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SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie

KOMPLEKSOWE INNOWACYJNE LECZENIE ONKOLOGICZNE
Jako główny ośrodek onkologiczny w regionie, realizujemy 

specjalistyczne terapie innowacyjne: programy lekowe i leczenie nie-
standardowe, w tym immunoonkologiczne; radio- i chemioterapię sko-
jarzoną; brachyterapię oraz specjalistyczną diagnostykę. Zatrudniamy 
wykwalifikowaną kadrę specjalistów oraz współpracujemy z CM UWM 
w kształceniu studentów i młodych lekarzy. 
Naszą zaletą jest współistnienie oddziałów i poradni onkologicznych z od-
działami nieonkologicznymi, co gwarantuje wszechstronną opiekę medyczną 
i poprawia bezpieczeństwo pacjentów. Prowadzimy liczne międzynarodowe 
projekty badawcze z wykorzystaniem innowacyjnych terapii onkologicznych. 
Profesjonalną realizację zapewnia Biuro Badań Klinicznych.

W Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Koń-
skich prowadzi się leczenie zachowawcze (m.in. 
w oddziałach: kardiologicznym, neurologicznym, 

udarowym), operacyjne oraz rehabilitacyjne, w tym rehabilitacja neurolo-
giczna. Wykonuje się zabiegi chirurgii ogólnej, chirurgii tarczycy, onkologii, 
urologii, chirurgii naczyń oraz chirurgii urazowej, jak również wszczepy 
endoprotez biodrowych i kolanowych. Całą dobę jest zapewniony dostęp 
do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
Szpital oferuje pacjentom najwyższą jakość usług medycznych, co potwier-
dzają uzyskane certyfikaty akredytacyjne, ISO, Polska Nagroda Jakości, 
wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach, a przede wszystkim bardzo 
dobre oceny samych pacjentów, jak również wybór naszego ośrodka 
w czasach, kiedy pacjent posiada swobodny dostęp do leczenia na terenie 
całego kraju.   www.zoz.konskie.pl

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL

Specjalizuje się w maszynach elektrycznych małej 
i dużej mocy oraz w przemysłowych napędach elektrycznych. Zajmuje 
się projektowaniem, badaniem, diagnostyką i produkcją napędów elek-
trycznych. Ostatnie lata to głównie napędy i silniki energooszczędne, 
głównie z magnesami trwałymi, które znajdują zastosowanie w pojaz-
dach kołowych, szynowych i latających. 
W skład Instytutu wchodzi pion Badawczo-Rozwojowy, którego inte-
gralną częścią jest Laboratorium Maszyn Elektrycznych. W strukturach 
Instytutu znajduje się także Zakład Wdrożeniowy, zajmujący się wyko-
nywaniem modeli i prototypów maszyn projektowanych w Instytucie 
oraz ich małoseryjną produkcją.

Podstawową działalnością przedsiębiorstw 
wchodzących w skład GRUPY ASMET jest 
produkcja i dystrybucja elementów złącznych. 
Naszym klientom oferujemy elementy złączne 

standardowe i specjalne (rysunkowe) w ilościach dostosowanych do 
aktualnych potrzeb: od pojedynczych detali po serie liczone w mln sztuk. 
Dwa zakłady produkcyjne, trzy nowoczesne centra dystrybucji, dwa 
zakłady nakładania powłok galwanicznych oraz baza kwalifikowanych 
dostawców towarów i materiałów gwarantują stabilność dostaw pod 
względem jakościowym, asortymentowym i terminowym. Posiadamy 
wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm produkcyjnych, handlowych 
i usługowych.

 www.asmet.com.pl

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Nasze atuty to wysoka jakość świadczonych usług me-
dycznych, nowoczesny sprzęt, doświadczenie i fachowość 
personelu lekarskiego oraz troskliwa opieka pielęgniarska.

Potwierdzają to m.in. Akredytacja, ISO 9001: 2015, Polska Nagroda  Ja-
kości, Szpital bez Bólu, czy Program Czyste Leczenie.   
Profesjonalna kadra medyczna diagnozuje i leczy pacjentów 
w zakresie schorzeń internistycznych, gastrologicznych, nefro-
logicznych, neurologicznych oraz kardiologicznych – zapewnia-
jąc także całodobową opiekę hemodynamistów. Specjaliści wy-
konują zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, endoprotezoplastyki  
i chirurgii kręgosłupa oraz schorzeń narządu wzroku. Ponadto posiadamy 
kompleksową rehabilitację dla dorosłych i dzieci i jako jedyny szpital 
powiatowy w woj. świętokrzyskim prowadzimy Oddział Onkologiczny 
Dzienny. http://www.szpital.starachowice.pl/

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Spe-
cjalne Sp. z o.o. to bielska, 
rodzinna firma działająca na 

rynku pojazdów specjalnych od 26 lat. W tym czasie stała się jednym 
z najbardziej liczących się na rynku producentów pojazdów dla straży 
pożarnej, wojska, policji, produkując rocznie ponad 150 pojazdów. 
Równocześnie ponad 1/3 produkcji trafia do odbiorców zagranicznych, 
dzięki czemu produkty z logo firmy można spotkać w kilkudziesięciu 
krajach świata. Równocześnie firma od wielu lat rozwija rynek pojaz-
dów wojskowych, dostarczając swoje wyroby nie tylko do rodzimych 
Sił Zbrojnych, ale również dla Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej czy 
Królestwa Arabii Saudyjskiej. Ciąga dywersyfikacja produkcji, udział  
w projektach badawczo rozwojowych umożliwia firmie ciągły rozwój 
oraz uzyskanie coraz to silniejszej pozycji na rynku.   

BorgWarner to producent komponentów  
i technologii przeniesienia napędu w po-

jazdach samochodowych oraz globalny lider technologii napędowych 
do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych skupiający 
się na poprawie wydajności pojazdów przy jednoczesnej poprawie 
ich własności jezdnych oraz minimalizacji wpływu na środowisko na-
turalne. BorgWarner Poland jest częścią amerykańskiego koncernu 
BorgWarner Inc. 
BorgWarner w Polsce zlokalizowany w Podkarpackim Parku Naukowo-
-Technologicznym w Jasionce tworzy tak zwany Campus, składający 
się z 3 dywizji: Turbo Systems – projektowanie i produkcja turbosprę-
żarek; Morse Systems – produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy 
i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami oraz Transmission Systems 
– produkcja elementów przekładni automatycznych.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej jest jednostką ad-
ministracji publicznej, której celem jest  skuteczna 
i efektywna realizacja zadań właściwych dla gminy 
i powiatu oraz podejmowanie działań z partnerami 

publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju Miasta i zaspakajania potrzeb 
jego mieszkańców.
 Kierownictwo jest zaangażowane w rozwijanie i stałe doskonalenie 
świadczonych usług według najwyższych standardów jakości, co za-
pewnia zaufanie mieszkańców do Urzędu oraz satysfakcję pracowników 
ze swojej pracy. 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
pl. Ratuszowy 1 

43-330 Bielsko-Biała 
https://um.bielsko.pl/ 
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Kapitał duchowy w zarządzaniu organizacjami 
Spiritual capital in organization management
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Kategorie, pojęcia, definicje

Wprowadzenie

Obecne czasy są coraz bardziej burzliwe w swo-
ich społecznych i gospodarczych poczynaniach. 
Wiek XXI miał być wiekiem dobrobytu nie tylko 
 fizycznego, ale i duchowego. Nie spełniają się jed-
nak nadzieje związane z polepszeniem jakości ży-
cia jednostek i społeczeństwa. Globalizacja miała na 
celu m.in. zintegrowanie kultur Wschodu i Zacho-
du, jednakże zaostrzyła nierówności w rozwoju go-
spodarczym. Problemami stały się nie tylko kryzysy, 
ale także drastyczne nieprzestrzeganie praw czło-
wieka, prześladowania na tle religijnym, ataki ter-
rorystyczne, wojny. Coraz większe jest niezrówno-
ważenie w świecie gospodarczym, istnieje drastycz-
ny podział społeczeństwa i niepewność informacji. 

Zaznacza się coraz większy upadek wartości moral-
nych wypracowanych przez wieki, m.in. przez filo-
zofię, religię i dobre praktyki menedżerskie. Świato-
wy system gospodarczy staje się coraz bardziej nie-
zrównoważony w wielu dziedzinach, a działalność 
niektórych organizacji przypomina grę hazardo-
wą. Zatraca się sens życia ludzi i człowieczeństwo 
w procesach pracy, godność człowieka i nadzieja na 
lepszą przyszłość. Nic dziwnego, że w pierwszych 
dekadach XXI wieku świat jest wprawdzie bez gra-
nic, ale też i bez autorytetów. Z tego powodu poszu-
kuje się w świecie nauki i praktyki rozwiązań, które 
powstrzymałyby nasilające się napięcia, sprzeczno-
ści i obawy jednostek i grup społecznych, a także 
biznesu. Do procesu poszukiwań włączyli się ba-
dawcze z różnych dziedzin nauki, w tym specjaliści 
z nauk o zarządzaniu. Starają się oni znaleźć drogi 
wyjścia z problemów, które pogodziłyby różne cele. 
Jedną z tych poszukiwanych dróg może być kapitał 
duchowy (spitual capital), którego cechą inherentną 
są wartości moralne.

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

jakość życia, 
zarządzanie, 
organizacja, 
duchowość, 
kapitał duchowy, 
wartości moralne

Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli 
duchowości (spirituality) w rozwoju gospodarczym i społecznym, a także uzmysłowienie potrzeby wyodrębnienia 
kapitału duchowego spośród innych kapitałów organizacji. Przyjętą metodą badawczą jest przegląd tematycznej, 
wybranej literatury polsko- i anglojęzycznej (od lat 70. XX wieku). Struktura opracowania obejmuje dwa rozdziały 
merytoryczne, wprowadzenie i podsumowanie oraz wykorzystaną w badaniach literaturę. W pracy wskazano 
na coraz większe zainteresowanie badaczy z dziedziny nauk o zarządzaniu problematyką kapitału duchowego 
w biznesie. Zaakcentowano potrzebę wartości moralnych we współczesnym zarządzaniu organizacjami, gdzie 
priorytetem jest wiedza. Uzasadniono, że w procesie pracy zachowania ludzi (zarządzających i zarządzanych) 
powinny kierować się uniwersalnymi, ponadczasowymi zasadami moralnymi. Omówiono tradycyjne kapitały 
przedsiębiorstw i ich zakres możliwych powiązań z kapitałem duchowym. Wyniki badań wskazują na różne 
podejścia do pojęcia kapitału duchowego, jednakże można doszukać się w nich rdzenia moralnego organizacji. 
Pozwalają także na stwierdzenie, że kształtuje się model ogólnoludzkich wartości duchowych (moralnych) 
w biznesie.

KEYWORDS ABSTRACT

quality of life, 
management, 
organization, 
spirituality, 
spiritual capital, 
moral values

The aim of the article is to present the concept and essence of spiritual capital, to justify the role of spirituality 
in economic and social development, and to emphasize the need to distinguish spiritual capital from other 
capitals of the organization. The research was based on the subject literature. The article highlights the 
need for the moral values developed over the centuries to be included into business. Traditional capitals 
of the organization and their connections with spiritual capital were discussed. The results of the research 
indicate different approaches to the concept of spiritual capital. However, you can find in them the moral 
core of an organization. They also allow to state that a model of general universal moral values in business 
emerges.

* prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzą-
dzania; e-mail: zofia.zymonik@pwr.edu.pl
** Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania; e-mail: anna.
dobrowolska@pwr.edu.pl
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KATEGORIE, POJĘCIA, DEFINICJE

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia i istoty 
kapitału duchowego (spritual capital), uzasadnienie 
roli duchowości (spirituality) w rozwoju gospodar-
czym i społecznym, a także uzmysłowienie potrze-
by wyodrębnienia kapitału duchowego spośród in-
nych kapitałów organizacji.

Przyjętą metodą badawczą jest przegląd tema-
tycznej, wybranej literatury polsko- i anglojęzycz-
nej (od lat 70. XX wieku).

Dlaczego w świecie gospodarczym są potrzebne 
wartości duchowe/moralne?

Wojciech Gasparski w książce pt. „Biznes, etyka, 
odpowiedzialność” [9], a także Don Tapscott [30] 
w dziele pt. „Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i Nie-
pokoje Ery Świadomości Systemowej” twierdzą, że 
obecne społeczeństwo nazywane społeczeństwem 
wiedzy jest inspiratorem rozwoju nauki i techni-
ki. Wiedza techniczna i ekonomiczna oraz społecz-
na stała się priorytetową regułą gospodarowania 
w XXI wieku. Gospodarowanie wymaga jednak in-
nego niż dotychczas kontekstu. Nie wystarczy już 
mówić o „dobrych obyczajach kupieckich”. Go-
spodarka stała się tak bardzo złożona, że wyma-
ga uwzględnienia nie tylko innego zachowania się 
ludzi w procesach pracy, ale także innych postę-
powań zarządzających organizacjami, rządzących 
krajami i związkami krajów. Ponadto bardzo ważna 
w tym względzie jest globalizacja i poczynania go-
spodarki w skali światowej [9, s. 10]. Transfer wie-
dzy ułatwia i przyśpiesza Internet, jednakże, jak za-
pytuje Henry Mintzberg [24, s. 54], czy na pewno 
ma on dobry wpływ na zachowania ludzi?

Globalizacja przyniosła wzrost współpracy mię-
dzynarodowej, co wymaga unifikacji kryteriów po-
stępowania, gdyż ostra konkurencja na tym polu 
niejednokrotnie sięga do działań nagannych moral-
nie. Często zmieniające się rządy i upolitycznienie 
kadr powodują destabilizację i nienadążanie sys-
temów prawnych za zmianami gospodarczymi, co 
stwarza okazję do działań „na granicy prawa”, a na-
wet działań bezkarnych. Obecnie menedżerowie 
kształceni są w duchu etyki biznesu. Są oni w prak-
tyce skoncentrowani na skuteczności i efektywno-
ści działań, a także na lojalności wobec właścicieli. 
Skutkiem jest brak skrupułów moralnych i instru-
mentalne traktowanie pracowników. Potrzebna jest 
nowa kultura organizacyjna, czyli wzorzec podsta-
wowych założeń dotyczących zachowania ludzi 
w organizacji, uwzględniający w dobie globalizacji 
wiedzę i doświadczenie wielu pokoleń i kultur. Na-
leży dodać, że każda organizacja jest promotorem 
kultury, która wpływa m.in. na zachowania i posta-
wy jej członków, dostarczając wartości wszystkim 
interesariuszom.

Obiektem zainteresowania systemów wartości 
był zawsze człowiek i jego praca, która jest zdoby-
waniem wartości i którą uważa się za znak czło-
wieczeństwa. Już człowiek pierwotny wykazywał 
niezwykłą pomysłowość w poprawie swojego bytu 

poprzez pracę, gdyż – jak twierdzi Joseph Juran [17], 
jeden z największych autorytetów z zarządzania ja-
kością – dysponował on rozumem, który pozwalał 
mu koordynować wszystkie czynności. Ks. Józef 
Tischner [33, s. XIX–XXI] metaforycznie porównu-
je pracę każdego człowieka do pracy artysty, który 
tworzy pieśń, patrząc na partyturę, którą on nazywa 
wartościami. Ponadto powołując się na Immanuela 
Kanta, dobitnie podkreśla, że człowiek nie może 
być nigdy środkiem do realizacji celów, ale zawsze 
ma być traktowany jako cel, gdyż sam w sobie jest 
wartością [por. także [18, s. 62] [10, s. 121–132]. 
Zatem można powiedzieć, że człowiek pracy ży-
je w świecie wartości, które powinny mu służyć, 
w tym także w świecie wartości moralnych. 

Problematyka wartości duchowych/moralnych 
jest rozpatrywana z różnych punktów widzenia, 
jednakże zawsze nawiązuje do zachowania czło-
wieka w procesie pracy. Uwzględnia przy tym oto-
czenie bliższe i dalsze. Ważne są w tym wzglę-
dzie, jak już podkreślono wcześniej, postęp tech-
niczny i wiedza. Nawiązuje do nich Peter Drucker 
[4, s. 163–179]. Jego zdaniem rozwój wiedzy wy-
wiera duży wpływ nie tylko na postęp techniczny 
i organizacyjny, ale także na zarządzanie organiza-
cjami i na zmiany społeczno-gospodarcze. Badacz 
twierdzi, że organizacje gospodarcze powinny mieć 
„wysokie morale”, czyli swojego „ducha” – (…). dla 
stworzenia tego ducha w zarządzaniu trzeba moral-
ności. Wyrażać ją może (…) nacisk na prawość, na 
wymagające normy moralne i zachowania się. Mo-
ralność nie oznacza ciągłego upominania, nakazy-
wania czy dobrych chęci, lecz musi być niezależ-
na od postaw ludzkich i stanowić zasadę działania. 
I dalej – aby ta zasada moralności była skuteczna, 
trzeba ją praktykować, czyli wyrażać ją w codzien-
nych zachowaniach, gdyż musi być (…) widoczna 
dla wszystkich (…), powtarzalna i mierzalna, czyli 
warta badania. Donald McCormick [23] uważa, że 
to podejście powinno wzbudzić zainteresowanie 
menedżerów integracją jakości pracy i duchowości, 
która tej pracy nadaje sens. Henry Mintzberg twier-
dzi, że to menedżer (…) pomaga wyzwolić z pracow-
ników naturalną energię [24, s. 88] i dodaje, powo-
łując się na doświadczenia jednego z menedżerów, 
(…) że trudno jest przekazać wartości (…) dotyczą-
ce zachowania w rozmowie czy za pomocą notatek 
służbowych, ale można je skutecznie przekazać za 
pomocą widocznego działania [24, s. 89]. Tadeusz 
Kotarbiński [19, s. 11], mając na myśli pracę zespo-
łową, uważa, że coraz bardziej ludzie są od siebie 
zależni, toteż niezgoda (…) z własnym sumieniem 
jest nieszczęściem nie tylko dla jednostki, lecz dla 
innych ludzi. 

Joe Tidd i John Bessant [32, s. 88–91] dodają, 
że osiągnięcia technologiczne wymagają odpo-
wiednich adaptacji, co pociąga za sobą koniecz-
ność poszukiwania słabości nie tylko w samym 
obszarze technologii, ale także w wytwórczości 
i w samym rynku. Potrzebne jest więc spojrzenie 
społeczne na problem zmian. To spojrzenie było 
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już rozpatrywane w filozofii starożytnej, czego 
przykładem jest myśliciel chiński Lao Tsu, któ-
rego obiektem zainteresowania były zachowania 
ludzi i cele. Na jego filozofii został oparty japoń-
ski styl zarządzania – kaizen opisany przez Ma-
asaki Imai [15] [16]. W dziele Lao Tsu pt. „Tao Te 
Ching” („Droga cnót”) są wymienione wartości 
duchowe, którymi w swoim życiu powinien kie-
rować się człowiek – na przykład dobroć, cierpli-
wość, skromność, wspaniałomyślność, harmonia. 
Powszechnie znana jest sentencja niemieckiego 
 filozofa Immanuela Kanta: niebo gwiaździste nade 
mną, prawo moralne we mnie, którą współcześnie 
można odczytać w kontekście postępu techniczne-
go i ludzkich uniwersalnych wartości duchowych. 
Dobitnie problem ten podkreślił w latach 90. John 
Naisbitt [25] stwierdzając, że istnieje koniecz-
ność równoważenia potrzeb duchowych człowieka 
z „cudami techniki”. Martin Seligman [28] [29] na-
zy wa współczesne życie człowieka „nędzą ducho-
wą”, gdyż człowiek mimo posiadania wielu dóbr 
nie potrafi się nimi cieszyć, ciągle dąży do sukce-
su, które to słowo w świecie biznesu stało się ma-
giczne. Czynienie dobra i troska o innych ludzi 
współcześnie nabrała drugorzędnego znaczenia, 
a przecież w zasadach judaizmu praca jest nazy-
wana dobrocią, w chrześcijaństwie – utożsamiana 
z rozwojem ludzkości, a w islamie – z godnością 
człowieka.

Podobnie Charles Taylor [31], mówiąc o ludz-
kiej naturze, podkreśla, że ludzka natura jest na-
turą dobra i dodaje, że uniwersalne wartości du-
chowe nie muszą być kojarzone z religiami, cho-
ciaż z nich się wywodzą. Rozważa przy tym, ja-
kie szanse ma religia zdominowana przez „kulturę 
agnostyczną”. Twierdzi, że postępująca sekulary-
zacja, będąca ograniczeniem roli religii w społe-
czeństwie XXI wieku, nie znaczy odchodzenia od 
duchowości rozumianej przez niego jako życie mo-
ralne w szerokim tego słowa znaczeniu. Dowodzi, 
że wiek XXI nie jest wiekiem bez religii, lecz wie-
kiem, w którym religia ma nowe oblicze związane 
z duchowością. Oznacza to życie, także zawodo-
we, mające sens, godne, pełne szacunku i uznania, 
gdzie człowiek jest cząstką przyrody. Nowa postać 
religii jest więc poszukiwaniem takich doznań, 
które pozwalają człowiekowi czuć się duchowym 
(moralnym), jednak nie zawsze przy pomocy reli-
gii zinstytucjonalizowanej. To nowe podeście Paul 
Heels i Linda Woodhead [13] nazywają podejściem 
rewolucyjnym.

