokładzie (4,06). Niska ocena dotyczyła komfortu 

Wiesław Łukasiński, Magdalena Górak
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Tab. 1. Ocena postrzeganej jakości usług lotniczych w opinii ankietowanych

Kryterium oceny/Ocena 1 2 3 4 5 Średnia 
ocena

Ogólny poziom zadowolenia 0
0%)

1
(1%)

30
(29,1%)

54
(52,4%)

18
(17,5%) 3,86

Reakcja linii na skargi 
pasażerów

1
(1%)

14 
(13,6%)

43
(41,7%)

33
(32%)

12
(11,7%) 3,40

Postawa załogi w stosunku 
do pasażerów

0
(0%)

0
(0%)

6
(5,8%)

48
(46,6%)

49
(47,6%) 4,42

Niezawodność linii lotniczych 
w zakresie bezpieczeństwa

0
(%)

3
(2,9%)

14
(13,6%)

51
(49,5%)

35
(34%) 4,14

Standard floty (samolotów) 1
(1%)

5
(4,9%)

35
(34%)

49
(47,6%)

13
(12,6%) 3,66

Czystość i higiena na 
pokładzie i w toaletach

1
(1%)

6
(5,8%)

18
(17,5%)

39
(37,9%)

39
(37,9%) 4,06

Terminowość i długości 
trwania lotów

0
(0%)

3
(2,9%)

21
(20,4%)

53
(51,5%)

26
(25,2%) 3,99

Poziom komfortu siedzeń 8
(7,8%)

22
(21,4%)

35
(34%)

31
(30,1%)

7
(6,8%) 3,07

Poziom rozrywki 31
(30,1%)

29
(28,2%)

27
(26,2%)

14
(13,6%)

2
(1,9%) 2,29

Poziom wygody w trakcie 
check-in i check-out

4
(3,9%)

11
(10,7%)

40
(38,8%)

33
(32%)

15
(14,6%) 3,43

Profesjonalność załogi 0(0%) 1
(1%)

12
(11,7%)

43
(41,7%)

47
(45,6%) 4,32

Łatwości rezerwacji biletów 0(0%) 2
(1,9%)

8
(7,8%)

33
(32%)

60
(58,3%) 4,47

ŚREDNIA OCENA POSTRZEGANEJ JAKOŚCI USŁUG LOTNICZYCH 
WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW 3,76

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego
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siedzeń na pokładzie (3,07). Najgorzej przez ankie-
towanych oceniony został poziom rozrywki na po-
kładzie (ocena 2,29). Należy przy tym pamiętać, że 
oceniane linie lotnicze to w przeważającej części 
przewoźnicy niskobudżetowi. 

Średnia ocena postrzeganej jakości usług lotniczych 
(oraz usług dodatkowych wchodzących w skład usłu-
gi podstawowej) to 3,76. Biorąc pod uwagę, że zde-
cydowaną większość stanowili podróżujący tanimi 
liniami lotniczymi, można wnioskować, że poziom 
jakości i satysfakcji z jakości usług lotniczych ofero-
wanych przez przewoźników niskobudżetowych jest 
oceniany w badanej grupie jako średni.

Podsumowanie

Sukces organizacji uzależniony jest od jej kompe-
tencji warunkujących skuteczne dostosowanie ofer-
ty do potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki czemu 
możliwe staje się wypracowanie przewagi konku-
rencyjnej. Przeprowadzone studia literaturowe oraz 
badania ankietowe pozwoliły na określenie czynni-
ków determinujących postrzeganą jakość usług lot-
niczych. W wyniku przeprowadzenia badania an-
kietowego uzyskano informacje, dzięki którym moż-
na wnioskować, że pasażerowie z pokolenia Y i Z:

w większości wybierają tanie linie lotnicze, 
a kluczowymi czynnikami przesądzającymi o po-
dejmowaniu decyzji odnośnie wyboru linii lotni-
czych są cena i możliwość szybkiego, bezpośrednie-
go (bez przesiadek) dotarcia do wybranego miejsca,

 nie są skłonni wydać za bilet lotniczy więcej 
niż 200 euro,

 uznają, iż cena biletu jest adekwatna do jakości 
usług, które otrzymują,

wysoko oceniają możliwość i łatwość rezerwa-
cji biletów poprzez wykorzystanie Internetu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w badanej 
grupie ludzi o wyborze linii lotniczej i jakości usłu-
gi w większym stopniu przesądza cena niż bezpie-
czeństwo lotu.

Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań 
ankietowych pozwalają na stwierdzenie, iż badani 
przedstawiciele pokolenia Y i Z w pozytywny spo-
sób oceniają postrzeganą jakość usług lotniczych.

Mankamentem i ograniczeniem badania własne-
go jest przeprowadzenie go na małej próbie badaw-
czej, niemniej uzyskane wyniki stanowią przesłan-
kę do podjęcia badań pogłębionych, mających na 
celu dokonywanie pomiaru postrzeganej przez pa-
sażerów jakości usług lotniczych. 

Dr hab. inż. Wiesław Łukasiński (wieslaw.lukasinski@uek.krakow.
pl), mgr Magdalena Górak (magdalena.gorak1011@gmail.com) 
– Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra 
Zarządzania Procesowego, UEK

Publikacja została dofinansowana/sfinansowana 
ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznaw-
stwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzy-
manie potencjału badawczego.
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„… zawsze łatwiej uwierzyć w to, co już się myśli,
 niż spróbować zmienić zdanie.”

Hanya Yanagihara

Działalność w sferze promocji idei jakości, 
a w tym zarządzania jakością, jest ważna z wielu 
względów, nie tylko ściśle związanych z technicz-
nymi aspektami procesu wytwarzania lub realiza-
cji usługi, ale przede wszystkim z budową świado-
mości Nas Wszystkich, świadomości holistycznego 
postrzegania problematyki jakości, poszukiwania 
sposobów kształtowania jakości, co przejawia się 
w podejmowaniu wszelakich kreatywnych działań 
o innowacyjnym potencjale. Nie mniej ważne są ob-
szary związane z kształtowaniem świadomości do-
tyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy, chociażby wynika to z powstałej 
w latach 90. XX w. koncepcji integracji systemów 
zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i ja-
kością. Ostatnia nowelizacja norm ISO w zakresie 
systemów zarządzania stanowi asumpt do nowego 
spojrzenia na integrację systemów zarządzania, ale 
również wskazuje na holistyczną potrzebę postrze-
gania tychże aspektów.

Jest mi niezmierne miło przekazać informację, że 
w lipcu br. odbyło się pierwsze spotkanie zarządów 
Klubów: Klubu Polskie Forum ISO 9000, Stowa-
rzyszenia Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzy-
szenia Polskie Forum ISO 45000; spotkanie miało 
miejsce w spokojnych plenerach w zacieniu zamku 
w Olsztynie koło Częstochowy. 

W spotkaniu uczestniczyli: Robert Pochyluk, 
Grzegorz Ścibisz, Andrzej Ociepa (reprezentujący 
Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000),  Andrzej 
Kowalkow, Dariusz Okraska (reprezentujący Stowa-
rzyszenie Polskie Forum ISO 45000), Marek  Roszak 
i Tadeusz Glazer (reprezentujący Klub Polskie  Forum 
ISO 9000; Stowarzyszenie Jakości Zarządzania PO-
LISOLAB). Poniżej pamiątkowe zdjęcie z pierw-
szego, niezwykle owocnego roboczego spotkania. 
Spotkanie miało zasadniczy cel – przedstawiciele 
Klubów odczuwają potrzebę ustanowienia porozu-
mienia Stowarzyszeń działających w obszarze sys-
temów zarządzania, ukierunkowanego na realiza-
cję wspólnych zadań zbieżnych co do idei, zwięk-
szając powodzenie w realizacji celów statutowych 
związanych z kształtowaniem poziomu świadomo-
ści. Ta ważna i potrzebna inicjatywa stanowi po-
twierdzenie realizowanej dotychczasowo współpra-

Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Na zdjęciu od lewej: Robert Pochyluk, Andrzej Kowalkow, Tadeusz Glazer, Marek Roszak, Grzegorz Ścibisz, Andrzej Ociepa, Dariusz Okraska
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Co nowego w KLUBIE POLSKIE FORUM ISO 9000

cy Klubów, które wyrosły z tych samych 
fundamentów dotyczących popularyzo-
wania systemowego zarządzania i sku-
tecznego oraz efektywnego wykorzysta-
nia wymagań normatywnych opraco-
wanych w poszczególnych zakresach. 
O wspólnych działaniach będziemy 
Państwa na bieżąco informować, a dziś 
już zachęcamy do wspólnego tworze-
nia nowych obszarów działalności Klu-
bów, wynikających z zachodzących 
zmian i powstających nowych potrzeb.

W marcu br. w Łodzi odbył się IV Eu-
ropejski Kongres Jakości, który zgro-
madził przedstawicieli świata bizne-
su i nauki, hasło przewodnie kongre-
su stanowiło „Future of Quality”. Or-
ganizatorem Kongresu jest Fundacja 
Qualitas – Europejskie Centrum Pro-
mocji Dobrych Praktyk Biznesowych. 
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 od 
lat jest patronem merytorycznym Kon-
gresu. Licznie zgromadzeni uczestnicy, prelegen-
ci i paneliści promowali wdrożone w swoich or-
ganizacjach rozwiązania, przedstawiali realne ca-
se studies i poznawali najnowsze trendy związane 
z systemami zarządzania jakością. Kulminacyjnym 
punktem wydarzenia było wręczenie Certyfikatów 
JAKOŚĆ ROKU® oraz zaprezentowanie nowego 
projektu Fundacji Qualitas: European Quality Cer-
tificate®. Podsumowano również II edycję ogólno-
polskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową 
z zakresu zarządzania – IKAR JAKOŚCI im. Profeso-
ra Romualda Kolmana. Dyplomy dla autorów i pro-
motorów wyróżnionych prac wręczył Prof. Marek 
Roszak – Przewodniczący Kapituły konkursu. Kon-
kurs objęty jest patronatem honorowym Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Wicepremie-
ra Jarosława Gowina. Przedsięwzięciu patronuje 
także miesięcznik naukowo-techniczny „Problemy 
Jakości”. 

Decyzją Kapituły Konkursu, w składzie: Prof. Elż-
bieta Skrzypek, Prof. Stanisław Tkaczyk, Prof. Bo-
żena Skołud, Prof. Piotr Grudowski, Prof. Maciej 
Urbaniak, Prof. Ryszard Barcik, Prof. Marek Roszak, 
Dr Joanna Rosak-Szyrocka, Pan Marcin Kałużny, 
najwyżej oceniona została praca dyplomowa magi-
sterska Pani mgr Elżbiety Marekwicy, zatytułowana 
„Projekt wdrożenia metodologii WCM (World Class 
Manufacturing) z wykorzystaniem narzędzi i metod 
doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyj-
nym Lys Fusion Poland”. Pani Elżbieta Marekwica 
jest absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej, Filia Cieszyn, a Promotorem pracy by-
ła Pani Dr Jadwiga Malkiewicz. Dodatkowo wyróż-
nione zostały następujące prace: „Compliance jako 
metoda ograniczania ryzyka w zarządzaniu przed-
siębiorstwem” autorstwa Pani Anny Adamczyk, ab-
solwentki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, promotorem pracy był Pan Dr Marek Dziura, 

„Kształtowanie jakości w cyklu życia wyrobu w przed-
siębiorstwie produkcyjnym” autorstwa Pani Adrianny 
Bąk, absolwentki Wydziału Mechanicznego Techno-
logicznego Politechniki Śląskiej, promotorem pracy 
 była Pani Dr Marta Dudek-Burlikowska, oraz pra-
ca zatytułowana „Jakość zarządzania z perspekty-
wy pacjenta na przykładzie szpitala wojewódzkie-
go w Bielsku-Białej” autorstwa Pani Kamili Cieszka, 
absolwentki Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej w Bielsku Białej, promotorem pracy był Pan 
Dr Marcin  Jakubiec. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym młodym 
absolwentkom, jak również promotorom prac. Jed-
nocześnie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji 
konkursu, termin nadsyłania prac mija 12 paździer-
nika 2018 roku, a szczegóły znajdują się na stronie 
http://jakoscroku.pl/ikar-jakosci/.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzia-
łu w seminariach i konferencjach organizowa-
nych przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 
(szczegóły znajdują się na stronie internetowej 
www.pfiso9000.pl): 

05.10.2018 r. – seminarium szkoleniowe Spój-
ność pomiarowa – praktyczne aspekty wymagań 
w zapewnieniu jakości wyników badań i pomia-
rów, Poznań,

08.10.2018 r. – seminarium naukowo-praktycz-
ne Ocena cyklu życia produktu z uwzględnieniem 
opakowań, Warszawa,

10-12.10.2018 r. międzynarodowa konferencja 
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywno-
ści 10, Zakopane.

Zachęcamy 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 budowa-
niu jakości!