Wielu badaczy broni jednak dużej roli religii 
w gospodarowaniu. Na przykład Rachel  McCleary 
[22] odnosi się w swoich badaniach m.in. do pro-
testanckiego modelu Maxa Webera, twierdząc że 
praktykujący człowiek religijny może przyczynić 
się do wzrostu dobrobytu, gdyż od dziecka są mu 
wpajane zasady moralne, chociażby dotyczące cięż-
kiej pracy rozumianej jako dobro. Z tego powo-
du takie cechy indywidualne człowieka pracy, jak 
m.in.: uczciwość, prawdomówność, uprzejmość 

mogą mieć wpływ na wyniki ekonomiczne organi-
zacji gospodarczych. Podobnego zdania jest Robert 
Putnam [26], a także Benjamin Freedman [6], którzy 
uważają, że wartości religijne mogą pozytywnie od-
działywać na gospodarkę poprzez postawy człon-
ków danej religii.

Danah Zohar i Ian Marshall [35] z kolei twierdzą, 
że można pogodzić duchowość tradycyjną i nową. 
Sądzą, że postawy religijne ludzi z pewnością są 
pozytywnym elementem rozwoju gospodarczego, 
jednakże należy odnieść się do odpowiedzialności 
biznesu, kierując się nie tylko prawnie wiążącymi 
zobowiązaniami, ale przede wszystkim powszech-
nie uznanymi wartościami – zasadami moralnymi 
ukształtowanymi także przez autorytety moralne 
i dobre praktyki menedżerskie. 

Podobne podejście ma Patricia Aburdene [1]. 
Twierdzi ona, że w biznesie duchowość ma dużą si-
łę oddziaływania. Dotyczy to m.in.: rozwiązywania 
problemów społecznych i gospodarczych za pomo-
cą zasad moralnych, inwestowania przedsiębiorstw 
w przedsięwzięcia/projekty oparte na odpowie-
dzialności, a także cech konsumentów kierujących 
się w swoich zakupowych wyborach ponadczaso-
wymi wartościami moralnymi.

Mając na uwadze powyższe dylematy w procesie 
pracy, coraz częściej w opracowaniach naukowych, 
także w naukach o zarządzaniu, badacze starają się 
wyodrębnić spośród kapitałów przedsiębiorstwa/or-
ganizacji – kapitał duchowy, podkreślając jego waż-
ność w rozwoju gospodarczym.

Miejsce i rola kapitału duchowego wśród kapitałów 
organizacji

Kapitał jako termin wywodzi się z języka łaciń-
skiego. Jest rozumiany jako nagromadzone dobra 
(zasoby) służące do tworzenia dóbr mających wy-
twarzać inne dobra, wyroby i usługi. Zatem kapi-
tał będący do dyspozycji organizacji służy reali-
zacji ich celów. Według badaczy zwykle w orga-
nizacji/przedsiębiorstwie rozróżnia się cztery ro-
dzaje kapitału [2] [35] [27] [11] [21] [36] [37] [38] 
[3]: materialny, finansowy, ludzki (intelektualny), 
społeczny.

Kapitał materialny (zwany także rzeczowym lub 
fizycznym) to posiadane przez organizację zasoby 
rzeczowe służące do realizacji jej celów. Są to bu-
dynki, budowle, maszyny i urządzenia, wyposaże-
nie, zapasy surowców i materiałów itp. Odpowiada 
na pytanie: ile rzeczy posiada organizacja?

Kapitał finansowy tworzą zasoby pieniężne, za 
pomocą których nabywa się inne zasoby. Są to za-
soby pieniężne w banku, pożyczki, kredyty itp. Jest 
to więc suma środków pieniężnych przeznaczona 
na inwestycje. Odpowiada na pytanie: ile środków 
pieniężnych ma do dyspozycji organizacja, aby nie 
tylko przetrwać, ale także rozwijać się? 

Kapitał ludzki (intelektualny, kulturowy) obej-
muje wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Two-
rzą go proaktywne działania ludzkie nakierowane 
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na tworzenie bogactwa. Może być on powiększa-
ny lub pomniejszany przez aktywności ludzi jako 
pracowników. Jest związany z ich kreatywnością 
i motywacją do pracy. Mierzony jest poziomem wy-
kształcenia ludzi i własnością intelektualną (np. 
prawa autorskie, patenty). Traktuje się w tym przy-
padku ludzi jako inwestorów, których organiza-
cja może przyciągnąć, rozwijać i utrzymać. W za-
mian pozwalają oni organizacji tworzyć przewagę 
konkurencyjną. 

Kapitał społeczny zdefiniowano, opierając się 
na pracach socjologów Pierre'a Bourdieu i Jame-
sa Colemana oraz ekonomisty Gary`ego Beckera 
[14]. Jest to zdolność organizacji do relacji mię-
dzyludzkich. Odzwierciedleniem są relacje w ro-
dzinie i grupach społecznych oparte na zaufaniu, 
co ułatwia koordynację i współpracę dla osiągnię-
cia wspólnych korzyści. Ma się tu do czynienia 
z odczuciami i podejściem ludzi do rozumienia in-
nych, do odczytywania określonych sytuacji oraz 
sposobu reagowania na nie. Odzwierciedla więc 
wartości grup społecznych organizacji, które są 
oceniane poprzez zaufanie, przyjaźń, a także repu-
tację wewnętrzną i zewnętrzną każdego pracowni-
ka i całej organizacji. Kapitał społeczny odnosi się 
więc do energii, wpływu, wiedzy z racji członko-
stwa w danej grupie. 

Niektórzy z badaczy kapitału duchowego dodają 
do wymienionych wyżej kapitałów – kapitał religij-
ny, rozumiany jako przywiązanie ludzi do konkret-
nej religii. Roger Finke [5] zapoczątkował badania 
nad nowym paradygmatem badań społeczno-na-
ukowych religii i jej roli w gospodarce. Podobnie 
Laurence Iannaccone i Jonathan Klick [14] uważa-
ją, że przeszłość i doświadczenia ludzi w zakresie 
przekonań religijnych mocno wpływają na zacho-
wania ludzi i dlatego warto mierzyć wpływ tych 
zachowań na rozwój gospodarczy. Stawiają oni ka-
pitał duchowy w pierwszym rzędzie. Potrzebę wy-
odrębnienia kapitału duchowego w organizacjach 
gospodarczych widzi także Benedykt XVI w ency-
klice Caritas in veritate, twierdząc że każda decyzja 
dotycząca biznesu ma swoje konsekwencje nie tyl-
ko ekonomiczne, ale i moralne, co potwierdza prak-
tyka gospodarcza [12, s. 106]. Z kolei Richard Mar-
tinez i in. [21] uważają, że sukces każdej współcze-
snej organizacji zależy od tego, w jakim stopniu te 
cztery kapitały są „nasiąknięte” duchowością. Z te-
go powodu kapitał duchowy powinien być mierzo-
ny. Badacze ci, podobnie jak Peter Drucker, defi-
niują kapitał jako aktywa niematerialne i material-
ne, które pochodzą od „ducha” kierownictwa i pra-
cowników danej organizacji i które mają duchowy 
wpływ na wszystkich interesariuszy organizacji 
(wewnętrznych i zewnętrznych). Uważają także, że 
można wyodrębnić elementy kapitału duchowego 
organizacji: duchową wrażliwość, duchowe przeży-
cia, duchowe przywództwo, duchowość w przepły-
wie informacji i duchowość w motywacji do pracy. 

Jak zaznaczono wcześniej, w publikacjach do-
tyczących zarządzania organizacjami, także 

w kontekście jakości, pojawia się coraz częściej ter-
min spiritual capital – kapitał duchowy. Według 
Laurence’a Inannccone i Jonathana Klicka [14] oraz 
Rogera Finke [5] i Carli Gracia [11] nie ma jedno-
znacznej definicji kapitału duchowego. Pojęcie to 
jest pojemną frazą odniesioną do innych kapitałów 
organizacji gospodarczych i powszechnego pojęcia 
duchowości. Podejmowane próby przez badaczy 
problemu, jak na razie, nie są pomyślne. Niemniej 
próby te idą w kierunku przejrzystego określenia 
kapitału duchowego w biznesie, gdyż sporo wyni-
ków badań potwierdza ekonomiczny i społeczny 
wpływ poglądów, działań w obszarze duchowości 
na rozwój gospodarczy.

Badacze zaznaczają, co prawda, że brakuje uni-
wersalnej definicji kapitału duchowego, niemniej 
jego definiowanie zmierza w kierunku zacierania 
granic między tym, co można zaliczyć do religii, 
a tym, co można nazwać świeckim. Jednakże, jak 
na razie, trudno mówić o określonych granicach 
i właściwościach kapitału duchowego w biznesie. 
Jednakże można rozróżnić kilka podejść do pojęcia 
i istoty kapitału duchowego. Wyraźnie rozróżnia się 
pięć podejść (rys.1):

1. Kapitał duchowy – kapitał będący samoistną 
wartością;

2. Kapitał duchowy – kapitał będący podstawą 
innych kapitałów;

3. Kapitał duchowy – kapitał przenikający inne 
kapitały;

4. Kapitał duchowy – element kapitału społecz-
nego;

5. Kapitał duchowy – kapitał duchowy przywódz-
twa. 

Z tego względu kapitał duchowy można nazwać 
rdzeniem moralnym pozostałych kapitałów organi-
zacji/przedsiębiorstwa (rysunek 1.).

Alex Liu [20] określa kapitał duchowy jako sa-
moistną formę wartości, która nie jest podzbiorem 
kapitałów społecznego i religijnego, co oznacza, że 
jest dodatkowym kapitałem organizacji, który ma 
wpływ na realizacje jej celów. Według tego badacza 
kapitał duchowy jest zobowiązaniem jednostki czy 
organizacji do szlachetnego celu życia i norm mo-
ralnych. Samuel Rima [27] z kolei twierdzi, że kapi-
tał duchowy jest rozumiany jako wartość, która po-
budza ludzi do działania, daje siłę i motywację do 
podejmowania działań wzbogacających ich życie, 
i że jest podstawą istnienia pozostałych kapitałów. 
Danah Zohar i Ian Marshall [35], definiując kapitał 
duchowy, utożsamiają go z umiejętnością poszuki-
wania czegoś, co wzmacnia indywidualne i grupo-
we zdolności do realizacji celów, które służą wspól-
nemu dobru. Wymieniają przy tym wartości, które 
wzbogacają nasze życie, nadają mu poczucie sensu. 
Podkreślają także, że kapitał duchowy jest podstawą 
w stosunku do pozostałych.

Podobnie Carla Gracia [11], a także Alex Liu [20] 
uważają, że cele organizacji będą bardziej osiągal-
ne, gdy kapitał duchowy potraktuje się jako podsta-
wę (fundament) pozostałych kapitałów. Odnosi się 
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bowiem do siły i aktywności, kreatywności, bogace-
nia się nie tylko materialnego, ale także niematerial-
nego, i daje nadzieję na lepsze jutro. Samuel Rima 
[27] poetycko uzasadnia jakość życia, mówiąc, że 
„«rodzimy się ze skrzydłami», mamy marzenia doty-
czące jego polepszenia i nie chcemy być wyłącznie 
bytem ekonomicznym, ale również pojmować sens 
tego życia”. 

Danah Zohar i Ian Marshall [35] dodają, że kapi-
tał duchowy wywodzi się nie tylko z praktyk reli-
gijnych, ale też z dobrych praktyk menedżerskich 
formułowanych przez stulecia, które mają mierzal-
ny wpływ na jednostki i grupy społeczne. Podob-
ne zdanie mają Peter L. Berger i Rober W. Hefner 
[2], którzy dowodzą, że tradycje religijne osadzo-
ne w procesach gospodarczych kolejnych wieków 
doprowadziły najpierw do wyodrębnienia kapita-
łu społecznego, ale obecne uwarunkowania wy-
magają z kolei wyodrębnienia z niego kapitału du-
chowego, który uważają za podgrupę kapitału spo-
łecznego. Z tego powodu w naukach o zarządzaniu 
można spotkać termin „przywództwo duchowe”, 
którym określa się zachowania i wpływ przywód-
ców (naczelnego kierownictwa organizacji) na za-
chowania innych osób. Luis Fry [7] i Laura Mater-
ly [8] uważają, że prawo wpływu wymaga od przy-
wódców szczególnych zachowań. Henry Mintzberg 
[24], powołując się na doświadczenia biznesowych 
przywódców, twierdzi, że powinni oni dawać przy-
kład przekazywania wartości i norm zachowań nie 
za pomocą rozmów czy notatek służbowych, ale 
poprzez widoczne działanie. Badacz uważa także, 
że „światem (…) ludzi rządzi pewna logika, porzą-
dek, kto zrozumie ten porządek, stanie się lepszym 
menedżerem – i lepszym człowiekiem” [24, s. 247]. 
Wyniki badań nad duchową teorią przywództwa 
pozwoliły na sformułowanie siedmiu wymiarów 
przywództwa: mądrości, charyzmy, wiary w to, 
co się robi, altruizmu, moralnej postawy osobistej 

w różnych sytuacjach, empatii, silnego zaangażo-
wania organizacyjnego. 

Wartości kapitału duchowego można odnaleźć 
m.in. w koncepcjach jakości życia Martina Seligmana 
[27] [28] i zespołu Richarda Martineza [21], a także 
w normach ISO serii 9000 (np. PN-ISO 26000:2012; 
PN-ISO 9000:2015) [38] oraz Modelu EFQM [38]. Są 
nimi: wiedza, odwaga, człowieczeństwo, umiar, spra-
wiedliwość, transcendencja, przy czym:

wiedza to zdolność i chęć zdobywania nowej 
wiedzy i praktycznego jej wykorzystywania w reali-
zacji celów organizacji/przedsiębiorstwa, zdolność 
do jej wizji, zainteresowanie problemami świata, 
otoczeniem bliższym i dalszym, zdolność do do-
brej współpracy z interesariuszami oparta na za-
ufaniu, otwartości i przejrzystości zasad, przyjmo-
wanie rzeczywistości z różnych punktów widzenia, 
docenianie różnorodności w naturze, a także mo-
ralna postawa przywódców organizacji w różnych 
sytuacjach;

 odwaga to uparte dążenie do wyznaczonych 
celów, przezwyciężenie lęku w obronie prawości, 
prawdomówność, niezależność, bezstronność itd.;

 człowieczeństwo to pozytywne postrzeganie 
innych ludzi; ich zrozumienie, dowartościowy-
wanie bliźnich, uznanie każdego pracownika za 
najwyższą wartość, szacunek dla ludzi, motywa-
cja do własnej pracy, ale także motywowanie in-
nych do dobrej pracy, podtrzymywanie ich na du-
chu w chwilach zwątpień, współczucie, uczciwość, 
skromność, zdolność do poświęceń, chęć służenia 
innym, naznaczenie pracy mądrością, docenianie 
pracy i jej jakości jako znaku człowieczeństwa w ca-
łym łańcuchu wytwarzania wartości dodanej z za-
chowaniem szacunku do natury;

 umiar to nieprzekraczanie ustalonych zasad 
i standardów, umiejętność przebaczania krzywd, 
samokontrola, roztropne wybory, pokora, emocjo-
nalna równowaga, spokój, zadowolenie, wspania-
łomyślność;

 sprawiedliwość to przestrzeganie powszechnie 
ustalonych zasad i standardów, szczodrość, okazy-
wanie wdzięczności; umiejętność dzielenia się z in-
nymi, przestrzeganie praw człowieka – pracownika 
i praw człowieka – konsumenta, wrażliwość na po-
trzeby innych;

 transcendencja to docenianie piękna i harmo-
nii świata, otwarcie się na przyszłość, zdolność do 
pojmowania sensu pracy i życia. 

Podsumowanie

Cel pracy osiągnięto poprzez przegląd i anali-
zę wybranej literatury tematycznej dotyczącej du-
chowości i kapitału duchowego w biznesie. Wy-
niki badań wskazują, że współczesna gospodarka 
oparta na wiedzy wymaga w warunkach globaliza-
cji określenia jednolitych kryteriów postępowania, 
obejmujących zasady moralne nie tylko biznesu, 
ale także ogólnoludzkie wypracowane przez wie-
ki. Problem dotyczy nie tylko producentów dóbr, 
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Rysunek 1. Kapitał duchowy jako rdzeń moralny organizacji
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ale także ich konsumentów. Takie ujęcie proble-
mu wymaga wyłonienia i zrozumienia wartości 
duchowych dotyczących organizacji. Autorytety 
z dziedziny nauk o zarządzaniu twierdzą, że w za-
rządzaniu potrzebny jest duch moralności, a nie 
tylko szeroko rozumiana technika. Dlatego obok 
kapitałów tradycyjnych organizacji – materialne-
go, finansowego, ludzkiego (intelektualnego), spo-
łecznego – powinien pojawić się kapitał duchowy. 
Jak na razie jest on różnie rozumiany: jako samo-
istna wartość, podstawa pozostałych kapitałów, 
kapitał przenikający pozostałe kapitały, element 
kapitału społecznego, czy też duchowość przy-
wództwa. Można więc kapitał duchowy nazwać 
rdzeniem moralnym organizacji. Cenne jest, że 
w literaturze przedmiotu wykluwa się nowy model 
wartości moralnych biznesu. 
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zarządzanie wiedzą

W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako narzędzia 
zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. 
Celem artykułu jest wskazanie na istotę i znaczenie innowacji otwartych, dokonanie ich charakterystyki 
oraz wskazanie na zależności, jakie zachodzą pomiędzy otwartymi innowacjami a efektywnym zarządzaniem 
wiedzą w organizacji, ponadto wskazanie na badania prowadzone w obszarze innowacji otwartych w kraju i za 
granicą. W artykule zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie dostępnej literatury przedmiotu 
i wnioskowaniu. Struktura artykułu obejmuje: wprowadzenie, pokazanie istoty innowacji otwartych, wpływu 
efektywnego zarządzania wiedzą na innowacje otwarte oraz przegląd badań nad otwartymi innowacjami, 
prowadzonych w różnych krajach. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że otwarte innowacje 
to szansa na poprawę innowacyjności organizacji, wzrost efektywności i skuteczności zarządzania, model 
biznesowy otwartych innowacji wykorzystuje wewnętrzne i zewnętrzne źródła pomysłów. Umożliwiają one 
optymalizację procesów innowacyjnych przez lepsze wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych strumieni 
wiedzy oraz kreowanie nowych rynków dla innowacji. Konsekwencją otwartych innowacji jest potrzeba 
poszukiwania kanałów transferu technologii. Zauważa się wzrost zainteresowania otwartymi innowacjami, 
co potwierdza liczba publikacji indeksowanych w bazach Web of Science oraz Google Schoolar, rozszerzeniu 
ulega zakres tematyczny prowadzonych badań. Z dostępnych wyników badań wynika, że otwarte innowacje 
przynoszą określone korzyści, w tym wpływają na wyniki finansowe oraz konkurencyjność organizacji.

KEYWORDS ABSTRACT

innovation, 
open innovation, 
knowledge 
management

The article contains considerations regarding the concept of open innovation as an innovation management 
tool, which is a modern alternative to the traditional closed approach. The aim of the article is to point 
to the essence and importance of open innovations, to characterize them and to identify the relationships 
between open innovations and effective knowledge management in the organization, as well as the research 
conducted in the field of open innovation at home and abroad.
The article uses a research method based on the analysis of available subject literature and inference.
The article’s structure includes: introduction, essence of open innovations, the impact of effective knowledge 
management on open innovations and a review of research on open innovations carried out in different 
countries.
As a result of the analyzes it was found that open innovation is an opportunity to improve the innovation 
in the organization, increase the efficiency and effectiveness of management, the open innovation business 
model uses internal and external sources of ideas. They enable optimization of innovation processes through 
better use of internal and external knowledge streams and creation of new markets for innovation. The 
consequence of open innovations is the need to look for technology transfer channels. There is a growing 
interest in open innovations, which is confirmed by the number of publications indexed in the Web of 
Science and Google Schoolar databases, the scope of the research being subject to expansion is widening. 
The available research results show that open innovations bring certain benefits, including the financial 
results and competitiveness of the organization.
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Wprowadzenie

Warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa funkcjonu-
jącego w zmiennym otoczeniu jest koncentracja na 
strategicznych obszarach działalności. Innowacyj-
ne myślenie i zarządzanie pozwala sprawnie i efek-
tywnie odpowiadać na zmiany w otoczeniu oraz – 
dzięki nowym możliwościom – wyprzedzać je [37]. 
We współczesnym świecie rośnie znaczenie otwar-
tej innowacyjności (OI open innovation), bo umoż-
liwia ona swobodny, dwukierunkowy przepływ 
własności intelektualnej pomiędzy przedsiębior-
stwem a otoczeniem. W warunkach swobody prze-
pływu informacji i ludzi wiedza ulega dyfuzji. Co-
raz częściej rozwiązania udostępniane są w formie 
licencji lub są odsprzedawane innym przedsiębior-
stwom w celu dalszego rozwijania lub adaptowania 
do nowych potrzeb i rynków (wówczas powstaje 
układ win-win: wszyscy wygrywają). Efektem tego 
są nowe technologie i produkty lepiej dopasowane 
do potrzeb odbiorców. Innowacje mają otwarty cha-
rakter, gdy przedsiębiorstwa optymalizują proces 
innowacyjny przez wykorzystanie zewnętrznych 
i wewnętrznych strumieni wiedzy oraz równocze-
śnie kreują nowe rynki dla innowacji [15].