Na zdjęciu od lewej: Prof. Marek Roszak, Dr Marta Dudek-Burlikowska, Mgr Adrianna 
Bąk, Dr Jadwiga Malkiewicz, Mgr Elżbieta Marekwica, Dr Joanna Rosak-Szyrocka, 
Pan Jakub Mielczarek – sekretarz województwa łódzkiego,  Mgr Marcin Kałużny
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W czerwcu 2018 roku 
opublikowano nową wer-
sję normy ISO 22000 „Sys-
temy zarządzania bezpie-
czeństwem żywności – Wy-
magania dla każdej orga-
nizacji należącej do łańcu-
cha żywnościowego”, która 
zastąpiła wersję pochodzą-
cą z 2005 roku1. Prawdopo-
dobnie z tego powodu nie-
mal całe wakacyjne wyda-
nie czasopisma „ISO Focus” 
poświęcone zostało jakości oraz bezpieczeństwu 
żywności. Międzynarodowa Organizacja Normali-
zacyjna (ISO) dużą część swojej aktywności kon-
centruje na tej problematyce. Do chwili obecnej 
opublikowała ponad 1600 standardów dotyczących 
produkcji żywności, w tym normę ISO 22000 okre-
ślaną mianem „okrętu flagowego” ISO2.

Zagadnienia związane z nowelizacją ISO 22000 
omówione są w artykule pt. „Taking food safety to 
a higher level”. W jego wstępnej części przedstawio-
no korzyści wynikające z rozwoju nowych, bardziej 
skutecznych, metod produkcji żywności, tj. zmniej-
szenie sfery biedy oraz głodu na świecie. Następnie, 
nieco szerzej, zaprezentowano problemy i wyzwa-
nia związane z tym tematem. Wspomniano m.in. 
o wykorzystywaniu nawozów oraz agrochemikaliów, 
a także o tym, że przewiduje się, iż popyt na żywność 
i paszę dla zwierząt podwoi się w ciągu najbliższych 
trzydziestu lat. Z tego powodu wciąż podejmowa-
ne są wysiłki mające doprowadzić do wypracowa-
nia nowych rozwiązań pozwalających nie tylko za-
pewnić wystarczającą ilość żywności o odpowied-
niej jakości, ale także przestrzegać zasad zrówno-
ważonego rozwoju w trakcie jej wytwarzania. Jako 
jeden z potencjalnych kierunków wskazywana jest 
hodowla owadów będących bogatym źródłem biał-
ka. Rozwiązaniem, które może pomóc w zapewnie-
niu odpowiedniego bezpieczeństwa żywności, jest 
norma ISO 22000. Druga część omawianego artyku-
łu poświęcona zastała omówieniu najważniejszych 
zmian, które wprowadzono w tym dokumencie. Za-
liczono do nich: (1) dostosowanie normy do wymo-
gów „High level structure” (Annex SL), dzięki cze-

1 www.iso.org (25.06.2018).
2 Clare Noden. 2018. „Food and the post-2015 development 

agenda”, 129: 7–11. 

Jakość oraz bezpieczeństwo żywności

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mu system zarządzania bezpieczeństwem żywności 
stał się bardziej kompatybilny z innymi systemami, 
np. z systemem zarządzania jakością; (2) zastosowa-
nie podwójnego cyklu PDCA (jeden cykl funkcjo-
nuje w ramach drugiego); (3) zastosowanie nowego 
podejścia dotyczącego ryzyka, czyli wprowadzenie 
rozróżnienia pomiędzy ryzykiem operacyjnym oraz 
ryzykiem strategicznym, a także (4) sprecyzowanie 
różnic występujących pomiędzy krytycznymi punk-
tami kontrolnymi (CCPs), operacyjnymi programa-
mi wstępnymi (OPRPs) oraz programami wstępnymi 
(PRPs). W artykule wyrażono przekonanie, że nowa 
wersja normy ułatwi różnym podmiotom funkcjono-
wanie w zgodzie z wymaganiami prawnymi, a także 
pozwoli spełniać oczekiwania klientów oraz rozwi-
jać prowadzoną działalność3. 