Stopień otwartości w zakresie zarządzania wła-
snością intelektualną jest zależny od specyfiki bran-
ży i sektora, modelu biznesowego przedsiębiorstwa 
i realizowanej przez niego strategii [29]. Koncep-
cja otwartych innowacji często utożsamiana bywa 
z procesem systematycznej, zewnętrznej eksplora-
cji i eksploatacji wiedzy. W procesie tym przedsię-
biorstwa p odejmują decyzje dotyczące włączania 
albo też ograniczania aktywności i zaangażowania 
różnych podmiotów w procesy bieżącego rozwoju 
innowacji oraz aktywności w obszarze komercja-
lizacji. Otwarta innowacja wydaje się być natural-
nym kierunkiem zmian w ewolucji modeli bizne-
sowych. Tworzy odpowiednie miejsce dla działań 
badawczych i rozwojowych oraz takich, które przy-
wiązują wagę do współpracy i wspólnego wytwa-
rzania wartości. Celem artykułu jest pokazanie isto-
ty i znaczenia otwartych innowacji w społeczeń-
stwie wiedzy, pokazanie zależności, jakie zachodzą 
pomiędzy otwartymi innowacjami a zarządzaniem 
wiedzą, oraz wskazanie na stan i obszary badań nad 
otwartymi innowacjami w kraju i za granicą. Meto-
dą badawczą jest analiza dostępnej literatury oraz 
wnioskowanie.

1. Istota innowacji otwartych

Otwarte innowacje to otwartość organizacji na 
wiedzę, która znajduje się w otoczeniu. Innowa-
cje otwarte pojawiły się w teorii nauk o zarządza-
niu w 2003 roku [5]. W 2006 roku H. Chesbrough 
uszczegóławia pojęcie otwartych innowacji, pod-
kreślając, że to świadome i celowe wykorzystanie 
dwóch strumieni wiedzy: zewnętrznej (inflow – po-
zyskiwanie wiedzy z zewnątrz) i wewnętrznej (out-
flow – udostępnianie wiedzy na zewnątrz), których 

wykorzystanie ma na celu akcelerację rozwoju 
przedsiębiorstwa i wejście z nowymi produktami/
usługami na rynek [3]. W koncepcji otwartych inno-
wacji H. Chesbrougha zakłada się, że w świecie sze-
roko rozpowszechnionej wiedzy firmy muszą wyko-
rzystywać własne badania, nabywać patenty, licen-
cje i inne rozwiązania od firm, ale także powinny 
udostępniać innym podmiotom swoje wynalazki, 
których same nie wykorzystują, na zasadzie sprze-
daży licencji, tworzenia konsorcjów i spółek typu 
spin-of. Innowacje otwarte oparte są na wykorzy-
staniu zewnętrznych czynników w procesach inno-
wacyjnych po to, by stworzyć możliwości redukcji 
kosztów i ograniczenia ryzyka działalności badaw-
czej i uzyskać korzyści skali. Partnerami zewnętrz-
nymi w otwartych innowacjach są interesariusze: 
dostawcy, klienci, kontrahenci, placówki naukowo-
-badawcze i uczelnie [2].

Przegląd definicji innowacji otwartych, opra-
cowany przez R. Stanisławskiego, przedstawiono 
w tab. 1.

Z tabeli wynika, iż kwestie definicyjne, dotyczą-
ce otwartych innowacji, są przedmiotem zaintere-
sowania autorów z wielu krajów świata. Autor po-
grupował definicje odnoszące się do wymiany in-
formacji i wiedzy, pokazał je w kontekście teorii za-
sobów oraz w podziale na „in” i out”.

Idea otwartych innowacji opiera się na następu-
jących przesłankach [1]:

 przejście do fazy społeczeństwa uczącego się 
powoduje dyfuzję wiedzy,

wzrost liczby ludzi z wyższym wykształceniem,
wzrost mobilności pracowników, co wpływa na 

wzrost płynności wiedzy,
wzrost kapitału na tworzenie pomysłów i tech-

nologii, na zewnątrz przedsiębiorstwa szuka się 
pomysłów w jednostkach badawczo-rozwojowych 
i wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach,

wzrost roli innych podmiotów w łańcuchu do-
staw w kwestii dostarczania innowacji do firmy 
– przenikanie innowacji z innych przedsiębiorstw.

Wyznacznikami innowacji otwartych są: two-
rzenie wartości dodanej oraz minimalizacja ryzy-
ka potrzebnego do wprowadzenia nowego produk-
tu na rynek. Mniejsze znaczenie ma tu ochrona 
procesu innowacyjnego przed konkurencją. Inno-
wacje te mogą w praktyce przyjąć postać: idei ko-
produkcji, wspólnego działania czy idei cre ative 
commons – otwartego oprogramowania (open so-
urce). Konsekwencją innowacji otwartych jest po-
trzeba poszukiwania kanałów transferu techno-
logii. Otwarte innowacje to przejaw interaktyw-
nych praktyk umożliwiających efektywne wyko-
rzystywanie wiedzy w organizacjach. Ważnym 
warunkiem ich funkcjonowania jest współpraca 
między przedsiębiorstwami i otoczeniem. Inno-
wacje te, przełamując tradycyjne granice korpora-
cji, umożliwiają swobodny, dwukierunkowy prze-
pływ własności intelektualnej, idei i ludzi między 
firmą a otoczeniem. Coraz więcej przedsiębiorstw 
działa na zasadzie współtworzenia przez klientów 
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nowych rozwiązań, wykorzystując zalety i możli-
wości open source (ang. otwarte źródła). W zarzą-
dzaniu taki model współpracy w procesie inno-
wacji nazywany jest user-driven innovation. Roz-
wiązanie to powoduje, że użytkownicy stają się 
współtwórcami wartości dodanej. Otwartość pro-
cesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie spra-
wia, że pojawiają się nowe możliwości rozwoju 
innowacyjności. Otwartość ta powoduje, że war-
tość dodana dla klienta jest współtworzona przez 
niego i przedsiębiorstwo od momentu projektowa-
nia produktu, wymaga to nie tylko odpowiedniej 
infrastruktury, ale i dialogu, dostępu do produk-
tu, oceny ryzyka i transparentności [25]. Otwarta 
także musi być strategia innowacji, co oznacza, że 
przedsiębiorstwa mogą i powinny wykorzystywać 
zewnętrzne i wewnętrzne pomysły w swych proce-
sach innowacyjnych. Model biznesowy otwartych 
innowacji wykorzystuje zewnętrzne i wewnętrzne 
źródła pomysłów. Podstawą jest tu dzielenie się 
wiedzą, zakłada się ponadto maksymalizację war-
tości płynących z różnych pomysłów zewnętrz-
nych i wewnętrznych. Wśród form otwartych in-
nowacji należy wskazać na [7]:

 innowacje zewnętrzne i nabycie licencji lub go-
towych rozwiązań w otoczeniu,

 innowacje pozyskane; paralelny charakter pro-
wadzonej działalności innowacyjnej – eksploracja 
otoczenia (inflow) i eksploracja własnych zasobów 
(outflow),

wewnętrzne innowacje; komercjalizacja no-
wych rozwiązań poprzez ich sprzedaż lub sprze-
daż licencji,

 ujawnianie; zachęcanie partnerów do współpra-
cy w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

J. Philips dzieli innowacje otwarte na [22]:
 celowe, przeznaczone dla rynkowej grupy pro-

ducentów, celem ich jest opracowanie nowych lub 
udoskonalenie istniejących rozwiązań oferowanych 
przez przedsiębiorstwa,

 inicjujące, umożliwiające szeroki dostęp part-
nerów do oferowanych rozwiązań, w nadziei na 
zgłoszenie lepszych lub nowych pomysłów,

 ukierunkowane, określające warunki i założe-
nia brzegowe i krańcowe w odniesieniu do powsta-
jących koncepcji i idei, pomysłów w zakresie two-
rzenia nowych lub udoskonalenia istniejących roz-
wiązań innowacyjnych,

 nieukierunkowane, brak założeń początkowych 
i końcowych w zakresie tworzonych rozwiązań. 

Przydatność otwartych innowacji w procesie roz-
woju innowacyjności wynika z ich cech, z czym 

Tab. 1. Zestawienie definicji otwartych innowacji (OI) ze zwróceniem uwagi na cechy definicji

Autorzy Główne założenia definicji Słowa kluczowe, znaczenie

OI w kontekście wymiany informacji i wiedzy Otwarcie się na otoczenie

H, Chesbrough 2003 [5] – nowy paradygmat

–  wykorzystanie własnych i zewnętrznych technologii dla podnoszenia 

konkurencyjności

Dwustronna (dwukierunkowa) 

wymiana wiedzy i informacji

H. Chesbrough 2006 [3] – wymiana wiedzy pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwie (inflow)

– wymiana wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem (outflow)

– tworzenie nowych technologii produktów podnoszących konkurencyjność rynkową

Eksploracja otoczenia

B.S. Tether & A. Tajar 2008 

[33]

– najczęściej eksploracja otoczenia

–   wykorzystanie rozwiązań (i ich komercjalizacja), które w otoczeniu traktowane są 

jako mało użyteczne

Eksploracja otoczenia

E. Enkel 

O. Gassmann

H. Chesbrough 2009 [10]

– wymiana wiedzy dwukierunkowa (inflow & outflow)

–  transfer wiedzy jednokierunkowy – najczęściej z otoczenia do przedsiębiorstwa 

(zależny od wielkości organizacji)

– jednokierunkowy transfer wiedzy – charakterystyczny dla małych podmiotów

Jednokierunkowy 

i dwukierunkowy transfer wiedzy

 OI w kontekście teorii zasobów

K. Laursen, 

A.J. Salter 2004 [17]

–  dostępność zewnętrznych źródeł wiedzy wpływa bezpośrednio na skłonność do 

implementacji wiedzy z otoczenia

–  im większa liczba zewnętrznych źródeł wiedzy, tym większe możliwości rozwoju 

przedsiębiorstwa

Open Source – eksploracja 

zewnętrznych zasobów

L. Dahlander, 

D.M. Gann 2010 [7]

– umożliwienie innym podmiotom korzystania z własnych zasobów

–  udostępnianie własnych zasobów wynika z braku pewności co do korzyści 

z wprowadzonych zmian

Eksploatacja własnych zasobów 

i udostępnianie ich otoczeniu

J. West, S. Gallagher 2006 

[35]

–  systematyczne badania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł możliwości rozwoju 

innowacyjnego

– eksploracja i eksploatacja zdolności i zasobów innowacyjnych przedsiębiorstwa

Eksploatacja i eksploracja 

zasobów

 IO w kontekście podziału na „In” i „out”

Ch. Leadbeater 2009 [18] – powstawanie w otoczeniu związków partnerskich kreujących innowacje

–  podejście masowe – zaangażowanie w proces innowacyjny wielu podmiotów (nie 

tylko przedsiębiorstw) (out)

–  tworzone w otoczeniu innowacje są następnie „konsumowane” przez organizacje 

gospodarcze (in)

Crowdsourcing – masowy 

charakter innowacji

Źródło: R. Stanisławski, Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, 
s. 64–65.



11

2019 S t y c z e ń

Adam Skrzypek

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA

wiąże się [1]: poszukiwanie nowego spojrzenia, pro-
wokowanie do stawiania pytań oraz udostępnianie 
rozwiązania na zasadzie otwartości.

2. Wpływ efektywnego zarządzania wiedzą na otwarte 
innowacje

Wiedza to umiejętność wykorzystania informa-
cji w zastosowaniach praktycznych. Jest to zasób 
o znaczeniu strategicznym, który powinien pod-
legać zarządzaniu. Tworzenie innowacji bazuje na 
pozyskiwaniu wiedzy (eksploracji) i wykorzystywa-
niu istniejącej wiedzy (eksploatacji). Obydwa proce-
sy zarządzania wiedzą są znaczące dla działalności 
innowacyjnej [24]. Zarządzanie wiedzą traktowane 
jest jako zasadniczy element procesu tworzenia in-
nowacji [21]. Zarządzanie wiedzą należy rozpatry-
wać w ujęciu [21]:

 funkcjonalnym, gdzie ma miejsce realizowanie 
takich funkcji, jak: decydowanie, planowanie, or-
ganizowanie oraz funkcji, które dotyczą identyfiko-
wania wiedzy, transferu, przechowywania, łączenia 
i selekcjonowania,

 procesowym, gdzie tworzy się środowisko, któ-
re umożliwi realizację funkcji operacyjnych, w tym 
opracowania systemów, które umożliwiają optyma-
lizację procesów związanych z wiedzą,

 instrumentalnym, gdzie ma miejsce dobór i wy-
korzystanie instrumentów, które umożliwia sprawny 
przebieg procesów zarządzania wiedzą na wszyst-
kich poziomach, tj. strategicznym, taktycznym i ope-
racyjnym, chodzi tu o instrumenty ekonomiczne, fi-
nansowe, prawne, organizacyjne i techniczne,

 instytucjonalnym, chodzi tu o system stano-
wisk i zespołów pracowniczych, które umożliwiają 
realizację funkcji oraz zadań w obszarze zarządza-
nia wiedzą.

Zarządzanie wiedzą to umiejętność budowania 
organizacji opartej na wiedzy, które skupia strate-
gię firmy, ludzi, kulturę organizacyjną i technolo-
gię wokół efektywnego wykorzystania wiedzy [32]. 
Sprawne i efektywne zarządzanie wiedzą jawną 
i ukrytą to ważny czynnik sukcesu każdej organiza-
cji oraz przejaw jej dojrzałości.

Procesy operacyjne w obszarze zarządzania wie-
dzą obejmują: identyfikowanie wiedzy, transfer wie-
dzy (pozyskiwanie, udostępnianie, rozpowszech-
nianie, dzielenie się wiedzą), gromadzenie wiedzy, 
selekcjonowanie, kreowanie, łączenie, zapisywa-
nie, przechowywanie, stosowanie [21]. Efektywne 
zarządzanie wiedzą to jeden z czynników sukcesu 
organizacji, konieczne jest ponadto tworzenie no-
wej wiedzy. 

Właściwe zarządzanie wiedzą zapobiega czę-
sto dublowaniu działalności B+R [34], dlatego tak 
ważna jest orientacja na zarządzanie wiedzą. We-
dług Darrocha jest to konstrukt, który obejmuje na-
bywanie, rozprzestrzenianie i otwartość na wiedzę 
[8]. Funkcjonowanie otwartej innowacji oparte jest 
na procesach, które obejmują [11]: otwartą inno-
wacyjność dośrodkową, procesy odśrodkowe oraz 

procesy mieszane. W modelach otwartych innowa-
cji stopień otwartości w zakresie zarządzania wła-
snością intelektualną zależy od specyfiki branży, 
modelu biznesowego i realizowanej strategii. 

Przejście do otwartych innowacji wymaga doko-
nania daleko idących zmian w strukturze organi-
zacyjnej, sieci powiązań, procesach i zarządzaniu 
wiedzą [6].

Otwarte innowacje wpływają na procesy tworze-
nia, wdrażania i komercjalizacji innowacji, w któ-
rych ma miejsce zarządzanie wiedzą. W procesie 
innowacji otwartych ma miejsce przepływ i wzrost 
wartości wiedzy, dzieje się to na etapie dostarczania 
pomysłów na innowacje, opracowywania rozwią-
zań, testowania, wdrażania innowacji, sprzedaży 
i tworzenia nowych zastosowań na bazie wdrożo-
nych wcześniej innowacji. Cykl zarządzania wie-
dzą w procesie innowacji składa się z czterech pro-
cesów [14]:

 dostarczanie przez firmy obiecujących pomy-
słów na innowacje, co prowadzi do wzmocnienia 
wartości posiadanej wiedzy,

wykorzystywanie użytecznych rozwiązań, by 
stały się źródłem pomysłów na kolejne innowacje, 
narzędziem są tu między innymi systemy zarządza-
nia wiedzą,

 testowanie efektywnych dla przedsiębiorstw 
innowacji, by przygotować je do sprzedaży,

 tworzenie nowych zastosowań na bazie wdro-
żonych wcześniej innowacji.

Proces tworzenia innowacji wymaga zaangażo-
wania znacznych zasobów wiedzy, które nie zawsze 
są w dyspozycji pojedynczego przedsiębiorstwa. 
Możliwość wykorzystania wiedzy zewnętrznej do 
tworzenia i rozwoju innowacji w modelu otwartym 
prowadzi do większej efektywności. Poziom efek-
tywności wykorzystania wiedzy niezbędnej w pro-
cesie innowacji zależy od trafności doboru partne-
rów oraz ich zaangażowania w proces tworzenia 
innowacji [28]. Zaangażowanie zewnętrznych part-
nerów w procesy innowacyjne powoduje zmianę 
zakresu zadań wewnętrznych komórek badanych 
przedsiębiorstw. Komórki te pełnią rolę generato-
rów wiedzy oraz brokerów informacji. Prowadzą 
własne badania, ale budują także sieci zewnętrz-
nych powiązań. Sieci te umożliwiają:

 identyfikację i pozyskiwanie wiedzy z otoczenia,
 poszukiwanie możliwych zewnętrznych ka-

nałów komercjalizacji własnych rozwiązań w sy-
tuacji, gdy wykraczają one poza model biznesowy 
przedsiębiorstwa,

 inicjowanie wymiany wiedzy i doświadczenia 
między partnerami [19].

Proces innowacji to określony zespół powtarza-
nych w czasie działań, składających się na: powsta-
nie koncepcji, opracowanie rozwiązania, wdrażanie 
innowacji w przedsiębiorstwie lub ich promocję 
i sprzedaż na rynku i ich rozwój [9]. 

Utrzymanie się na rynku i rozwój zależy od umie-
jętności zastosowania zintegrowanej strategii (stra-
tegia przewagi kosztowej i strategia zróżnicowania 
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– przewaga jakościowa) [26]. U jej podstaw znajduje 
się ekosystem innowacyjny.

Efektywność procesu innowacji zależy od: do-
stępności, przepływu, dzielenia się wiedzą i jej wy-
korzystania w odpowiednim czasie. Zależy też od 
tego, czy pozyskiwana z rynku wiedza jest efektyw-
nie zarządzana i czy umożliwia kreowanie i wdra-
żanie innowacji.

Przedsiębiorstwa stosujące otwarte modele in-
nowacyjne muszą posiadać wiedzę, umiejętności, 
narzędzia oraz systemy, by zarządzać i integrować 
rozproszoną wiedzę. W ramach eksploatacji wie-
dzy ważne są zdolności innowacyjne (zastosowa-
nie wiedzy) i desorpcyjne wiedzy (zewnętrzne na-
bywanie wiedzy) [23]. M.H. Zack wyróżnił dwie 
strategie zarządzania wiedzą stosowane w tworze-
niu innowacji: strategię konserwatywną (zamknię-
ty model innowacji) oraz agresywną (otwarty mo-
del) [36]. Obydwie strategie są wykorzystywane 
w procesach innowacyjnych zawartych w proce-
sach biznesowych.

3. Stan badań nad otwartymi innowacjami

Innowacje otwarte cieszą się coraz większą po-
pularnością, o czym świadczy między innymi licz-
ba indeksowanych publikacji dotyczących otwar-
tych innowacji wg Google Scholar i Web of Science. 
A. Sopińska dokonała odpowiedniego zestawienia 
w tym zakresie [30]. Według Google Scholar i Web 
of Science ich liczba kształtowała się następująco 
(pierwsza liczba odpowiada indeksacji wg Google 
Scholar, druga wg Web of Science): rok 2003 – 117/2, 
2005 – 388/6, 2007 – 1440/19, 2009 – 3420/86, 2011 
– 5880/154, 2013 – 8410/204, 2015 – 9510/287, 2017 
– 10 500/402. Prognoza dla 2025 roku to 19 303/633 
publikacji. Wyszukiwarka  Google Scholar wskazu-
je prace, w których użyto terminu otwarte innowa-
cje. Wyszukiwarka Web of Science wskazała prace, 
gdzie termin open innovation występuje w treści 
publikacji i jest przedmiotem rozważań. Analiza 
dotyczyła lat 2003–2017. A. Sopińska przedstawi-
ła ponadto obszary tematyczne badań nad otwarty-
mi innowacjami w badaniach zagranicznych i pol-
skich. Są to [30]: identyfikacja skali i specyfiki zja-
wiska otwartych innowacji, determinanty zjawiska 
otwartych innowacji, w tym uwarunkowania zaso-
bowe, zagadnienia związane z zarządzaniem wie-
dzą w otwartych innowacjach, rola klientów i użyt-
kowników w procesie tworzenia innowacji, zarzą-
dzanie technologią w otwartych innowacjach (brak 
badań w Polsce), sposoby wdrażania i zarządzania 
otwartymi innowacjami (brak badań w Polsce), ro-
la platform internetowych w otwartych innowa-
cjach, sieci i społeczności tworzące otwarte inno-
wacje, wpływ otwartych innowacji na efektywność 
przedsiębiorstwa.

Miarą zainteresowania problemem zarządzania 
wiedzą w otwartych innowacjach jest między inny-
mi liczba publikacji na ten temat zindeksowanych 
w bazie Web of Science. Termin open innovation 

w tytule publikacji (artykuły i książki) wystąpił 
1856 razy, termin open innovation i knowledge 
management w tytułach książek i artykułów w ję-
zyku angielskim wystąpił 147 razy [30]. A. Sopiń-
ska wskazuje, iż artykuły z tego obszaru dotyczy-
ły: zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach, 
absorbcji i desorpcji wiedzy w otwartych innowa-
cjach i ich determinant, strategii zarządzania wie-
dzą w otwartych innowacjach, ochrony wiedzy 
w otwartych innowacjach oraz sieciowości w two-
rzeniu otwartych innowacji [30].

Obszary tematyczne dotyczące zależności, ja-
kie zachodzą pomiędzy otwartymi innowacjami 
i ważnymi procesami w przedsiębiorstwie, ulega-
ją rozszerzeniu ze względu na rosnące znaczenie 
otwartych innowacji. Jednym z ważnych obsza-
rów badań, które prowadzone są w wielu krajach, 
są relacje, jakie zachodzą pomiędzy otwartymi 
innowacjami i sytuacją finansową przedsiębiorstw. 
Badania w tym zakresie przeprowadzone zosta-
ły między innymi w średnich i dużych przedsię-
biorstwach [27]. W Austrii, Niemczech, Szwajcarii 
stwierdzono pozytywny wpływ innowacji otwar-
tych na osiągane wyniki finansowe; badanie w Pe-
ru – stwierdzono wpływ zaangażowania w proces 
otwartych innowacji na wzrost sprzedaży; bada-
nie w Korei – stwierdzono wpływ zaangażowa-
nia przedsiębiorstw w proces otwartych innowacji 
na wzrost sprzedaży i redukcję kosztów; badanie 
w Słowenii – stwierdzono, że motywem zaangażo-
wania w proces otwartych innowacji jest szybszy 
rozwój, obniżenie kosztów, możliwość łatwiejszego 
wejścia na rynki międzynarodowe.

Badania dowodzą, że proces przechodzenia od 
modelu zamkniętego innowacji do modelu otwarte-
go występuje w branży samochodowej, komputero-
wej, farmaceutycznej, bankowej, zbrojeniowej i ko-
munikacyjnej. Ponadto modele innowacji otwartych 
znajdują zastosowanie w obszarze innowacji auto-
nomicznych, np. w dziedzinie oprogramowania czy 
leków – ich wprowadzenie w bardzo małym stop-
niu zależy od innych innowacji. Natomiast w ob-
szarze innowacji systemowych wprowadzenie in-
nowacji możliwe jest tylko wówczas, gdy połączo-
ne zostanie z innymi innowacjami, np. innowacje 
w kolejnictwie [16]. Wyniki licznych badań empi-
rycznych dowodzą pozytywnego wpływu innowa-
cji nie tylko na wyniki finansowe, ale także na mak-
symalizację produktywności i przewagę konkuren-
cyjną [28, 29]. Wiele dużych, znanych firm ekspe-
rymentuje z otwartymi modelami innowacji, odno-
sząc duże sukcesy. Przykładem może tu być  Philips, 
Nokia, Cisco, Boening.

Należy podkreślić, że coraz częściej podejmo-
wane są badania nad otwartymi innowacjami tak-
że w Polsce. Z badań A. Sopińskiej (243 wywia-
dy), które miały na celu identyfikację podmiotów 
uczestniczących w tworzeniu otwartych innowa-
cji produktowych i procesowych, określenie ro-
li podmiotów w inicjowaniu procesów innowa-
cyjnych oraz przeprowadzenie diagnozy poziomu 
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zaangażowania każdej kategorii zewnętrznych 
podmiotów, wynika, że innowacyjne przedsiębior-
stwa działające na polskim rynku znajdują się na 
początku otwierania swojej działalności innowa-
cyjnej. Są głównymi inicjatorami tworzenia otwar-
tych innowacji produktowych i procesowych. Są 
ostrożne jeśli chodzi o ryzyko, współpracują w ra-
mach ścieżki ekonomicznej [29]. Badania prze-
prowadzone przez P. Mielcarka (92 responden-
tów) miały na celu ocenę zdolności dynamicznych 
w kontekście skuteczności procesów otwartej i za-
mkniętej innowacji. Badaniem objęto średnie i du-
że przedsiębiorstwa przemysłowe w sześciu bran-
żach wysokiej, średniej i niskiej techniki, działają-
ce na terenie Polski. Badania potwierdziły domi-
nację modelu zamkniętej innowacji (52%), udział 
otwartej innowacji wychodzącej wynosił 46%, 
a otwartej przychodzącej 5%. Tylko 3% stanowi-
ło otwarte innowacje przychodzące i wychodzą-
ce. Wniosek z badań: niski poziom rozwoju zdol-
ności dynamicznych w badanych przedsiębior-
stwach [20]. Badania M. Grabowskiej i M. Drygas 
dotyczyły wpływu innowacji na sukces przedsię-
biorstwa. Wynika z nich, że istnieje wyraźna za-
leżność pomiędzy realizacją innowacji w modelu 
otwartym a osiąganym poziomem zysku [12]. Na-
leży wskazać także na badania z 2016 roku, prze-
prowadzone przez R. Stanisławskiego, mające na 
celu dokonanie diagnozy dotyczącej stanu inno-
wacji otwartych i rozwoju innowacyjnego wśród 
MSP oraz zbadanie zależności pomiędzy innowa-
cjami otwartymi a rozwojem innowacyjnym [31]. 
Przytoczone, wybrane badania stanowią przykła-
dy potwierdzające wzrost zainteresowania otwartą 
innowacyjnością w polskich przedsiębiorstwach.

Podsumowanie

Otwarte innowacje to przejaw interaktywnych 
praktyk, które w coraz większym stopniu umożli-
wiają efektywne zarządzanie wiedzą w organiza-
cjach. Ponadto jest to próba kompleksowego podej-
ścia do strategii zarządzania innowacjami. Jest to 
ważny element modelu biznesowego organizacji. 
Wdrażanie rozwiązań w obszarze otwartych inno-
wacji przynosi określone korzyści stronom zaanga-
żowanym w ten interaktywny proces. Umożliwia 
wzrost konkurencyjności i świadczy o dojrzałości 
organizacyjnej. Sprawne zarządzanie w warunkach 
otwartych innowacji prowadzi do powstania sie-
ci powiązań, które są źródłem transferu wiedzy. 
Otwarte innowacje to otwartość organizacji na wie-
dzę, która znajduje się w otoczeniu. Wzrost liczby 
prowadzonych badań w zakresie otwartej innowa-
cyjności, zarówno za granicą, jak i w Polsce, oraz 
stan i prognoza liczby publikacji dowodzą ważno-
ści problemów związanych z otwartymi innowacja-
mi. Koncepcja otwartych innowacji utożsamiana 
jest z procesem systematycznej, zewnętrznej eks-
ploracji i eksploatacji wiedzy, w którym przedsię-
biorstwa umożliwiają włączanie albo ograniczają 

zaangażowanie różnych podmiotów w proces bie-
żącego rozwoju innowacji i przedsięwzięć z zakre-
su komercjalizacji. Otwarte innowacje umożliwiają 
optymalizację procesów innowacyjnych przez wy-
korzystanie zewnętrznych i wewnętrznych stru-
mieni wiedzy oraz kreowanie nowych rynków dla 
innowacji. W oparciu o dostępne wyniki badań 
oraz szerokie studia literatury poświęconej innowa-
cjom otwartym można uznać, że istnieje  sprzężenie 
zwrotne pomiędzy efektywnym zarządzaniem wie-
dzą a otwartą innowacyjnością.
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie 

Źródła informacji na temat dostępnej na rynku 
oferty można podzielić na wewnętrzne i zewnętrz-
ne. Pierwsze z nich związane są m.in. z doświadcze-
niami zdobytymi przez nabywców w trakcie wyka-
zywania przez nich różnych form aktywności zaku-
powej i pozazakupowej. Druga grupa obejmuje z ko-
lei źródła osobowe i nieosobowe (por. [5]) istniejące 

w otoczeniu danego nabywcy. Mogą mieć one cha-
rakter formalny lub nieformalny, przy czym z regu-
ły komunikaty emitowane przez źródła nieformalne 
wzbudzają znacznie większe zaufanie (por. [10]) niż 
przesłanie docierające do odbiorców ze źródeł for-
malnych. Zdecydowanie jednak największą siłą od-
działywania cechują się źródła wewnętrzne. Wła-
sne doświadczenia pozwalają bowiem osobiście od-
czuć skutki określonych zachowań (por. [14]), które 
mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na ja-
kość życia danej osoby, a w konsekwencji na jakość 
życia innych osób pozostających z nią w bliższych 
bądź dalszych relacjach. 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

uczelnia, 
pracodawca, 
potencjalny 
pracownik, 
jakość życia 
zawodowego

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z przyczy-
nami niechęci młodych potencjalnych pracowników wobec podjęcia pracy w uczelni w kontekście po-
strzeganej jakości życia zawodowego. Wyniki analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu wska-
zują, że dotychczas raczej nie badano aspektów dotyczących występowania uczelni w roli pracodawcy, 
a tym bardziej nie analizowano działań personalnych, jakie powinna ona podejmować w celu przyciąga-
nia najlepszych kandydatów na pracowników. Istnieje zatem luka poznawcza i badawcza w tym zakresie. 
Dążąc do jej zmniejszenia, przeprowadzono badania pierwotne, podczas których wykorzystano metodę bada-
nia ankietowego. Zebrane dane pierwotne poddano analizie ilościowej, stosując m.in. test Kruskala-Wallisa. 
Wyniki tej analizy pozwoliły na weryfikację sformułowanej hipotezy badawczej, mówiącej, że płeć nie jest 
cechą różnicującą przyczyny braku zainteresowania pracą w uczelni. Okazało się, że w przypadku ankieto-
wanych należy ją odrzucić, gdyż można wskazać jedną przyczynę, dla której wspomniana cecha różnicowała 
odpowiedzi respondentów w sposób statystycznie istotny. 
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The article has the theoretical-empirical character. The considerations related to the reasons of young 
potential employees’ aversion toward an university as an employer in the context of perceived quality 
of professional life were presented. The results of cognitive-critical analysis of literature show that the 
aspects connected with playing the role of employer by an university haven’t been surveyed. The personnel 
activities which should be taken to attract the best candidates haven’t been analysed either. That’s why 
one can state that the cognitive and the research gaps exist. To reduce these gaps the primary researches 
were conducted using questionnaire survey method. Gathered primary data were analysed applying Kruskal-
-Wallis test etc. The results of this analysis allowed to verify the research hypothesis that the gender didn’t 
differentiate the reasons of lack of interest in an university as an employer. This hypothesis was rejected, 
because there was one reason which was differentiated in the statistically significant way due to mentioned 
feature. 
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W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ…
Przyczyny braku zainteresowania uczelnią jako pracodawcą wśród młodych potencjalnych pracowników…

Jest to szczególnie widoczne w przypadku oferty 
personalnej kierowanej przez pracodawców do róż-
nych grup pracowników jako jej adresatów. Chodzi 
nie tylko o osoby tworzące wewnętrzny rynek pra-
cy, których typologią z reguły zajmują się badacze 
(np. P. A. Vasilyevich [22] czy P. Rodrigo i D. Arenas 
[17]), ale także o osoby spoza danej organizacji two-
rzące zewnętrzny rynek pracy. Są one aktualnymi 
nabywcami wartości tworzących ofertę personal-
ną (w przypadku pracowników określonej organi-
zacji) lub potencjalnymi odbiorcami tych wartości 
(w przypadku potencjalnych pracowników należą-
cych do zewnętrznego rynku pracy danej organiza-
cji). Osoby zatrudnione w organizacji w zależności 
od stopnia zgodności oferty personalnej z ich ocze-
kiwaniami mogą mówić o określonym poziomie ja-
kości życia zawodowego (por. [21]), wynikającym 
z materialnych i niematerialnych warunków pra-
cy. Jeśli uznają go za wysoki, wówczas przekazu-
ją innym osobom, w tym potencjalnym pracowni-
kom, pozytywne opinie na temat danego pracodaw-
cy, przyczyniając się tym samym do nieformalnego 
kształtowania jego wizerunku. 

Wśród potencjalnych pracowników wyjątkową 
grupę stanowią młode osoby, które jeszcze nie uak-
tywniły się na rynku pracy. Powoduje to, że nie 
mają doświadczeń zdobytych w relacjach z okre-
ślonym pracodawcą. Nie miały także jeszcze okazji 
zdobyć żadnych doświadczeń zawodowych. W ich 
przypadku niezwykle ważną i jednocześnie trudną 
decyzją jest dokonanie wyboru pierwszego praco-
dawcy. Jest on równoznaczny z wyborem konkret-
nej oferty personalnej i zawodowej, determinującej 
w istotny sposób nie tylko jakość życia profesjonal-
nego, ale również życia osobistego, zwłaszcza jego 
komfort materialny i niematerialny, w tym społecz-
ny i psychologiczny. Reprezentanci tej grupy mo-
gą jedynie bazować na opiniach docierających do 
nich ze źródeł zewnętrznych oraz ewentualnie na 
własnych doświadczeniach, które odzwierciedla-
ją jakość wcześniejszych relacji z daną organizacją 
jako oferentem, a nie jako pracodawcą. Postrzegana 
jakość relacji w tym obszarze determinuje jednak 
nie tylko wizerunek danej organizacji w roli ofe-
renta, ale także jej wizerunek w roli pracodawcy. 
Wynika to z faktu wzajemnego oddziaływania na 
siebie wizerunków cząstkowych oraz ich wpływu 
na ogólny wizerunek, podobnie jak wzajemnie od-
działują na siebie marka pracodawcy i marka firmy 
(por. [13]). 

Jedną z grup pracodawców są uczelnie, które 
jednak w praktyce utożsamia się przede wszyst-
kim z oferentami wartości niematerialnych, w tym 
wiedzy, umiejętności itp. Z reguły nie analizuje się 
ich jako pracodawców, którzy podobnie jak przed-
siębiorstwa muszą pozyskiwać najwartościowszych 
pracowników, budując w tym celu swój wizeru-
nek atrakcyjnego pracodawcy. Jest to o tyle dziw-
ne, że przyciąganie najzdolniejszych kandydatów 
na pracowników naukowych, naukowo-dydaktycz-
nych oraz dydaktycznych jest w ich przypadku 

wyjątkowo ważne, biorąc pod uwagę spełniane 
przez nie funkcje edukacyjne, wychowawcze, ba-
dawcze itd. 

Skuteczne wzbudzanie zainteresowania młodych 
ludzi podjęciem pracy w uczelni z jednej stro-
ny umożliwia poprawę jakości jej funkcjonowania 
w każdej z wymienionych sfer, z drugiej zaś strony 
potencjalnie pozwala tym osobom na kształtowa-
nie swojego życia zawodowego i osobistego zgod-
nie z ich oczekiwaniami. Możliwość spełnienia 
tych oczekiwań wymaga pozyskania przez uczelnię 
jako pracodawcę takich osób, których system war-
tości jest zgodny z systemem wartości pracodaw-
cy (por. [24]), a potencjał intelektualny, społecz-
ny i psychologiczny pozwala na właściwe spełnia-
nie roli pracownika instytucji tego typu. To z kolei 
sprzyja odczuwaniu satysfakcji, która determinu-
je zadowolenie odbiorców oferty uczelni jako kre-
atora wartości niematerialnych kierowanych m.in. 
do studentów. Zależność między satysfakcją pra-
cowników a zadowoleniem klientów była co praw-
da zidentyfikowana w przypadku przedsiębiorstw 
(badali ją m.in. M. S. Latif i in. [11]; C. Mafini 
i D. R. I. Pooe [12] czy też D. Bakotić [1]), ale wyda-
je się, że istnieje ona również w przypadku uczelni, 
tym bardziej, że można ją zaliczyć do organizacji 
usługowych, w których wyjątkowo ważną rolę speł-
niają pracownicy. Uczelnie zatem powinny wyka-
zywać orientację rynkową nie tylko w odniesieniu 
do obszaru dydaktyki, badań czy nauki (o czym pi-
sze A. Pabian [16], określając je mianem przedsię-
biorstw usługowych zorientowanych rynkowo), ale 
również w przypadku polityki personalnej. 

Oczywiście nie uda się przyciągnąć właśnie ta-
kich kandydatów spośród młodych potencjalnych 
pracowników, jeśli uczelnie nie będą prioryteto-
wo traktować działań wizerunkowych, skupiając 
swoją uwagę głównie na pozyskiwaniu kandyda-
tów na studentów. Co więcej, działania wizerunko-
we muszą mieć strategiczny, spójny i komplekso-
wy charakter, obejmując kształtowanie i utrwalanie 
poszczególnych wizerunków cząstkowych, w tym 
wizerunku pracodawcy jako oferenta wartości per-
sonalnych na tyle atrakcyjnych dla uczestników ze-
wnętrznego rynku pracy (por. [19]), że ich zaintere-
sowanie rozpoczęciem u niego pracy przerodzi się 
w podjęcie konkretnych działań prowadzących do 
zmiany roli potencjalnego pracownika na rolę fak-
tycznego pracownika danej uczelni. 

Przesłanie wizerunkowe ukazujące uczelnię jako 
pracodawcę w określony sposób musi oczywiście 
stanowić odzwierciedlenie działań personalnych 
faktycznie podejmowanych przez nią wobec aktual-
nych pracowników. Jakakolwiek rozbieżność w tym 
zakresie może jedynie jeszcze bardziej pogorszyć 
sposób postrzegania uczelni jako pracodawcy, któ-
ry w stereotypowej opinii polskiego społeczeństwa 
jest wyraźnie niekorzystny. Budzi ona raczej ne-
gatywne skojarzenia, odzwierciedlające przekona-
nie o braku możliwości zaspokojenia wielu potrzeb 
materialnych i pozamaterialnych (por. [2, 3]). Tym 
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samym w uczelni dostrzega się przede wszystkim 
pracodawcę niepozwalającego na osiągnięcie wyso-
kiej jakości życia zawodowego i osobistego.

Jest to szczególnie niebezpieczne z punktu widze-
nia możliwości pozyskiwania pracowników, gdyż 
uczelnie jako pracodawcy muszą konkurować nie 
tylko z innymi instytucjami należącymi do sfery ba-
dawczo-naukowej (por. [7]), ale jednocześnie muszą 
rywalizować z pracodawcami reprezentującymi po-
zostałe branże. Ponadto, polskie uczelnie funkcjo-
nują w ramach wyjątkowo niestabilnych uwarun-
kowań prawnych, wynikających z częstych zmian 
regulacji ustawowych dotyczących ich funkcjono-
wania. Nawet jeśli stereotypy związane z uczelnią 
nie oddają w pełni rzeczywistości, stanowiąc prze-
jaskrawiony obraz środowiska pracy kształtowane-
go w uczelni, z pewnością niekorzystnie wpływają 
na decyzje młodych osób (por. [18]), zniechęcając je 
niejednokrotnie do wyboru uczelni jako pierwszego 
pracodawcy. Tym bardziej, że, jak już wspominano, 
mogą się oni opierać w procesie decyzyjnym raczej 
na źródłach zewnętrznych, gdyż nie mają jeszcze 
własnych doświadczeń zawodowych, a tym bar-
dziej związanych z jakością relacji z uczelnią jako 
pracodawcą. 

Mimo istotnego znaczenia, jakie z założenia 
uczelnie mają w życiu społecznym, gospodarczym 
czy kulturalnym, nadal nie analizuje się raczej za-
gadnień związanych ze spełnianiem przez nie roli 
pracodawcy. Dotyczy to zarówno opracowań o cha-
rakterze teoretycznym, jak i praktycznym. W dal-
szym ciągu rozważania dotyczące tych organiza-
cji ograniczają się przede wszystkim do aspektów 
związanych z pozyskiwaniem kandydatów na stu-
dentów, z kształtowaniem określonych profili dy-
daktyczno-badawczych, czy też z modyfikowaniem 
ich funkcjonowania w kontekście możliwości kon-
kurowania z uczelniami w innych krajach. Kwestie 
dotyczące relacji pracodawca-pracownik oraz ich 
jakości analizowane są przede wszystkim w odnie-
sieniu do przedsiębiorstw. Przykładowo, bada się: 
aspekty związane z zaangażowaniem pracowni-
ków przedsiębiorstw w kontekście kontraktu psy-
chologicznego między nimi a pracodawcą (badali 
je m.in. L. Eldor i E. Vigoda-Gadot [8]) lub w kon-
tekście wyników osiąganych przez organizację i jej 
członków (m.in. C. Truss i in. [20]); jakość życia za-
wodowego pracowników przedsiębiorstw i jej deter-
minanty (badali ją m.in. K. W. Chan i Th. A. Wyatt 
[6] czy też A.Valizadeh i J. Ghahremani [21]). Z ko-
lei sposób postrzegania pracodawcy w odniesieniu 
do przedsiębiorstw badali m.in. R. Oczkowska [15]; 
D. Bednarska-Olejniczak [4] czy też K. Zelga [25], 
niesłusznie utożsamiając go z marką pracodawcy, 
jak chociażby I. Figurska i E. Matuska [9] czy wy-
mieniona już K. Zelga. Kwestie wizerunkowe nie 
były jednak raczej analizowane w odniesieniu do 
uczelni w roli pracodawcy. 

Nie prowadzi się również raczej badań wśród po-
tencjalnych pracowników dotyczących ich zaintere-
sowania uczelniami jako pracodawcami, skupiając 

się głównie na analizowaniu ich opinii na temat 
pracodawców reprezentujących inne branże (por. 
m.in. J. Kauflin [29]; K. Dill [26] czy też R. Wilden, 
S. Gudergan i I. Lings [23]). Można zatem mówić 
o występowaniu zarówno luki poznawczej w tym 
zakresie, jak i luki badawczej.