Z kolei artykuł zatytułowany „The key ingredient 
in food safety” ma charakter wywiadu, w ramach 
którego Marianne Dam – pełniąca funcję menedżera 
jakości w duńskiej fimie KMC (działającej w bran-
ży spożywczej) – wyjaśniła, w jaki sposób w prak-
tyce funkcjonuje system zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności oraz jakie przynosi korzyści. Jej 
wypowiedzi mają jednak dość ogólny charakter. Ja-
ko najważniejszy efekt spełnienia wymagań normy 
ISO 22000 wskazała ona zapewnienie bezpieczeń-
stwa oraz skuteczności w konfigurowaniu produk-
cji. Marianne Dam zwróciła uwagę także na korzy-
ści wynikające z posiadania certyfikatu. Jej zdaniem 
jest to ważny czynnik kształtujący relacje z klien-
tami (firma KMC działa na rynku B2B). Jednocze-
śnie jednak zauważyła, że duża liczba dostępnych 
na rynku standardów oraz rosnąca presja ze strony 
odbiorców może być źródłem problemów – szcze-
gólnie dla mniejszych organizacji. Jednym z nich są 
koszty ponoszone nie tylko na opłacenie certyfika-
cji, ale także inne wydatki związane z wdrażaniem 
i utrzymywaniem systemów zarządzania, np. ze 
stworzeniem odpowiedniej dokumentacji 4. 

W artykule „Cultivating growth in Nigeria” zapre-
zentowany został ogólny stan rolnictwa i przemy-
słu spożywczego w Nigerii. Zwrócono także uwagę 
na wpływ Nigeryjskiej Organizacji Normalizacyj-
nej na ten dział gospodarki. Stwierdzono m.in., że 
wśród niemal 50 tysięcy norm opracowanych przez 
tę organizację około 5 tysięcy odnosi się do żywno-
ści, a norma ISO 22000 jest z powodzeniem stoso-
wana przez nigeryjskie przedsiębiorstwa5.

3 Ann Brady. 2018. „Taking food safety to a high er level”, ISO 
Focus, 129: 13–19.

4 „The key integredient in food safety”. 2018. ISO Focus, 129: 
23–25.

5 Osita Anthony Aboloma. 2018. „Cultivating growth in Nigeria”, 
ISO Focus, 129: 28–33.
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Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. 
remontują i serwisują silniki do samolotów: 
F-16, MiG-29, Su-22, CASA C295M oraz śmi-
głowców Mi-8, a także: silniki rozruchowe, 
silniki turbinowe małej mocy oraz ich agrega-

ty i podzespoły. Spółka posiada także jedną z najnowocześniejszych 
na świecie stacji prób silników odrzutowych do samolotów komuni-
kacyjnych i wojskowych.
Inne oferowane usługi to: kontrola endoskopowa, badania nieniszczą-
ce (NDT), pokrycia galwaniczne, natryskiwanie plazmowe i obróbka 
mechaniczna.
Szczegóły oferty znaleźć można na: www.wzl4.mil.pl lub kontaktując 
się z: sekretariat@wzl4.mil.pl

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., z siedzibą w Ło-
dzi i oddziałem w Dęblinie, to lider domeny lotniczej i jed-
na z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
Od ponad 70 lat przedsiębiorstwo ściśle związane jest 
z branżą lotniczą, a od przeszło 50 lat specjalizuje się 

w obsługach i remontach śmigłowców. Swoje usługi świadczy zarówno 
dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, jak i dla zagranicznych partnerów bizne-
sowych. Kluczową działalnością WZL-1 są naprawy główne, remonty, 
obsługi i modernizacje śmigłowców Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, 
silników TW3-117 oraz obsługi samolotów wojskowych i cywilnych. 
Dodatkowo Spółka realizuje zamówienia w zakresie malowania statków 
powietrznych, produkcji wiązek elektrycznych, usług galwanicznych, 
produkcji wyrobów kompozytowych oraz obróbki mechanicznej.  

Huta Stalowa Wola to zakład z 80-letnią tradycją, 
który został wybudowany jako najważniejsza fabryka 

zbrojeniowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. HSW jest firmą 
wykorzystującą nowoczesne technologie i implementującą najnowsze 
rozwiązania.
Produkty HSW, takie jak: moździerz samobieżny RAK, armatohaubica 
KRAB czy też Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty BORSUK, cieszą 
się zainteresowaniem w Polsce i za granicą. Spółka nazywana jest 
stolicą sprzętu artyleryjskiego. HSW bierze udział w najważniejszych 
programach modernizacji technicznej armii. W ofercie ma także usługi 
techniczne: cięcie strumieniem wody, honowanie, obróbka na centrach 
frezarskich CNC, usługi laboratoryjne oraz badania i próby dynamiczne.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Techno-

logiczne S.A., będące kontynuatorem powołanego w 
1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej 
Akademii Technicznej, zajmuje się konstruowaniem i pro-
dukcją nowoczesnych urządzeń na potrzeby obronności.