Dlatego też w niniejszym artykule dążono do 
osiągnięcia następujących celów: 

1) zidentyfikowania pracodawcy, u którego re-
spondenci chcieliby najbardziej pracować;

2) zidentyfikowania przyczyn braku zaintereso-
wania uczelnią jako pracodawcą;

3) dokonania porównania przyczyn braku za-
interesowania uczelnią jako pracodawcą wskazy-
wanych przez badane kobiety i przez badanych 
mężczyzn;

4) określenia kierunku działań, jaki powinien być 
przyjęty przez uczelnie w celu wzbudzenia zainte-
resowania młodych potencjalnych pracowników. 

W procesie realizacji wymienionych celów zwe-
ryfikowana została hipoteza badawcza, mówiąca, że 
płeć nie jest cechą różnicującą przyczyny braku za-
interesowania pracą w uczelni. 

1. Ogólna charakterystyka badań empirycznych

Dążąc do osiągnięcia wymienionych celów ba-
dawczych i zweryfikowania hipotezy badawczej, 
w I kwartale 2018 roku przeprowadzono drugą edy-
cję badań ankietowych1, obejmując nimi 250 stu-
dentów kończących naukę na II stopniu studiów 
dziennych2. Badania miały charakter bezpośred-
ni, wymagający osobistego kontaktu badacza z ba-
danymi podmiotami. Do analizy zakwalifikowano 
wszystkie kwestionariusze ankiety, co było możli-
we dzięki zastosowaniu kontaktu z respondentami 
typu face-to-face. Zebrane dane pierwotne podda-
no analizie ilościowej, wykorzystując w jej trakcie 
m.in. test niezależności Kruskala-Wallisa. 

Podczas badań respondentom przedstawiono 
zbiór 12 stwierdzeń, odzwierciedlających przy-
czyny braku chęci pracy w uczelni. Zostały one 
wyodrębnione na podstawie wyników analizy po-
znawczo-krytycznej literatury przedmiotu oraz na 
podstawie wyników wywiadów nieustrukturyzo-
wanych poprzedzających pierwszą edycję badań. 
Każde z tych stwierdzeń miało zostać ocenione 
przez ankietowanych w pięciostopniowej skali Li-
kerta, w której ocena 5 oznaczała zdecydowanie 
tak, 4 – raczej tak, 3 – ani tak, ani nie, 2 – raczej nie, 
natomiast 1 – zdecydowanie nie. 

Dążąc do znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy 
zróżnicowanie pod kątem wydzielenia poszczegól-
nych grup (np. płci) jest na tyle statystycznie istot-
ne, aby móc powiedzieć, że zdanie respondentów 
określone analizowaną odpowiedzią jest znacząco 

1 Pierwsza edycja badań została zrealizowana w I półroczu 2016 
roku. Poprzedzono ją wywiadami nieustrukturalizowanymi przepro-
wadzonymi wśród 50 osób.

2 Zastosowano nielosowy dobór próby.
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różne, zastosowano test Kruska-
la-Wallisa (KW), czyli nieparame-
tryczny odpowiednik ANOVA. 

Z punktu widzenia kryteriów 
statystycznych w przypadku te-
stu KW dane nie muszą spełniać 
wielu wymagań. Jedynymi wymo-
gami do jego przeprowadzenia są 
[27, 28]:

1) zmienna zależna powinna 
być mierzona na skali co najmniej 
porządkowej (może być również 
mierzona na skali ilościowej),

2) obserwacje w analizowa-
nych grupach powinny być nieza-
leżne wobec siebie, co oznacza, że 
osoba będąca w jednej grupie nie 
powinna być również w innej po-
równywanej grupie (wymóg ten spełniają pytania 
dychotomiczne pozwalające na dokonanie podzia-
łu respondentów na rozłączne grupy (np. podział 
respondentów na kobiety i mężczyzn) oraz pytania 
jednokrotnego wyboru). 

Test Kruskala-Wallisa jako nieparametryczny od-
powiednik jednoczynnikowej analizy wariancji jest 
zatem stosowany, gdy dane nie spełniają wyma-
gań dla przeprowadzenia podobnych testów para-
metrycznych, a można je uporządkować według 
określonych kryteriów. Polega on na sprawdzeniu, 
czy liczba niezależnych wyników z grupy pocho-
dzi z tej samej populacji, czy z populacji z taką sa-
mą medianą. Poszczególne próbki nie muszą mieć 
takiej samej liczebności. Danymi wejściowymi jest 
n-elementowa próba statystyczna podzielona na „k” 
rozłącznych grup ankietowanych o licznościach od 
n1 do nk. 

Interpretacja testu może polegać jedynie na po-
równaniu wartości ‘p’ z przyjętym poziomem istot-
ności (zazwyczaj 0,05) bądź na analizie wartości 
statystyki testu w przypadku, gdy konieczna jest 
ocena „mocy/nasilenia” różnic pomiędzy grupami. 
Duże wartości statystyki testu świadczą o zróżnico-
waniu w poszczególnych grupach (czyli przeciwko 
hipotezie o równości w poszczególnych grupach), 
przy czym im te wartości są wyższe, tym zróżnico-
wanie jest większe.

Analizy statystycznej zebranych danych pierwot-
nych dokonano za pomocą pakietu IBM SPSSStati-
stics Ver. 22.

2. Wyniki badań empirycznych

Jedną z decyzji w dużym stopniu przesądzają-
cych o jakości życia człowieka jest wybór przyszłe-
go pracodawcy. Jest on szczególnie ważny w przy-
padku wybierania pierwszego miejsca zatrudnienia 
przez młode osoby mające dopiero uaktywnić się na 
rynku pracy. Jak wynika z przeprowadzonych ba-
dań, największa część ogółu ankietowanych chcia-
łaby prowadzić własną działalność gospodarczą 
(tabela 1). Relatywnie duży odsetek badanych osób 

chciałby pracować w administracji samorządowej 
lub publicznej. Były to jedyne dwa sposoby prze-
jawiania aktywności po zakończeniu studiów, któ-
re wskazał co najmniej co piąty respondent. Z kolei 
przynajmniej co dziesiąta osoba chciałaby praco-
wać w przedsiębiorstwie usługowym lub w służ-
bach mundurowych. Zdecydowanie najmniejsza 
część ankietowanych wykazywała chęć podjęcia 
pracy w uczelni (zaledwie 1,6% ogółu badanych). 
Był to zatem odsetek mniejszy nawet od udziału 
osób, które chciałyby pracować w branży handlo-
wej. Warto zauważyć, że najczęściej wymieniane 
przez ogół badanych prowadzenie własnej dzia-
łalności gospodarczej wskazywał zbliżony odsetek 
badanych kobiet i badanych mężczyzn. Natomiast 
pracę w administracji wyraźnie preferowały kobie-
ty, które wymieniały ją ponad dwukrotnie częściej 
niż mężczyźni. Ci ostatni wcale nie wykazywali 
chęci podjęcia pracy w uczelni. Była to bowiem jed-
na z dwóch alternatyw, które w ich przypadku nie 
były wcale wymieniane.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że uczelnia 
nie była dla ankietowanych atrakcyjnym pracodaw-
cą. Na tle innych potencjalnych miejsc zatrudnie-
nia była wręcz postrzegana jako pracodawca naj-
mniej atrakcyjny, niezapewniający spełnienia ocze-
kiwań związanych z wysoką jakością życia zawodo-
wego i osobistego. Nasuwa się tym samym pytanie: 
co zniechęcało respondentów do wybrania uczelni 
jako miejsca pracy? 

Jak wynika z tabeli 2, w sumie największa część 
ogółu ankietowanych jako przyczynę braku zain-
teresowania uczelnią w roli pracodawcy wymieni-
ła chęć wykorzystania zdobytej podczas studiów 
wiedzy w innym miejscu (69,9% wskazań). Była to 
jedyna ze wskazywanych przyczyn, którą można 
uznać za powód niemający negatywnego wydźwię-
ku. Pozostałe przyczyny miały jednak wyraźnie ne-
gatywny charakter. Część z nich odzwierciedlała 
niekorzystne własne doświadczenia respondentów, 
a więc była związana z przeszłością, wskazując na 
negatywne ocenianie aspektów dotyczących jakości 
relacji, jakie występowały między badanymi jako 

Tabela 1. Miejsce, w którym respondenci chcieliby najbardziej pracować po zakończe-
niu studiów (w %)

Wskazywane 
miejsce

Wskazania w %

kobiety mężczyźni różnica ogółem

przedsiębiorstwo produkcyjne prywatne 6,4 17,2 -10,8 8,9

przedsiębiorstwo produkcyjne państwowe 3,2 3,4 -0,2 3,3

przedsiębiorstwo handlowe 3,2 0,0 3,2 2,4

przedsiębiorstwo usługowe 14,9 20,7 -5,8 16,3

uczelnia 2,1 0,0 2,1 1,6

służby mundurowe 10,6 10,3 0,3 10,6

administracja samorządowa/publiczna 24,5 10,3 14,2 21,1

własna działalność gospodarcza 35,1 37,9 -2,8 35,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań
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Tabela 2. Przyczyny braku zainteresowania podjęciem pracy w uczelni a płeć respondentów (w %)

Analizowana przyczyna
Wskazania w %

kobiety mężczyźni różnica ogółem

Niski prestiż społeczny

zdecydowanie nie 27,6
65,8

18,5
59,2

9,1
6,6

25,2
64,0

raczej nie 38,2 40,7 -2,5 38,8

ani tak, ani nie 26,3 33,3 -7,0 28,2

raczej tak 3,9
7,8

7,4
7,4

-3,5
0,4

4,9
7,8

zdecydowanie tak 3,9 0,0 3,9 2,9

Niskie płace 

zdecydowanie nie 17,1
44,7

11,1
55,5

6,0
-10,8

15,5
47,5

raczej nie 27,6 44,4 -16,8 32,0

ani tak, ani nie 25,0 18,5 6,5 23,3

raczej tak 21,1
30,3

18,5
25,9

2,6
4,4

20,4
29,1

zdecydowanie tak 9,2 7,4 1,8 8,7

Brak perspektyw rozwoju zawodowego

zdecydowanie nie 22,4
64,5

11,1
77,8

11,3
-13,3

19,4
67,9

raczej nie 42,1 66,7 -24,6 48,5

ani tak, ani nie 26,3 14,8 11.5 23,3

raczej tak 7,9
9,2

7,4
7,4

0,5
1,8

7,8
8,8

zdecydowanie tak 1,3 0,0 1,3 1,0

Niepewność utrzymania pracy i brak stabilizacji zawodowej

zdecydowanie nie 13,2
54,0

14,8
62,9

-1,6
-8,9

13,6
56,3

raczej nie 40,8 48,1 -7,3 42,7

ani tak, ani nie 31,6 29,6 2,0 31,1

raczej tak 13,2
14,5

7,4
7,4

5,8
7,1

11,7
12,7

zdecydowanie tak 1,3 0,0 1,3 1,0

Konieczność dzielenia się swoją cenną wiedzą z innymi ludźmi

zdecydowanie nie 18,4
46,0

18,5
59,2

-0,1
-13,2

18,4
49,5

raczej nie 27,6 40,7 -13,1 31,1

ani tak, ani nie 18,4 29,6 -11,2 21,4

raczej tak 31,6
35,5

3,7
11,1

27,9
24,4

24,3
29,2

zdecydowanie tak 3,9 7,4 -3,5 4,9

Wstyd z powodu miejsca pracy

zdecydowanie nie 36,0
78,7

42,3
80,8

-6,3
-2,1

37,6
79,2

raczej nie 42,7 38,5 4,2 41,6

ani tak, ani nie 12,0 15,4 -3,4 12,9

raczej tak 6,7
9,4

3,8
3,8

2,9
5,6

5,9
7,9

zdecydowanie tak 2,7 0,0 2,7 2,0

Szybkie wypalenie energii zawodowej i życiowej 

zdecydowanie nie 17,1
44,7

14,8
55,5

2,3
-10,8

16,5
47,6

raczej nie 27,6 40,7 -13,1 31,1

ani tak, ani nie 27,6 29,6 -2,0 28,2

raczej tak 14,5
27,7

11,1
14,8

3,4
12,9

13,6
24,3

zdecydowanie tak 13,2 3,7 9,5 10,7

Mniejsza niż w innych miejscach ilość wolnego czasu

zdecydowanie nie 15,8
60,5

19,2
53,8

-3,4
6,7

16,7
58,9

raczej nie 44,7 34,6 10,1 42,2

ani tak, ani nie 19,7 23,1 -3,4 20,6

raczej tak 14,5
19,8

15,4
23,1

-0,9
-3,3

14,7
20,6

zdecydowanie tak 5,3 7,7 -2,4 5,9
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studentami a uczelnią jako miejscem edukacji. Inne 
natomiast przyczyny odzwierciedlały niekorzyst-
ne opinie na temat uczelni docierające do respon-
dentów ze źródeł zewnętrznych, dotyczące spodzie-
wanej niskiej jakości relacji występujących między 
pracownikami uczelni a uczelnią jako pracodaw-
cą, czyli odnosiły się do przyszłości. Do pierwszej 
z wymienionych grup należą dwie przyczyny. Każ-
dą z nich łącznie wskazała co najmniej 1/3 bada-
nych. Chodzi tutaj o ‘negatywne ogólne wrażenia 
ze studiów’ oraz ‘chęć zerwania jakichkolwiek kon-
taktów z uczelnią’. Pięć innych przyczyn w sumie 
wskazywał co najmniej co piąty ankietowany. Na-
leżały do nich zarówno przyczyny odnoszące się 
do przeszłości (‘negatywne wrażenia jako studenta 
związane z kontaktami z wykładowcami’), jak i do-
tyczące przyszłości, przy czym te ostatnie odzwier-
ciedlały spodziewaną niską jakość życia zawodo-
wego i osobistego w wymiarze materialnym (‘niskie 
płace’) oraz niematerialnym (np. ‘szybkie wypale-
nie energii zawodowej i życiowej’). 

Warto zwrócić uwagę, że odpowiedzi udzielane 
przez badane kobiety i badanych mężczyzn w odnie-
sieniu do wielu przyczyn wyraźnie się różniły. Jedy-
ny powód mający pozytywny wydźwięk był wymie-
niony w sumie przez ponad połowę kobiet i ponad 
połowę mężczyzn. Jednak odsetek wskazań w obu 

grupach różnił się aż o 21%, przy czym częściej od-
powiedzi tej udzielali badani mężczyźni. Jeszcze 
większa różnica występowała w odniesieniu do in-
nej przyczyny związanej z wiedzą, jaką była ‘ko-
nieczność dzielenia się nią z innymi osobami’. W jej 
z kolei przypadku w sumie wskazało ją o ponad 24% 
kobiet więcej niż mężczyzn (odpowiednio 35,5% 
oraz 11,1%). 

Ponadto badane kobiety jako przyczyny braku 
chęci podjęcia pracy w uczelni wymieniały: ‘nega-
tywne ogólne wrażenia ze studiów’; ‘chęć zerwania 
jakichkolwiek kontaktów z uczelnią’; ‘niskie płace’; 
‘negatywne wrażenia jako studenta związane z kon-
taktami z wykładowcami’ oraz ‘szybkie wypalenie 
energii zawodowej i życiowej’. Każda z tych przy-
czyn była wskazywana łącznie przez co najmniej 
1/4 badanych kobiet. Jak widać, były to powody od-
zwierciedlające postrzeganą niską jakość relacji 
z uczelnią podczas studiów oraz przyczyny odno-
szące się do przyszłych relacji z uczelnią jako pra-
codawcą, oparte na niekorzystnych opiniach od-
zwierciedlających dostrzeganie w pracy w uczelni 
braku możliwości zaspokajania potrzeb material-
nych i pozamaterialnych, w tym społecznych, psy-
chologicznych i samorealizacji, czyli utożsamianie 
jej z niską jakością życia zawodowego i osobistego 
w różnych wymiarach. 

Analizowana przyczyna
Wskazania w %

kobiety mężczyźni różnica ogółem

Negatywne ogólne wrażenia ze studiów

zdecydowanie nie 6,6
34,2

19,2
38,4

-12,6
-4,2

9,8
35,3

raczej nie 27,6 19,2 8,4 25,5

ani tak, ani nie 31,6 23,1 8,5 29,4

raczej tak 21,1
34,3

30,8
38,5

-9,7
-4,2

23,5
35,3

zdecydowanie tak 13,2 7,7 5,5 11,8

Negatywne wrażenia jako studenta związane z kontaktami 

z wykładowcami 

zdecydowanie nie 5,3
32,9

15,4
38,5

-10,1
-5,6

7,8
34,3

raczej nie 27,6 23,1 4,5 26,5

ani tak, ani nie 36,8 38,5 -1,7 37,3

raczej tak 19,7
30,2

7,7
23,1

12,0
7,1

16,7
28,5

zdecydowanie tak 10,5 15,4 -4,9 11,8

Chęć zerwania jakichkolwiek kontaktów z uczelniami 

zdecydowanie nie 9,2
42,1

14,8
29,6

-5,6
12,5

10,7
38,9

raczej nie 32,9 14,8 18,1 28,2

ani tak, ani nie 26,3 29,6 -3,3 27,2

raczej tak 21,1
31,6

22,2
40,7

-1,1
-9,1

21,4
34,0

zdecydowanie tak 10,5 18,5 -8,0 12,6

Chęć wykorzystania zdobytej podczas studiów wiedzy 

i umiejętności w innym miejscu niż uczelnia

zdecydowanie nie 3,9
14,4

0,0
3,7

3,9
10,7

2,9
11,6

raczej nie 10,5 3,7 6,8 8,7

ani tak, ani nie 21,1 11,1 10,0 18,4

raczej tak 27,6
64,4

22,2
85,2

5,4
-20,8

26,2
69,9

zdecydowanie tak 36,8 63,0 -26,2 43,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań

Tabela 2. cd.
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Z kolei oprócz wspomnianej już ‘chęci wykorzy-
stania zdobytej podczas studiów wiedzy w innym 
miejscu’ w sumie co najmniej 1/4 badanych męż-
czyzn jako przyczynę braku zainteresowania pracą 
w uczelni wskazała: ‘chęć zerwania jakichkolwiek 
kontaktów z uczelnią’; ‘negatywne ogólne wrażenia 
ze studiów’ oraz ‘niskie płace’. Można zauważyć, że 
ich liczba była mniejsza niż w przypadku przyczyn 
wymienianych przez badane kobiety. Ponadto ba-
zowały one na własnych doświadczeniach obrazu-
jących niski poziom postrzeganej jakości wzajem-
nych relacji z uczelnią oraz na opiniach pochodzą-
cych ze źródeł zewnętrznych. W przypadku drugiej 
grupy przyczyn chodziło jednak jedynie o spodzie-
wany brak możliwości zaspokojenia potrzeb finan-
sowych, czyli niski poziom jakości życia w wymia-
rze materialnym. Należy również zauważyć, że każ-
dą z 12 analizowanych przyczyn wymieniała okre-
ślona część badanych kobiet, podczas gdy badani 
mężczyźni nie potwierdzili w zdecydowany sposób 
kierowania się czterema przyczynami. 

Na podstawie przedstawionych rozważań można 
założyć, że płeć jest cechą różnicującą opinie doty-
czące postrzeganej jakości relacji z uczelnią, będącej 
podstawą braku chęci podjęcia w przyszłości pracy 

u tego pracodawcy. W ce-
lu sprawdzenia, czy fak-
tycznie takie zróżnicowa-
nie występuje, przepro-
wadzono test Kruskala-
-Wallisa. Jak wynika z ta-
beli 3, o zróżnicowa-
niu statystycznie istot-
nym można mówić tyl-
ko w przypadku jednej 
zmiennej odzwierciedla-
jącej przyczynę wymie-
nianą zarówno przez naj-
większą część ogółu re-
spondentów, jak i przez 
największą część bada-
nych kobiet i badanych 
mężczyzn. Chodzi tu-
taj o ‘chęć wykorzysta-
nia zdobytej podczas 
studiów wiedzy w in-
nym niż uczelnia miej-
scu’. Jedynie bowiem dla 
niej poziom istotności 
‘p’ miał wartość mniej-
szą niż 0,05. Jeśli cho-
dzi o wszystkie pozostałe 
analizowane przyczyny, 
chociaż w odniesieniu 
do części z nich różnice 
wskazań w ujęciu pro-
centowym wydawały się 
dosyć duże, okazało się, 
że nie są one statystycz-
nie istotne. Można zatem 
powiedzieć, że stwierdze-

nie zawarte w hipotezie badawczej nie jest prawdzi-
we. Udało się bowiem zidentyfikować jedną zmienną, 
dla której płeć respondentów jest cechą różnicującą 
w sposób statystycznie istotny opinie ankietowanych. 

Podsumowanie

Rozważania przedstawione w niniejszym arty-
kule pozwalają na stwierdzenie, że zainteresowa-
nie uczelnią jako pracodawcą wśród respondentów 
było znikome. Ankietowani zdecydowanie bardziej 
woleli podjąć pracę u innego pracodawcy, zwłasz-
cza zaś myśleli o rozpoczęciu własnej działalności 
gospodarczej. Wśród przyczyn, które wywoływały 
ich niechęć wobec uczelni jako pracodawcy, moż-
na wskazać powody wynikające z niekorzystnych 
doświadczeń ze studiów, jak i przyczyny związane 
z niekorzystnymi opiniami na temat uczelni, jakie 
docierały do respondentów ze źródeł zewnętrznych. 
Ponadto były to zarówno przyczyny odzwierciedla-
jące spodziewany niski poziom spełniania oczeki-
wań materialnych, jak i niematerialnych, a tym sa-
mym niski poziom jakości życia zawodowego.

Widać zatem, że sposób postrzegania uczel-
ni w roli oferenta usług edukacyjnych znajduje 

Tabela 3. Wyniki analizy istotności różnic między odpowiedziami ze względu na płeć respondentów

Zmienna Płeć
Wartość testu 

Kruskala-Wallisa
Poziom 

istotności ‘p’

Niski prestiż społeczny
kobieta 50,68

0,430
mężczyzna 55,70

Niskie płace
kobieta 52,75

0,660
mężczyzna 49,89

Brak perspektyw rozwoju zawodowego
kobieta 52,35

0,831
mężczyzna 51,02

Niepewność utrzymania pracy i brak stabilizacji 

zawodowej

kobieta 53,45
0,379

mężczyzna 47,91

Konieczność dzielenia się swoją cenną wiedzą z innymi
kobieta 54,31

0,175
mężczyzna 45,50

Wstyd z powodu miejsca pracy
kobieta 51,96

0,549
mężczyzna 48,23

Szybkie wypalenia energii zawodowej i życiowej
kobieta 53,75

0,304
mężczyzna 47,07

Mniejsza niż w innych miejscach ilość wolnego czasu
kobieta 51,00

0,759
mężczyzna 52,96

Negatywne ogólne wrażenie ze studiów
kobieta 52,34

0,613
mężczyzna 49,04

Negatywne doświadczenia jako studenta związane 

z kontaktami z wykładowcami

kobieta 52,74
0,453

mężczyzna 47,88

Chęć zerwania jakichkolwiek kontaktów z uczelniami
kobieta 50,39

0,347
mężczyzna 56,52

Chęć wykorzystania zdobytej podczas studiów wiedzy 
i umiejętności w pracy w innym niż uczelnia miejscu

kobieta 47,83
0,012

mężczyzna 63,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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odzwierciedlenie w jej wizerunku jako pracodaw-
cy. Należy dodać, że w obu tych rolach wizerunek 
uczelni jest niekorzystny. Dlatego niezbędne jest 
podjęcie aktywnych i kompleksowych działań wi-
zerunkowych mających na celu zmianę tej sytuacji. 
Przygotowując te działania, warto uwzględnić do-
świadczenia przedsiębiorstw, które wyróżniają się 
prowadzeniem skutecznej polityki wizerunkowej, 
traktując je jako cenne benchmarki. 

Oczywiście przeprowadzone badania mają pew-
ne ograniczenia. Można do nich zaliczyć chociażby 
zakres podmiotowy (jedynie reprezentanci młodych 
potencjalnych pracowników), geograficzny (jedynie 
reprezentanci polskich młodych potencjalnych pra-
cowników), czy też przedmiotowy (brak pogłębio-
nej analizy poszczególnych przyczyn). Z powodu 
dostrzegania tych ograniczeń w kolejnych etapach 
procesu badawczego dotyczącego przyczyn bra-
ku zainteresowania uczelniami w roli pracodaw-
cy planowane jest poszerzenie każdego z wymie-
nionych zakresów, poprzez objęcie badaniami tak-
że uczelni jako pracodawców czy reprezentantów 
młodych potencjalnych pracowników z innych kra-
jów. Umożliwi to dokonanie analizy porównawczej 
w ujęciu podmiotowym i geograficznym. Planuje 
się również regularne ponawianie badań nad tymi 
zagadnieniami, co z kolei pozwoli na prowadzenie 
analiz porównawczych w ujęciu czasowym. 
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Wprowadzenie

Obowiązujące w krajach UE prawo żywnościowe 
ma na celu ochronę konsumenta przed żywnością 
niebezpieczną dla jego zdrowia. Nie obejmuje ono 
zachowań konsumentów związanych z produk-
cją żywności na swoje potrzeby, zbieractwem runa 
leśnego oraz przygotowywaniem i spożywaniem 
posiłków w domu. Produkcją na potrzeby własne 
i zbieractwem zajmuje się bardzo niewielu konsu-
mentów, natomiast wszyscy przygotowują posiłki 
przyrządzane z produktów spożywczych zakupio-
nych w placówkach handlowych. Konsument ku-
puje więc produkty bezpieczne (w zakresie usta-
lonym przez prawo), ale spożywa je w zestawach 

i ilościach ustalanych przez siebie. Jest to często 
przyczyną występowania chorób cywilizacyjnych 
(otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy typu 
drugiego, nowotworów, alergii pokarmowych itp.). 
Sposób odżywiania konsumenta zależy od wielu 
czynników, z których najważniejszymi są: infor-
macja o składzie i własnościach kupowanych ar-
tykułów spożywczych i jego wiedza o żywności 
i żywieniu. Informację o składzie produktu i jego 
własnościach umieszcza producent na opakowa-
niu. Powinna ona spełniać wszystkie wymagania 
prawne. Nazwa produktu w połączeniu z grafiką 
nie powinna wprowadzać w błąd co do jego wła-
sności [7].

Oczekiwania konsumentów w stosunku do ja-
kości produktów spożywczych oraz determinanty 
ich wyborów były przedmiotem licznych badań. 
W 2008 roku Mariola Grzybowska-Brzezińska [5] 
przeprowadziła badania ankietowe na próbie 600 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

żywność i żywienie, 
jakość 
i bezpieczeństwo 
żywności

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wiedzy i informacji o produktach na wybory konsumentów 
różniących się płcią i wykształceniem. W latach 2016/2017 przeprowadzono badania ankietowego na próbie 
328 osób. Wśród ankietowanych były kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym. W badaniu 
pytano respondentów o częstość zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na opakowaniu. Badania 
wykazały, że duża część konsumentów robi to rzadko lub nigdy. Z odpowiedzi na pytania wynika, że 
zainteresowanie informacjami o produktach wśród obu płci jest podobne, a konsumenci z wykształceniem 
wyższym wykazują większe zainteresowanie nimi niż konsumenci z wykształceniem średnim. Zainteresowania 
wartością energetyczną jest małe wśród konsumentów z obu grup.
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The article presents the results of the impact study of knowledge and product information on consumer 
choices of different gender and education. In the years 2016/2017, a survey was conducted on a sample 
of 328 people. Among the respondents there were women and men with secondary and higher education. 
The survey asked respondents about the frequency of reading the information on the packaging. Research 
has shown that a large proportion of consumers do it rarely or never. Answers to the questions show that 
the interest in product information among both sexes is similar and consumers with higher education show 
a greater interest in them than consumers with secondary education. Interest in energy is low among 
consumers in both groups.
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mieszkańców północno-wschodniej Polski. Celem 
ich było ustalenie, które czynniki są najistotniejsze 
przy wyborze produktów żywnościowych. Ankie-
towani mogli określać poszczególne czynniki jako: 
bardzo istotne, dość istotne i nieistotne. Na pytanie, 
czy dla kupującego jest ważne, aby produkt był po-
chodzenia krajowego, odpowiedzi „bardzo ważne” 
udzieliło 47,6% respondentów, dość ważne było to 
dla 16,4%, a zupełnie nieistotne – dla 36% z nich. 
Datę przydatności 89,2% respondentów określi-
ło jako bardzo istotną, a pozostali jako istotną. Re-
spondenci w większości przypadków deklarowali, 
że reklama jest dla nich nieistotna (69,5%), nato-
miast za bardzo istotną uznawało ją tylko 12% an-
kietowanych. Zdrowotność – bezpieczeństwo było 
bardzo istotne dla 63,5%, dość istotne – dla 34,5%, 
a nieistotne dla 2% respondentów. Ciekawie roz-
łożyły się odpowiedzi na pytanie o ważność infor-
macji o ilości kalorii w produktach. Było to bardzo 
istotne dla 11,5% respondentów, dość istotne – dla 
47,3%, a nieistotne – dla 41,2%. Na pytania doty-
czące wpływu czynników rynkowych, cenę za bar-
dzo istotną uznało 80,5% respondentów, dość istot-
ną – 12,3%, a nieistotną – 7,2 %. Na drugim miej-
scu znalazło się przyzwyczajenie: bardzo istotne 
– 66,8%, dość istotne – 19,2%, natomiast nieistotne 
było to dla 14% respondentów. Z kolei własności 
sensoryczne za bardzo istotne uznało 64,2% ankie-
towanych, a pozostali – za dość istotne.

W 2011 roku Grażyna Krasnowska i Anna M. Sa-
lejda [11] opublikowały wyniki ankietowego ba-
dania 285 konsumentów oceniających informa-
cje umieszczone na opakowaniach żywności i ich 
wpływ na decyzje zakupowe. Wśród ankietowa-
nych było 39% respondentów ze wsi, 29% – z mia-
sta powyżej 500 tys. mieszkańców, a 32% – z miasta 
do 100 tys. mieszkańców. Odpowiedzi na pytania 
zawarte w ankiecie udzieliło 53,7% kobiet i 46,3% 
mężczyzn. Respondenci uznali cenę (37%) za infor-
mację, na którą przede wszystkim zwracają uwagę. 
Na następnych miejscach wymieniali termin przy-
datności do spożycia (26%) oraz markę (25,6%). 
Cena też była najważniejszą informacją wpływają-
cą na decyzje zakupowe (23,5%). Dalej uplasowały 
się: data przydatności do spożycia (21,3%) i skład 
produktu (21,1%). O jakości produktu – według an-
kietowanych – najbardziej świadczą: wartość ener-
getyczna (29,26%), cena (18,62%) i data przydatno-
ści do spożycia (17,84%). Ankietowani uważali, że 
informacje umieszczane na opakowaniach są zrozu-
miałe, ale wymagają poprawienia czytelności. Ba-
dania testem niezależności χ2 wykazały, że nie by-
ło istotnych różnic w odpowiedziach mieszkańców 
wsi, małych i dużych miast. 

Taki wynik badania może być następstwem mi-
gracji mieszkańców dużych miast na wieś i do ma-
łych miast. Duża część opuszczających te miasta to 
ludzie młodzi, posiadający wykształcenie średnie 
i wyższe oraz dochody powyżej średniej. Mieszka-
nie poza dużym miastem powoduje jednak koniecz-
ność dojazdów do pracy, co wpływa na czas, który 

konsument może poświęcić na zakupy. Ponieważ 
zakupy częściej robią kobiety, więc można założyć, 
że zależą one od płci. Czas ten zależy także od ro-
dzaju wykonywanej pracy, a to z kolei może wiązać 
się z wykształceniem. 

Zachowanie klientów przy zakupach zależy też 
od tego, czy uważają towar za całkowicie bezpiecz-
ny. Jeśli tak, dokonują zakupów bez zapoznania się 
z informacjami podawanymi przez producenta. 

Głównym celem pracy było zbadanie, czy płeć 
i wykształcenie mają statystycznie istotny wpływ 
na opinię o bezpieczeństwie dostępnej w handlu 
żywności i zachowanie konsumentów w czasie ro-
bienia zakupów.

Aby osiągnąć ten cel, na przełomie lat 2016/2017 
przeprowadzono badanie ankietowe, którym obję-
to 328 respondentów. Ze względów finansowych 
i czasowych kwestionariusze ankiet wypełniali: 
studenci I roku studiów licencjackich (wykształ-
cenie średnie) na Wydziale Zarządzania Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, słuchacze studiów 
podyplomowych (wykształcenie wyższe) na tym 
wydziale oraz osoby przypadkowe posiadające wy-
kształcenie średnie lub wyższe. Strukturę płci i wy-
kształcenia badanych zawiera tabela 1.

Tab. 1. Struktura respondentów

Płeć Liczba Odsetek Wykształcenie Liczba Odsetek

Kobieta 186 56,7
Średnie  67 36,0

Wyższe 119 64,0

Mężczyzna 142 43,3
Średnie  62 43,7

Wyższe  80 56,3

Razem 328 100 328 100

Źródło: badania własne

Źródła wiedzy o produktach spożywczych i zdrowym 
odżywianiu

Konsumentem żywności jest się od dziecka i od 
najmłodszych lat zdobywana jest wiedza o żywie-
niu, która kształtuje nawyki żywieniowe. Wiedzę 
tę przekazują najpierw rodzice i rodzina, a potem 
placówki oświatowe (przedszkola, szkoły), reklamy 
i informacje umieszczane na etykietach produktów 
spożywczych. Od tego, skąd czerpana jest wiedza, 
zależy jej jakość, co wykazały badania Agaty Błoń-
skiej i innych [2], przeprowadzone wśród uczniów 
szkół podstawowych z Łodzi i okolicznych wsi. Po-
kazały one, że dzieci z Łodzi miały lepszą wiedzę 
na temat żywienia niż dzieci wiejskie. Dzieci łódz-
kie deklarowały, że ich wiedza pochodziła z roz-
mów z rodzicami (63% badanych), z programów 
telewizyjnych (35%) i ze szkoły (13%). Dzieci wiej-
skie swoją wiedzę czerpały w największym stop-
niu z programów telewizyjnych, bo w 51%, dopiero 
w 40% – z rozmów z rodzicami i w 23% – ze szko-
ły. Co ważne, dzieci z obu grup szkołę jako źródło 
wiedzy o żywieniu wymieniały na ostatnim miej-
scu. A przecież rola placówek oświatowych jest 
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niezmiernie ważna, ponieważ w procesie eduka-
cji można skorygować niewłaściwe nawyki żywie-
niowe, gdyż: „Dzieci w wieku 5–14 lat podatne są 
na modyfikację poglądów i zmianę postaw wobec 
żywności i żywienia. Stąd też główną rolę w kwestii 
edukacji żywieniowej powinna pełnić szkoła, któ-
ra obok rodziców odgrywa ważną funkcję w wycho-
waniu dzieci i młodzieży. Szkoły mają możliwość 
wprowadzania systematycznej, zaplanowanej edu-
kacji zdrowotnej poprzez upowszechnianie zasad 
prawidłowego żywienia i wzmacnianie odpowied-
nich zachowań żywieniowych” [17]. Opinia taka 
została sformułowana w oparciu o wyniki dwóch 
badań wiedzy o żywieniu przeprowadzonych na 
grupie 105 uczniów klas V i VI mieszkających na 
wsi. W pierwszym badaniu 36 ankietowanych 
miało wiedzę niezadowalającą, 58 – dostateczną 
i 11 – dobrą. Drugie badanie zostało poprzedzone 
warsztatami edukacyjnymi. Po ich zakończeniu ci 
sami uczniowie wypełniali kwestionariusze ankiet 
zawierające te same pytania. Wyniki były następu-
jące: wiedza niezadowalająca – 14 uczniów, dosta-
teczna – 39, dobra – 51, a jeden uczeń wykazał się 
nawet bardzo dobrą wiedzą. Z przeprowadzonego 
badania wynika, że edukacja żywieniowa powinna 
znaleźć należyte miejsce w programach nauczania 
szkół podstawowych. Należy więc w nowych pro-
gramach nauczania, związanych z przywróceniem 
ośmioletniej szkoły podstawowej, znaleźć miejsce 
dla edukacji żywieniowej. 

Dobrym źródłem wiedzy o prawidłowym żywie-
niu są kampanie społeczne promujące zdrową die-
tę, które są najczęściej organizowane przez organi-
zacje pozarządowe. Wiele z nich było skierowanych 
do młodzieży szkolnej, jak: „Trzymaj formę”, „Mle-
ko z klasą”, „5 razy dziennie warzywa i owoce”, 
„Stawiam na mleko i produkty mleczne” [1]. Były 
też kampanie kierowane do dorosłych, m.in.: „Wiem 
co wybieram”, „Ryba wpływa na wszystko”, „Pro-
gram znakowania produktów i potraw GDA”.

W ostatnich latach wiedzę o produktach i ży-
wieniu zaczęły też przekazywać programy telewi-
zyjne (np. audycje z cyklu „Wiem co jem”). Wcze-
śniej bowiem były emitowane tylko reklamy, któ-
rym wielu badaczy przypisuje znaczący udział 
w kształtowaniu nieprawidłowych nawyków ży-
wieniowych wśród dzieci, będących przyczyną 
wzrostu odsetka dzieci z nadwagą i otyłością [13]. 
Badania pokazują, że 75% siedmio- i ośmiolat-
ków chętnie ogląda reklamy, podobnie 67% dzie-
ci w wieku 9–14 lat. W latach 2005–2006, według 
danych z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
(KRRiT), 30% czasu emisji reklam przeznaczonych 
było na reklamy żywności. Szczególnie dużo re-
klam dotyczyło słodyczy, chipsów i napojów sło-
dzonych. Co więcej, wiele reklam zawierało nie-
prawdziwe treści (np., że baton może w pełni za-
stąpić śniadanie). Szacuje się, że w Polsce w ciągu 
2005 roku średnio statystyczne dziecko obejrzało 
ponad 30 tys. reklam. Wpływ reklam telewizyj-
nych na kształtowanie nawyków żywieniowych 

dzieci wiąże się z ich atrakcyjnością wizualną, 
gdyż producenci reklam wykorzystują w nich po-
stacie ze znanych kreskówek, wpadającą w ucho 
muzykę i żywe kolory. Zbigniew Kułaga i Katarzy-
na Barwicka [10] uważają takie reklamy za niewła-
ściwe, gdyż „dzieci w wieku przedszkolnym, które 
charakteryzują się myśleniem przedoperacyjnym 
– opartym na fantazjowaniu i magii, odbierają do-
słownie przekaz zawarty w reklamie, nie rozumie-
jąc jej istoty. Dzieci, aby uwierzyć w kierowany do 
nich przekaz nie wymagają racjonalnego uzasad-
nienia, kierują się emocjami, które dominują nad 
informacją o produkcie. Dzieci dopiero w wieku 
szkolnym zaczynają rozumieć, co jest celem rekla-
my”. Wiedząc o szkodliwości reklam adresowa-
nych do dzieci i młodzieży, w niektórych krajach 
(np. w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii) wpro-
wadzono przepisy ograniczające ich ilość.

W Polsce dopiero w 2014 roku podjęto pierw-
sze działania zmierzające do ograniczenia emi-
sji reklam artykułów spożywczych skierowanych 
do dzieci. Nadawcy telewizyjni oraz Związek Sto-
warzyszeń Rada Reklamy podpisali „Porozumie-
nie”, które ma zapewnić „szczególną ochronę dzie-
ci przed szkodliwymi dla nich treściami, w związku 
z przeciwdziałaniem promowaniu niezdrowego od-
żywiania wśród dzieci” [14]. Sygnatariusze „Poro-
zumienia” zobowiązali się do przestrzegania zasad 
zawartych w dokumencie „Kryteria żywieniowe do 
samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skie-
rowanej do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia”, 
które opracowane zostały przez Polską Federację 
Producentów Żywności i zweryfikowane przez In-
stytut Żywności i Żywienia. 

Nawyki żywieniowe konsumentów

Badania przeprowadzone w Polsce i na świecie 
udowodniły, że skutecznie przeciwdziałać otyło-
ści i innym chorobom cywilizacyjnym można tylko 
poprzez ukształtowanie dobrych nawyków żywie-
niowych w dzieciństwie i utrwalenie ich w póź-
niejszym wieku [6]. Zatem dom rodzinny musi być 
pierwszym miejscem, gdzie kształtowane są nawyki 
żywieniowe. Jeśli są nieodpowiednie, to przedszko-
le, szkoła i kampanie społeczne mogą je skorygo-
wać, ale pod warunkiem, że zmienią się także na-
wyki całej rodziny. 

Na sytuację i styl życia współczesnej rodziny 
ma wpływ rozwój gospodarczy krajów rozwinię-
tych, który wywołuje procesy industrializacji, urba-
nizacji i globalizacji. Procesy te powodują zmiany 
w sposobie wykonywania pracy, spędzania wolnego 
czasu, a także sposobie odżywiania się. W sytuacji 
braku czasu i dostępności taniej, wygodnej (chociaż 
nie zawsze zdrowej) żywności, trudno jest wyrobić 
u dzieci i młodzieży takie nawyki żywieniowe, któ-
re zapewnią ich właściwy rozwój. 

Instytut Żywności i Żywienia opracował wy-
tyczne dla właściwego odżywiania [18]. Zaleca się 
spożywanie 4–5 posiłków dziennie w odstępach 
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3-4 godzinnych, obowiązkowe zjadanie rano śnia-
dania oraz przynajmniej jednego ciepłego posiłku 
w ciągu dnia. Powinno się także unikać przegryza-
nia chipsów i słodyczy między posiłkami oraz nie 
powinno się jeść bezpośrednio przed snem. Pozo-
stałe zalecenia to: spożywanie warzyw i owoców, 
pieczywa pełnoziarnistego, picie mleka oraz jego 
przetworów, spożywanie białego mięsa i ogranicze-
nie spożycia mięsa czerwonego. 

Kształtowaniu właściwych postaw żywieniowych 
wśród najmłodszych mają też pomóc działania ad-
ministracyjne, których przykładem jest Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia [3], zakazujące sprzedaży 
na terenach szkół słodyczy i napojów słodzonych. 
Rozporządzenie to określa także wymagania, jakie 
muszą spełniać środki spożywcze przeznaczone do 
żywienia zbiorowego w szkołach. Jednak admini-
stracyjne działania, bez jednoczesnej edukacji ży-
wieniowej, mogą być mało skuteczne, gdyż budzą 
niezadowolenie uczniów [9].

Badanie wpływu płci i wykształcenia konsumentów 
na opinię o bezpieczeństwie żywności i decyzje o jej 
zakupie

Przytoczone we Wprowadzeniu wyniki badań in-
formują o deklarowanej istotności wybranych czyn-
ników (pochodzenie z Polski, data przydatności do 
spożycia, cena, bezpieczeństwo, wartość energe-
tyczna) dla ogółu konsumentów. Czy jednak doko-
nując zakupów, swoim zachowaniem konsumenci 
potwierdzają, że czynniki te są naprawdę dla nich 
istotne? Czy wreszcie, którzy konsumenci zacho-
wują się podobnie? Postanowiono zbadać wpływ 
płci i wykształcenia konsumentów na ich decyzje 
zakupowe.