WCBKT S.A. jest jedynym w Polsce przedsiębiorstwem, które kom-
pleksowo wyposaża lotniska wojskowe w urządzenia do naziemnej 
obsługi statków powietrznych. Spółka prowadzi działalność również 
na rynku cywilnym i dla obydwu tych sektorów oferuje wyposażenie 
hangarowo-lotniskowe oraz urządzenia NOSP. Ponadto firma zajmuje 
się produkcją i kompleksową modernizacją trenażerów czołgów T-72 
i PT-91 oraz wozów bojowych BWP-1, a także oferuje nowoczesny 
system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu – STOPFIRE.

PSO MASKPOL S.A. jest wiodącym produ-
centem hełmów i kamizelek kuloodpornych, 

płyt balistycznych oraz kasków ochronnych dla policji i wojska. Pro-
dukujemy nowoczesne maski przeciwgazowe, filtropochłaniacze 
i pochłaniacze. Specjalizujemy się w produkcji dodatkowych pance-
rzy balistycznych do wozów bojowych oraz środków ochrony przed 
bronią masowego rażenia (CBRN). Na rynek cywilny dostarczamy 
pełną gamę sprzętu do ochrony głowy, dróg oddechowych i skóry. 
Dysponujemy bardzo dobrze zorganizowanym zapleczem badaw-
czo-rozwojowym i konstrukcyjnym oraz posiadamy własne laborato-
ria badawcze. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firmy, przez ostatnie  
50 lat zakres asortymentu znacznie się powiększył. Nasze produkty 
dostosowujemy do zróżnicowanych potrzeb odbiorców. 

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2) 
w Czernicy są producentem nowoczesnych, nieza-
wodnych i bezpiecznych systemów łączności. Firma 
specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz integra-
cji wozów dowodzenia, ruchomych węzłów i modułów 

łączności, systemów komunikacji radiowej, kabin oraz kontenerów 
szczelnych elektromagnetycznie, rozgłośni elektroakustycznych  
i zespołów prądotwórczych. Wykwalifikowany personel zapewnia wspar-
cie serwisowe oraz szkolenia dla obsługi przez cały okres życia produktu. 
WZŁ-2 posiada pozwolenia i certyfikaty niezbędne do działania na obron-
nym rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych. Spółka jest jedy-
nym w kraju autoryzowanym dostawcą usług serwisowych oraz szkoleń  
w zakresie systemów łączności firmy HARRIS, również w technologii 
TYPE1. Dzięki temu Polska jest jednym z trzech krajów na świecie 
posiadającym do niej dostęp. 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.  z siedzibą 
w Bydgoszczy są jednym z największych zakładów 
lotniczych w Polsce. Spółka należy do koncernu PGZ.  

Firma zapewnia wsparcie techniczne, remonty, naprawy oraz moderni-
zacje samolotów będących na wyposażeniu Polskich Sił Powietrznych, 
takich jak: Su-22, Mig-29, F-16 oraz C-130. Obecnie WZL Nr 2 S.A. 
rozwijają działalność w zakresie lotnictwa cywilnego i Systemów Bezza-
łogowych Statków Powietrznych. Firma wykonuje także usługi malarskie 
na samolotach wojskowych i cywilnych.
Dzięki licznym inwestycjom w nowe technologie WZL Nr 2 S.A. wykonują 
również specjalistyczne usługi: cięcie strumieniem wody, shot peening, 
obróbkę cieplną elementów wykonywanych ze stopów żelaza i alumi-
nium oraz szeroki wachlarz procesów galwanicznych.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. (WZU) są 
specjalistyczną firmą rakietowej techniki obronnej, 
przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu. 

WZU działają w obszarze wspierania bezpieczeństwa i utrzymania sta-
nu technicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na poziomie pełnej 
sprawności bojowej przez cały okres jego eksploatacji, serwisują na 
poziomie przemysłowym, modernizują, modyfikują technikę rakietową 
i sprzęt wojskowy Polskich Sił Zbrojnych oraz armii sojuszniczych. 
WZU S.A. oferują: Zestawy Rakietowe Obrony Powietrznej Średniego 
i Krótkiego Zasięgu, Urządzenia wykonawcze sterowania rakiet, Symu-
latory Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych, Systemy antydrono-
we, Systemy  symulacyjno-treningowe  wykorzystujące technologię 
wirtualnego pola walki VBS, elektronikę specjalizowaną dla sprzętu 
wojskowego.