Aby uzyskać odpowiedź na pierwsze pytanie, an-
kietowanym zaproponowano określenie częstotli-
wości swoich zachowań w czasie zakupów w ska-
li czterostopniowej. Odpowiedzi na drugie pyta-
nie dostarczyło badanie istotności różnic pomiędzy 
odpowiedziami kobiet i mężczyzn oraz osób z wy-
kształceniem średnim i wyższym. 

Ankieta skierowana do respondentów zawierała 
następujące pytania i odpowiedzi do wyboru (ta-
bela 2).

Ze względu na różną liczbę respondentów w po-
szczególnych grupach, istotność występujących 
różnic w ich odpowiedziach badano testem nieza-
leżności χ2. W tym teście wyodrębnione grupy trak-
towane są jako zmienna nominalna X o ilości reali-
zacji n. Z kolei liczby wybranych przez nie warian-
tów odpowiedzi – jako zmienna nominalna Y o ilo-
ści realizacji k. Stawiana jest hipoteza zerowa o ich 
niezależności H0 i testowana wobec hipotezy alter-
natywnej H1:

H0: zmienne X i Y są niezależne;
H1: zmienne X i Y nie są niezależne.
Testowanie polega na porównaniu ze sobą li-

czebności empirycznych udzielonych odpowiedzi 
z liczebnościami teoretycznymi obliczonymi przy 

założeniu, że pomiędzy zmiennymi nie ma żadnego 
związku. Przy założeniu hipotezy zerowej statysty-
ka χ2 ma asymptotyczny rozkład o założonym pozio-
mie istotności α i (n – 1)(k – 1) stopniach swobody. 
Jeżeli obliczona wartość statystyki χ2 jest większa od 
χ2
α:(n – 1)(k – 1), odrzuca się hipotezę zerową na rzecz hi-

potezy alternatywnej i przyjmuje, że zmienne X i Y 
nie są niezależne. Jeśli natomiast χ2 jest mniejsza 
od χ2

α:(n – 1)(k – 1), to nie ma podstaw do odrzucenia hi-
potezy zerowej o niezależności zmiennych X i Y. 
W prowadzonych badaniach przyjęto poziom istot-
ności α = 0,05.

W programie STATISTICA, którym wykonywano 
obliczenia, podawana jest także rzeczywista war-
tość prawdopodobieństwa p, która pozwala w szyb-
ki sposób podejmować decyzję o przyjęciu lub od-
rzuceniu hipotezy zerowej. Jeśli wartość p < α, to 
odrzucamy hipotezę zerową, a jeśli p > α, to nie ma 
podstaw do jej odrzucenia. 

Test χ2 nie informuje wprost o tym, jaki jest kieru-
nek zależności pomiędzy zmiennymi. Uwagi doty-
czące kierunku są możliwe dzięki temu, że zmienne 

Tab. 2. Ankieta – pytania i odpowiedzi

Lp. Pytanie Odpowiedzi

1. Czy dla Pani/Pana ma znaczenie kraj 

pochodzenia produktu spożywczego?

Tak

Nie

2. Czy sądzi Pani/Pan, że żywność sprzedawana 

w sklepach jest bezpieczna dla zdrowia?

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

3. Czy o zakupie żywności przez Panią/Pana 

decyduje cena produktu?

Zawsze 

Często

Rzadko

Nigdy

4. Czy kupując żywność, sprawdza Pani/Pan 

termin przydatności do spożycia?

Zawsze 

Często

Rzadko

Nigdy

5. Czy kupując żywność, czyta Pani/Pan 

informacje o składzie produktu podane na 

opakowaniu?

Zawsze 

Często

Rzadko

Nigdy

6. Czy informacja o braku konserwantów 

w składzie produktu żywnościowego ma dla 

Pani/Pana znaczenie przy zakupie?

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

7. Czy zwraca Pani/Pan uwagę przy zakupie 

na zamieszczone informacje o wartości 

energetycznej produktu?

Zawsze 

Często

Rzadko

Nigdy

Źródło: badania własne
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są porządkowe (odpowiedzi można uszeregować od 
„najmniejszej” do „największej”). Kierunek zależ-
ności jest ustalany po analizie danych w tabeli lub 
na wykresie.

Ponieważ z raportów Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej wynika, że jakość towarów importowanych 
bywa niższa niż krajowych [15,16], w ankiecie py-
tano, czy ma znaczenie kraj ich pochodzenia. Ogó-
łem było 56,1% odpowiedzi „tak” i 43,9% odpo-
wiedzi „nie”. Jest to nieznacznie mniej, niż wynika 
z badań M. Grzybowskiej-Brzezińskiej [5]. Wśród 
kobiet było odpowiednio 53,48% twierdzących 
i 46,52% przeczących odpowiedzi. Z kolei wśród 
mężczyzn odpowiednio 59,57% i 40,43%. Różnica 
ta jednak nie jest statystycznie istotna, co wykazał 
test zależności (χ2 = 1,21, p = 0.27). Statystycznie 
istotna jest za to różnica w odpowiedziach, wyni-
kająca z wykształcenia. Odpowiedzi „tak” udzieli-
ło 48,8% respondentów z wykształceniem średnim 
i 60,8% z wyższym, a „nie” – odpowiednio 60,8% 
i 39,2% (χ2 = 4,55, p = 0,03).

Na pytanie o bezpieczeństwo zdrowotne żywno-
ści, ponad 2/3 respondentów uznało ją za bezpiecz-
ną (5,8% „tak” i 67,7% „raczej tak”). Odsetek od-
powiedzi „tak” jest jednak niewielki i zbliżony do 
odsetka odpowiedzi „nie” – 4,9%. W tabeli 3. za-
mieszczono odsetki odpowiedzi udzielonych przez 
ogół respondentów oraz przez badane grupy. Wyni-
ka z niej, że nie ma istotnych różnic pomiędzy po-
strzeganiem bezpieczeństwa żywności przez osoby 
różniące się płcią i wykształceniem. Wniosek po-
twierdził także wynik testu niezależności: dla płci 
(χ2 = 5.42, p = 0.14), a dla wykształcenia (χ2 = 7.07, 
p = 0.07).

Tab. 3. Opinie o  bezpieczeństwie zdrowotnym sprzedawanej 
żywności (%)

Odpowiedź Ogółem
Płeć Wykształcenie

K M Ś W

Tak  5,8  4,3  7,8  7,0  5,0

Raczej tak 67,7 68,4 66,7 62,8 70,9

Raczej nie 21,6 24,1 18,4 21,7 21.6

Nie  4,9  3,2  7,1  8,5  2,5

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Bardzo duży odsetek odpowiedzi „raczej tak” 
świadczy jednak o wątpliwościach konsumentów 
co do zupełnego bezpieczeństwa sprzedawanych 
artykułów spożywczych. Obawa ta może wynikać 
zarówno z powszechnego stosowania w przemyśle 
spożywczym substancji dodatkowych (konserwan-
tów, barwników i innych), jak i faktu, że pochodzą 
one z różnych krajów.

Badanie czynników uwzględnianych przy zaku-
pie artykułów spożywczych dotyczyło: ceny, daty 
przydatności do spożycia, składu, obecności kon-
serwantów i wartości energetycznej. 

Na pytanie „Czy o zakupie żywności decyduje 
 cena produktu?” – większość (67,7%) odpowiedzia-
ła – „często”, a „zawsze” – tylko 7,6% responden-
tów. Odpowiedzi „nigdy” udzieliło tylko 5 respon-
dentów, co w połączeniu z odpowiedziami „rzadko” 
stanowi 24,7%. Połączenie takie zostało dokonane 
w celu umożliwienia badania istotności występują-
cych różnic w grupach. Całość wyników zamiesz-
czono w tabeli 4.

Tab. 4. Wpływ ceny na decyzję o  zakupie artykułu spożyw-
czego (%)

Odpowiedź Ogółem

Płeć Wykształcenie

K M Ś W

Zawsze  7,6  3,7 12,8 12,4  4,5

Często 67,7 71,7 62,4 67,4 67,8

Rzadko i Nigdy 24,7 24,6 24,8 20,2 27,7

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Odpowiedzi „zawsze” częściej udzielali męż-
czyźni (12,8%) niż kobiety (3,7%), natomiast odpo-
wiedzi „rzadko” lub „nigdy” zadeklarował zbliżony 
odsetek mężczyzn (24,8%) i kobiet (24,6%). Spo-
śród osób z wyższym wykształceniem odpowiedzi 
„zawsze” udzieliło 4,5%, a wśród osób z wykształ-
ceniem średnim takich odpowiedzi było 12,4%. Po 
sprawdzeniu testem χ2 okazało się, że kierowanie 
się przy zakupach ceną żywności zależy istotnie 
od obu wskazanych zmiennych demograficznych: 
płci (χ2 = 9,60, p = 0,01), wykształcenia (χ2 = 8.15, 
p = 0.02).

Na pytanie o sprawdzanie daty przydatności do 
spożycia – ponad 75% ankietowanych deklaro-
wało jej sprawdzanie („zawsze” – 32,6%, „często” 
– 43,6%). Podobnie jak poprzednio były tylko nie-
liczne odpowiedzi „nigdy” i do celów analizy zosta-
ły połączone z odpowiedziami „rzadko”. 

Tab. 5. Sprawdzanie daty przydatności do spożycia artykułów 
spożywczych (%)

Odpowiedź Ogółem

Płeć Wykształcenie

K M Ś W

Zawsze 32,6 36,9 27,0 28,6 32,6

Często 43,6 40,6 47,5 45,0 43,6

Rzadko i Nigdy 23,8 22,5 25,5 26,4 23,8

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Wyniki udzielonych na to pytanie odpowiedzi 
zostały pokazane w tabeli 5. Jak widać, większe za-
interesowanie datą przydatności do spożycia wy-
kazywały kobiety (36,9%) niż mężczyźni (27,0%). 
Wynika to zapewne z tego, że kobiety częściej przy-
gotowują posiłki i pilnują, by kupione produkty nie 
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były przeterminowane. Z kolei osoby z wykształ-
ceniem wyższym częściej (32,6%) niż średnim 
(28,6%) sprawdzają datę przydatności do spożycia. 
W obu przypadkach różnice nie są jednak staty-
stycznie istotne: płeć (χ2 = 3.63, p = 0.16), wykształ-
cenie (χ2 = 1.70, p = 0.43).

Na pytanie o to, jak często respondenci zapozna-
ją się z informacjami o składzie, umieszczonymi 
na opakowaniu artykułów spożywczych – 17,4% 
osób odpowiedziało „zawsze”, a 43,3% – „często”. 
Wprawdzie niemal 61% respondentów deklarowa-
ło, że czyta informacje o składzie produktu, ale od-
powiedzi „zawsze” było prawie dwukrotnie mniej 
niż na pytanie o sprawdzanie daty przydatności do 
spożycia. 

Ta dysproporcja może wynikać z pośpiechu przy 
robieniu zakupów, trudności z odczytaniem (np. 
zbyt drobnej czcionki) podawanych informacji lub 
też z małej świadomości tego, że skład artykułów 
spożywanych może mieć duży wpływ na stan zdro-
wia konsumenta.

Tab. 6. Czytanie informacji o składzie produktu, umieszczonych 
na opakowaniu (%)

Odpowiedź Ogółem
Płeć Wykształcenie

K M Ś W

Zawsze 17,4 20,3 13,5 14,7 19,1

Często 43,3 44,4 41,8 34,1 49,2

Rzadko 36,3 32,6 41,1 47,3 29,2

Nigdy  3,0  2,7  3,5  3,9  2,5

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Z tabeli 6., w której podano odsetki odpowie-
dzi poszczególnych grup respondentów, wynika, 
że kobiety robią to częściej niż mężczyźni. Nie jest 
to jednak statystycznie istotna różnica (χ2 = 4.09, 
p = 0.13). Statystycznie istotna jest natomiast różni-
ca w odpowiedziach osób różniących się wykształ-
ceniem (χ2 = 12.6, p = 0.00). Osoby z wyższym wy-
kształceniem istotnie częściej interesują się infor-
macjami o składzie produktu. Przyczyną tego może 
być treść tych informacji, pełna skomplikowanych 
nazw związków chemicznych, które są bardziej 
znane osobom z wykształceniem wyższym.

Odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia bra-
ku konserwantów w produkcie spożywczym na 
decyzję o jego zakupie zamieszczono w tabeli 7. 
„Tak” odpowiedziało 43,6% respondentów, a „ra-
czej tak” – 43,3%. Odpowiedzi „raczej nie” i „nie” 
było 13,1%. 

Taki wynik świadczy o tym, że konsumenci 
obawiają się spożywania artykułów posiadających 
w swoim składzie konserwanty, którym przypisy-
wany jest negatywny wpływ na zdrowie. Informa-
cję o szkodliwości np. benzoesanu sodu lub  soli 
(NaCl) konsumenci otrzymują nie tylko z prze-
kazów w mass mediach, ale także z informacji 

specjalnie umieszczanych (np. w celach marketin-
gowych) na opakowaniach o tym, że produkt ich 
nie zawiera. 

Badanie istotności testem χ2 wykazało, że odpo-
wiedzi na to pytanie zależą od poziomu wykształce-
nia (χ2 = 7.20, p = 0.0), a nie zależą od płci (χ2 = 1.52, 
p = 0.47). Większe znaczenie braku konserwantów 
w produktach spożywczych dla osób z wykształce-
niem wyższym świadczy o większym krytycyzmie 
wobec zapewnień organów stanowiących przepisy, 
że są one nieszkodliwe. Postawa taka może wynikać 
także z większej wiedzy tej grupy.

Kolejne pytanie dotyczyło zainteresowania war-
tością energetyczną kupowanych produktów. Od-
powiedzi „zawsze” było 12,5%, a „często” – 36,6% 
(łącznie 49,1%). Z danych przytoczonych w tabeli 
8., a także z badania testem χ2 wynika, że brak zain-
teresowania wartością energetyczną nie zależy ani 
od płci (χ2 = 0.49, p = 0.92), ani od wykształcenia 
(χ2 = 0.60, p = 0.90). 

Tab. 8. Zainteresowanie wartością energetyczną artykułów spo-
żywczych (%)

Odpowiedź Ogółem
Płeć Wykształcenie

K M Ś W

Zawsze 12,5 12,3 12,8 14,0 11,6

Często 36,6 35,3 38,3 37,2 36,2

Rzadko 43,3 44,9 41,1 41,8 44,2

Nigdy  7,6  7,5 7,8  7,0  8,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Niepokojący jest bardzo niski odsetek deklaru-
jących stałe sprawdzanie wartości energetycznej 
kupowanych produktów, ponieważ dorośli kupują 
żywność nie tylko dla siebie, ale także dla swoich 
dzieci. 

Podsumowanie

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że istnie-
ją istotne różnice w odpowiedziach udzielanych 
na niektóre pytania przez kobiety i mężczyzn oraz 
osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Oso-
by z wyższym wykształceniem częściej deklarują 
czytanie informacji o składzie produktów niż osoby 

Tab. 7. Znaczenie braku konserwantów w  artykule spożyw-
czym (%)

Odpowiedź Ogółem
Płeć Wykształcenie

K M Ś W

Tak 43,6 45,4 41,1 35,7 48,7

Raczej tak 43,3 43,8 43,3 46,5 41,2

Raczej nie i Nie 13,1 10,8 15,6 17,8 10,1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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z wykształceniem średnim. Brak konserwantów ma 
większe znaczenie dla respondentów z wykształ-
ceniem wyższym niż dla pozostałych. Wynika to 
prawdopodobnie z ich większej wiedzy ogólnej. 
Z kolei dla osób z wykształceniem średnim więk-
sze znaczenie przy zakupie ma cena. Tak duża (pra-
wie trzykrotna różnica w odpowiedziach „zawsze”) 
może wynikać z niższych dochodów osiąganych 
przez osoby z wykształceniem średnim (w grupie 
badawczej większość z nich to studenci), co zmu-
sza je do bardziej oszczędnego gospodarowania po-
siadanymi środkami. W postawie kobiet i mężczyzn 
istotna różnica była tylko w odpowiedzi na pyta-
nie o wpływ ceny na decyzje zakupowe. Mężczyź-
ni znacznie częściej deklarowali, że cena „zawsze” 
wpływa na ich decyzje o zakupie.

Istotnych różnic nie było w odpowiedziach na 
pozostałe pytania. Większość respondentów uwa-
ża, że sprzedawane artykuły spożywcze są „raczej” 
bezpieczne. Datę przydatności do spożycia spraw-
dza większość, ale nie wszyscy. Podobnie jest ze 
składem produktu. Brak konserwantów jest ważny 
dla większości badanych, jednak bardzo źle jest ze 
sprawdzaniem wartości kalorycznej kupowanych 
artykułów. Brak zainteresowania kalorycznością 
kupowanych produktów może być jedną z przy-
czyn otyłości, która towarzyszy większości chorób 
cywilizacyjnych.

Badania prowadzono głównie wśród studen-
tów i słuchaczy studiów podyplomowych, któ-
rzy mieli wykształcenie techniczne i z pewnością 
uzyskane wyniki nie są reprezentatywne dla całej 
populacji.

Kolejne badania będą dotyczyć wpływu takich 
czynników, jak: wiek, poziom dochodów na człon-
ka rodziny. Próba powinna być większa i objąć 
także osoby z wykształceniem humanistycznym 
i uczniów ostatnich klas szkoły średniej.
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Wprowadzenie do projakościowego zarządzania 
świadczeniami w podmiotach leczniczych

Przedmiotem prowadzonych badań były me-
nedżerskie rozwiązania w zakresie znajomości 
oraz stosowania metod i technik projakościo-
wego zarządzania świadczeniami zdrowotnymi 
w jednostkach systemu ochrony zdrowia – w szpi-

talach1. Szpitale to jeden z kilku podmiotów funk-
cjonujących w systemie. 

System ochrony zdrowia to całość, na którą skła-
da się zespół ze sobą współdziałających podmio-
tów – uczestników gry – prowadzących grę intere-
sów politycznych, ekonomicznych i społecznych, 
realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz 
finansowanych z różnych źródeł – z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, budżetu państwa, budżetów 

1 Zob. m.in. John S. Oakland. 2014. “Total Quality Management 
and operational excellence. Text with cases”. New York: Routledge; 
D.R. Kiran. 2017. “Total Quality Management – Key concepts and 
case studies” BS Publications BH; Adam Hamrol. 2013. Zarządzanie 
jakością z przykładami. Warszawa: PWN; Marek Ćwiklicki, Hubert 
Obora. 2011. Wprowadzenie do metod TQM. Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Katarzyna Szczepańska. 
2009. Metody i techniki TQM. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej.

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

system ochrony 
zdrowia, 
metody i narzędzia, 
zarządzanie 
jakością, 
szpitale

Zmiany zachodzące w organizacjach sektora ochrony zdrowia i w jego otoczeniu zwiększają zapotrze-
bowanie na wiedzę dotyczącą zarządzania tymi organizacjami oraz zarządzania w tych organizacjach. 
To pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania, a tym samym 
bycia organizacją uczącą się. W niniejszym opracowaniu – w wyniku przeprowadzonych badań terenowych 
– dokonano oceny stopnia stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością usług zdrowotnych w wybra-
nych podmiotach leczniczych mających siedzibę w województwie śląskim. Zastosowano case study. Wyniki 
badań wskazują, że stopień znajomości i stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością w badanych 
szpitalach nie jest wysoki.
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quality 
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Changes occurring in organizations in the healthcare sector and in its environment increase the 
need for knowledge regarding the management of these organizations and management in those 
organisations. This entails the need to apply appropriate methods and management tools, and thus to 
be a learning organization. In this study – as a result of field research – an assessment was made of 
the degree of application of methods and tools for quality management of health services in selected 
medical entities located in the Silesia Province. Case study was applied. The results indicate that there 
is not a high level of knowledge and use of methods and tools of quality management in researched 
hospitals.

* Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o  Zdrowiu, Zakład 
Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii; e-mail: mira.lisiecka-
-bielanowicz@wum.edu.pl
** Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra 
Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Strategicznego; e-mail: 
tomasz.papaj@ue.katowice.pl
*** Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra 
Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Strategicznego; e-mail: 
ewa.czyz-gwiazda@ue.katowice.pl

Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania 
jakością usług w podmiotach leczniczych. 
Analiza przypadków 
Using the methods and tools of quality management services 
in the health care organisations

dr Mira LISIECKA-BIEŁANOWICZ*, dr hab. Tomasz PAPAJ**, 
dr Ewa CZYŻ-GWIAZDA***

Jakość w praktyce



31

2019 S t y c z e ń

M. Lisiecka-Biełanowicz, T. Papaj, E. Czyż-Gwiazda

JAKOŚĆ W PRAKTYCE

jednostek samorządu terytorialnego, budżetu pa-
cjenta i innych. 

Struktura systemu ochrony zdrowia nakreślo-
na jest w aktach prawnych zawierających reguły 
gry w tym sektorze, strategiczne kierunki i progra-
my zdrowotne. Zadania w programach są podzielo-
ne między Ministerstwo Zdrowia (MZ), Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technolo-
gii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego (JST)2. Priorytety 
zdrowotne określa Minister Zdrowia. Komponenty 
strukturalne systemu ochrony zdrowia są przyczy-
nowo powiązane z celami tego systemu, sformuło-
wanymi przez państwo oraz rynek. 

Problematyka podejmowania systemowych (tj. 
świadomych i planowych) działań skierowanych 
na zapewnienie jakości świadczeń zdrowotnych 
w podmiotach leczniczych jest wpisana w roz-
wiązania prawne: europejskiej i polskiej legislacji, 
w treści norm (technicznych i organizacyjnych) 
oraz w standardy opracowane przez naukowe to-
warzystwa medyczne. Pojawia się dylemat, jak po-
godzić konieczność redukcji kosztów z doskonale-
niem jakości świadczonych usług?3

Funkcjonowanie podmiotów leczniczych wyma-
ga realizacji kilku celów równocześnie:

 szybkiego dostarczania świadczeń właściwej 
jakości (zgodnie ze standardami medycznymi oraz 
organizacyjnymi), 

 utrzymywania niskich kosztów oraz 
 respektowania zindywidualizowanych wyma-

gań pacjentów, co ma znaleźć wyraz w zapewnie-
niu kompleksowej oferty dla zainteresowanych 
stron. 

Znaczy to, że realizowanie celów stricte medycz-
nych podmiotów leczniczych ma iść w parze z ko-
niecznością realizacji celów pozamedycznych, głów-
nie ekonomicznych. W strategii rozwoju i funkcjo-
nowania jednostek ochrony zdrowia priorytetem 
powinna być jakość świadczonych przez nie usług4. 

Potrzeba budowania i umacniania konkuren-
cyjności w zakresie jakości usług zdrowotnych, 
kształtowania atrybutów przewag konkurencyjno-
ści w tym sektorze pojawiła się w związku z pod-
jętym procesem restrukturyzacji rozwiązań sys-
temu ochrony zdrowia, a dokładniej w związ-
ku z uwzględnieniem w centralnie administro-
wanym systemie ochrony zdrowia mechanizmów 

2 Polski system ochrony zdrowia opisano m.in. w pracy Piotr Brom-
ber, Joanna Hady, Halina Lachowska, Małgorzata Leśniowska-Gontarz, 
Dorota Szaban , Bogusław Ślusarczyk, Joanna Zdanowska. 2015. 
System Ochrony Zdrowia w Polsce, wyd. I, Warszawa, CeDeWu.Pl.

3 Mauro Cavallone, Francesca Magno, Alberto Zucchi. 2017. 
“Improving service quality in healthcare organisations through 
geomarketing statistical tools”. The TQM Journal, Vol. 29, Issue: 5, 
pp. 690–704.

4 Kategorii jakości, przymiotu świadczonych usług zdrowotnych, 
przez wiele lat nie traktowano jako strategicznego i rynkowego 
czynnika konkurencyjności instytucji świadczącej usługi zdrowotne. 
„Jakość w placówkach zdrowia jest najważniejsza. Ale nie jest łatwa 
do uzyskania” – stwierdził dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego w Łodzi, prof. Piotr Kuna, por. Kolejne ustawowe podejście 
do jakości, Rynek Zdrowia, marzec 2017.

rynkowych. Przejście z systemu administrowanego 
centralnie do systemu funkcjonującego według re-
guł gospodarki rynkowej pociąga za sobą jego zmia-
ny strukturalne i kulturowe.

Cechy sektora ochrony zdrowia, takie jak: rynek 
świadczeniodawcy, polityka informacyjna, wartości 
etyczne, złożoność procesu chorobowego, skutki le-
czenia, generowanie kosztów, zarówno przez usłu-
godawców, jak i usługobiorców, oraz oczekiwania 
społeczne powodują, że wprowadzanie mechani-
zmów rynkowych w miejsce systemu centralnie ste-
rowanego rozbudza nadzieje i oczekiwania realiza-
cji przez system trzech wyżej wymienionych pod-
stawowych parametrów, mianowicie: zapewnienia 
dobrego poziomu jakości świadczeń, dostępności 
świadczeń oraz efektywności zarządzania podmio-
tem leczniczym. Dostawcy usług, zarówno publicz-
ni, jak i prywatni, nie powinni traktować systemu 
ochrony zdrowia jako odizolowanego systemu, lecz 
jako ekosystem, w którym wszystkie zainteresowa-
ne strony wspólnie przyczyniają się do kreowania 
wartości i integracji zasobów5. Stąd potrzeba kre-
owania strategii projakościowych, w których po-
ziom jakości świadczeń ma kluczowe znaczenie6. 

Uwzględnienie mechanizmów rynkowych wy-
musiła nowelizacja ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej7, reforma ubezpieczeń zdrowotnych8 
oraz instrumenty działalności projakościowej ob-
szaru regulowanego i nieregulowanego, w tym: dy-
rektywy, europejskie techniczne normy zharmoni-
zowane z rodziny ISO, będące produktem Między-
narodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO-Inter-
national Organization For Standardization), normy 
ISO o charakterze organizacyjnym; kryteria i zasa-
dy europejskich i narodowych nagród jakości, opra-
cowane wg modelu EFQM (European Foundation 
for Quality Management), amerykańska nagroda ja-
kości wg modelu Malcolma Baldridge’a (National 
Quality Award), przyznawana od kilkunastu już lat 
także w sektorze ochrony zdrowia, a także narodo-
we programy akredytacji, np. Program Akredytacji 
Szpitali przy Ministrze Zdrowia, realizowany przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia z siedzibą w Krakowie (CMJ)9. 

W latach 2016–2018 system ochrony zdrowia 
został na powrót zrekonstruowany według zasad 

5 Vusal Gambarov, Debora Sarno, Xhimi Hysa, Mario Calabrese, 
Alberto Bilotta. 2017. „The role of loyalty programs in healthcare 
service ecosystems”, The TQM Journal, Vol. 29 Issue: 6, pp. 899–919.

6 Sónia Duarte Silva, Ana Fonseca. 2017 „Portuguese primary 
healthcare – sustainability through quality management”, Interna-
tional Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 34, Issue: 2, 
pp. 251–264.

7 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. 1991, nr 91, 
poz.408 z późn. zm.

8 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Dz. U. 
1997 r. Nr 28 z późn. zm. Dz. U. 1998 r. nr 117. Poz. także Ustawę 
z dnia 23.01.2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia. Dz. U. nr 45, poz. 391.

9 Następcą prawnym CMJ będzie Agencja ds. jakości Opieki 
Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta z siedzibą w Krakowie. 
Według Założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdro-
wia i bezpieczeństwie pacjentów, Minister Zdrowia, Warszawa, 
13.01.2017.
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zarządzania centralnego, czego przejawem jest 
m.in. utworzenie sieci szpitali oraz sposób finan-
sowania ich działalności. Sieci weszły w życie od 
października 2017 roku. Szpitale „sieciowe” otrzy-
mują środki w formie ryczałtu, którego wysokość 
jest powiązana z wartością świadczeń zrealizowa-
nych w poprzednich okresach10. Ma miejsce po-
wrót do rozwiązań typowych dla modelu budżeto-
wego Beveridge’a, a odchodzenie od modelu rynko-
wego i ubezpieczeniowego11. Wprowadzane liczne 
zmiany rozwiązań systemowych w ochronie zdro-
wia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat – w ślad 
za personalnymi zmianami osób kierujących tym 
skomplikowanym resortem – ukazują meandry te-
go systemu, co znajduje wyraz w zmianie mode-
lu systemu ochrony zdrowia. Eksperci systemu 
ochrony zdrowia piszą m.in. o ryzykownym mode-
lu chaosu12. 

W literaturze i praktyce podnoszone są głosy, że 
należy odsunąć polityków i amatorów od podejmo-
wania faktycznych decyzji dotyczących najbardziej 
skomplikowanego sektora na świecie, czyli systemu 
ochrony zdrowia. Model Beveridge’a sprawdza się 
bowiem w krajach o małej liczbie ludności, takich 
jak: Islandia, Dania i Norwegia. Pogląd ten zbieżny 
jest ze stanowiskiem badaczy sektora ochrony zdro-
wia, zdaniem których „Nadmiar działań politycz-
nych nie prowadzi do wytworzenia kultury jakości. 
Efektem będzie raczej zakłócenie podejmowania 
działań i uznanie za priorytet aspektów konwencjo-
nalnych i mierzalnych”13.

Cały proces opieki nad pacjentem cechować po-
winna świadoma orientacja na pacjenta, myślenie 
w kategoriach jego dobra. Strategię postępowania 
z pacjentem powinna cechować chęć autentyczne-
go i uważnego wsłuchiwania się w jego „głos”. 

10 Ryczałt – oprócz świadczeń szpitalnych – obejmie również 
świadczenia: AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizo-
wana w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacji leczniczej. 
Co do sposobu obliczania ryczałtu – podany sposób jest niejasny. 
Według wzoru zaproponowanego w projekcie szpitale, które będą 
miały nadwykonania, stracą znaczną część ryczałtu. Z kolei te, 
które obniżą liczbę wykonywanych świadczeń, otrzymają większe 
finansowanie. To jest zachęta do tego, żeby nie świadczyć więcej 
świadczeń, ale wręcz ograniczać świadczenia. W opinii dyrektorów 
szpitali utworzone sieci szpitali i przysługujące im ryczałty osłabiają 
rolę pacjenta w systemie; ryczał będzie zmuszał szpitale do oszczę-
dzania i cięcia kosztów. Na wprowadzonych sieciach szpitali naj-
bardziej stracą pacjenci. Dotychczas mogli leczyć się w prywatnych 
lecznicach z kontraktem NFZ-u, a po wdrożeniu sieci szpitali tego 
typu placówki stracą publiczne finansowanie, więc pacjentowi na 
leczenie pozostaje jego własny budżet. Gospodarowanie w szpitalu 
opiera się na pieniądzu, a rozwiązanie ryczałtowe, czyli sytuacja, 
gdy pieniądz idzie przed pacjentem, powoduje, że niszczone jest 
racjonalne zarządzanie finansami, co może spowodować spadek 
efektywności systemu. 

11 Przykład Holandii zdaje się być negatywną weryfikacją syste-
mów opieki zdrowotnej opartych na modelu Beveridge’a. Por. Kry-
styna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda, Mira Lisiecka-Biełanowicz. 2017. 
Projakościowe zarządzanie w ochronie zdrowia. Katowice, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 27–30.

12 Por. Marek Balicki. 2016. Ryzykowny model chaosu. „Służba 
Zdrowia”, Warszawa, 3 listopada 2016, także Andrzej Sośnierz. 2016. 
„Nasze kompleksy”, Służba Zdrowia, Warszawa, 3 listopada 2016.

13 Za: Tim Freeman, Pomiar wyników i wdrażanie ulepszeń [w:] 
pod red. Kieren Walshe, Judith Smith. 2011. Zarządzanie w opiece 
zdrowotnej, Warszawa Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 372.

Wymaga to zdrowego systemu ochrony zdrowia 
– zdrowych warunków pracy, projakościowej kul-
tury pracy, integrowania wszystkich komponentów 
procesów świadczenia usług, takich jak: kwalifika-
cje medyczne i pozamedyczne, empatia personelu, 
stan i poziom jakości środków technicznych, stan 
infrastruktury, przyjętych standardów medycznych 
i standardów postępowania okołomedycznego, od-
powiednie relacje wśród personelu, doprecyzowa-
nie celów – zadań, kompetencji i odpowiedzialno-
ści za zakresy świadczeń oraz dopracowanie sku-
tecznej komunikacji, wspartej właściwymi progra-
mami komputerowymi oraz formami sprzyjającymi 
wizualizacji postępów w działaniu. Upublicznienie 
działań i ich efektów jest także elementem moty-
wacji do dobrej pracy. Kreowanie zaangażowania 
pracowników sprzyja zaś jakości świadczonych 
usług14. Interes pacjenta powinien być najważniej-
szy w modelu ochrony zdrowia. 

Powyższe sformułowania brzmią jak truizmy 
w świetle wypowiedzi środowiska medycznego 
– ludzi w białych kitlach – „Małych Bogów”, któ-
rych chęć i motywację do pracy – Ich zdaniem 
– niszczy system już od wczesnych lat zetknięcia 
się z praktyką medyczną; dotyczy to zarówno prak-
tykantów, rezydentów, jak i lekarzy15. Z wypowie-
dzi lekarzy dowiadujemy się, że zasady systemu 
ochrony zdrowia są coraz mniej racjonalne, mało 
logiczne i nie sprzyjają zaangażowaniu w pracy; 
pacjent jest numerem, a życie rodzinne ulega ru-
inie z powodu gonitwy za pieniądzem. Tymczasem 
satysfakcja pracowników ochrony zdrowia oraz za-
angażowanie pracowników w inicjatywy uspraw-
niania bezpieczeństwa pacjentów, jakości opieki 
są kluczowe z punktu widzenia zapewnienia sku-
teczności i efektywności procesów realizowanych 
w podmiotach leczniczych16. 

Truizmem jest więc przypominanie zasady orien-
tacji na pacjenta dla Jego dobra w sytuacji, gdy le-
karz musi wybierać między zaniedbywaniem pa-
cjenta a zaniedbywaniem dokumentacji. Lekarz za-
pytany, co jest ważniejsze, odpowiada: dbanie o do-
kumentację, bo „tak naprawdę nikogo nie obchodzą 
wyniki leczenia pacjenta, ważne jest, czy papie-
ry się zgadzają….”17. Doświadczony lekarz-ortope-
da na pytanie, co jest najważniejsze w systemie, 
stwierdza: „Wszyscy zapominają, po co ten system 

14 Christian Gadolin, Thomas Andersson. 2017. “Healthcare 
quality improvement work: a professional employee perspective”, 
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 30, 
Issue: 5, pp. 410–423.

15 Zob. Paweł Reszka. 2017. „Mali Bogowie. O znieczulicy pol-
skich lekarzy”, Warszawa, Czerwone i Czarne Sp. z o.o.

16 Marcus Strömgren, Andrea Eriksson, Linda Ahlstrom, David 
Kristofer Bergman, Lotta Dellve. 2017. „Leadership quality: a factor 
important for social capital in healthcare organizations”, Journal of 
Health Organization and Management, Vol. 31, Issue: 2, pp. 175–191; 
Stuart Barson, Fiona Doolan-Noble, Jonathon Gray, Robin Gauld. 
2017. „Healthcare leaders’ views on successful quality improvement 
initiatives and context”, Journal of Health Organization and Manage-
ment, Vol. 31, Issue: 1, pp. 54–63.

17 Por. Paweł Reszka. 2017.” Mali Bogowie. O znieczulicy pol-
skich lekarzy”. Warszawa. Czerwone i Czarne, Sp. z o.o, s. 159.
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istnieje, co jest najważniejsze. Najważniejszy po-
winien być pacjent. Tymczasem każdemu chodzi 
o własny interes. NFZ, dyrektor, ordynator, lekarze 
liczą pieniądze nie po to, żeby dzięki nim ratować 
ludzi, a po to, żeby bilanse się zgadzały”18. Te wy-
powiedzi muszą niepokoić wszystkich interesariu-
szy systemu. 

W zarządzaniu relacjami na linii kierownictwo 
– pracownik medyczny kontrakt natury technicz-
no-ekonomicznej, w oparciu o który pracownik 
ofiarował swoją lojalność i zaangażowanie w za-
mian za bezpieczeństwo pracy, powoli przechodzi 
do lamusa. Potrzebny jest kontrakt uwzględniający 
aspekty natury psychologicznej, etyczno-moralnej, 
kontrakt, który sięgnie do humanistycznej struktu-
ry ludzkiego bytu, który będzie wyzwalał energię, 
podstawę motywacji do pracy i będzie powodował, 
że praca będzie dawała radość19. Pieniądz powoli 
wypierany jest przez czas wolny! Wyzwaniem sta-
je się zapewnienie balansu między pracą a czasem 
wolnym20.

W rzeczy samej więc idzie o przesłanki, założe-
nia systemu motywujące ludzi do pracy. Pracownik 
służby zdrowia, lekarz, rezydent, pielęgniarka, sa-
nitariusz ma świadomość, że sformułowane przed 
laty przez T. Kotarbińskiego, prakseologa i filozofa 
– reistę, przesłanki motywujące do pracy odwołu-
ją do chęci, do radości i satysfakcji z wykonywanej 
pracy. Filozof ten pisał: „Chodzi o to, by człowiek 
robił ochoczo to, co robić musi; by tego, co robić 
musi, nie robił tylko dlatego, że musi; by w robie-
niu tego, co musi znalazł upodobanie i dzięki temu 
pracę swą usprawnił wielokrotnie okazując hojność 
w oddaniu się jej”21.

Wywiady z kierownictwem szpitali potwierdzi-
ły powszechne przeświadczenie wszystkich zain-
teresowanych stron, że wysoka jakość świadczeń 
podmiotów leczniczych powinna być priorytetem 
w ochronie zdrowia. Potwierdzają to także opinie 
pacjentów, którzy zainteresowani są usługami ce-
chującymi się wysoką jakością22.

Pojawiła się kolejna presja administracyjna 
o potrzebie poprawy jakości i bezpieczeństwa pa-
cjentów w podmiotach leczniczych, także popra-
wy efektywności funkcjonowania tych jednostek. 
W 2017 roku minister zdrowia przedłożył do pu-
blicznej, środowiskowej dyskusji „Założenia do pro-
jektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bez-
pieczeństwie pacjentów”. To etap procedury, ma-
jącej na celu opracowanie i wdrożenie rozwiązań 

18 Op. cit., s. 204.
19 Mira Lisiecka-Biełanowicz. 2016. Zarządzanie jakością relacji 

w organizacjach ochrony zdrowia. Warszawa. Difin.
20 Tanaya Nayak, Chandan Kumar Sahoo, Prabodh Kumar Mohan-

ty, Bijaya Kumar Sundaray. 2016. „HR interventions and quality of 
work life of healthcare employees: an investigation”, Industrial and 
Commercial Training, Vol. 48, Issue: 5, pp. 234–240.

21 Tadeusz Kotarbiński. 1964. Traktat o dobrej robocie. PAN, Wyd. 
Ossolineum.

22 Selim Ahmed, Kazi Md. Tarique, Ishtiaque Arif. 2017. “Service 
quality, patient satisfaction and loyalty in the Bangladesh healthcare 
sector”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 
Vol. 30, Issue: 5, pp. 477–488.

prawno-organizacyjnych, które w sposób komplek-
sowy i skoordynowany będą realizowały prioryte-
ty polityki zdrowotnej w obszarze jakości23. Przed-
miotem uregulowań poddanych pod dyskusję jest 
wprowadzenie rozwiązań w zakresie:

1. autoryzacji podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą (system autoryzacji);

2. systemowego monitorowania zdarzeń niepo-
żądanych (system monitorowania zdarzeń niepo-
żądanych);

3. prowadzenia przez szpitale wewnętrznych 
systemów monitorowania jakości i bezpieczeństwa;

4. monitorowania klinicznych wskaźników 
jakości;

5. prowadzenia rejestrów medycznych do celów 
oceny jakości;

6. zwiększenia znaczenia systemu akredytacji 
w ochronie zdrowia.

Rozwiązaniom tym ma sprzyjać koncepcja in-
tegrowania łańcucha świadczeń. Idei integrowa-
nia łańcucha świadczeń stricte merytorycznych, tj. 
procesów podstawowych, specjalistycznych i tech-
nicznych w układzie: personel – pacjent, procesów 
mierzonych stopniem dobrostanu pacjentów, to-
warzyszyć powinno integrowanie łańcucha świad-
czeń w układzie finansowym: procesy merytorycz-
ne – procesy ekonomicznej efektywności, mierzone 
pieniądzem. Integrowanie łańcucha świadczeń wią-
że się także z inkorporacją najnowszych technologii 
w procesy realizowane przez podmioty lecznicze24. 

Podmioty lecznicze powinny dawać wiarygod-
ne dowody stosowania narzędzi realizacji strate-
gii projakościowej (TQM – Total Quality Manage-
ment), strategii minimalizacji marnotrawstwa po-
przez wciąganie każdego pracownika w proces po-
prawy i/lub doskonalenia świadczeń, wciąganie 
w proces racjonalizacji pracy na każdym stanowi-
sku pracy „swojej” instytucji przez stosowanie na 
przykład zasad Lean25.

Instrumenty realizacji strategii projakościowej 
zapewniają uzyskanie właściwego poziomu zakon-
traktowanej, gwarantowanej usługi. Wyrazem za-
rządzania organizacją przez jakość pracy jest zna-
jomość i umiejętność stosowania w praktyce metod 
i technik typowych dla tego typu zarządzania orga-
nizacjami świadczącymi usługi publiczne.

Badania przeprowadzone na temat projakościo-
wego zarządzania placówkami sektora ochrony 
zdrowia pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jaki 
jest stopień implementacji metod i narzędzi za-
rządzania wśród kadry menedżerskiej podmiotów 
leczniczych.

23 Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdro-
wia i bezpieczeństwie pacjentów, Minister Zdrowia, Warszawa, 
13.01.2017.

24 Paulchris Okpala. 2018. „Assessment of the influence of tech-
nology on the cost of healthcare service and patient’s satisfaction”. 
International Journal Of Healthcare Management. Vol. 11, No. 4, 
pp. 351–355.

25 Por. Krystyna Lisiecka, Iwona Burka. 2016. Lean Service w teo-
rii i praktyce. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.
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1. Metody i narzędzia projakościowego zarządzania 
organizacją – wyniki badań

1.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań – założenia 
badawcze

Głównym celem realizacji badań była próba zdia-
gnozowania stopnia implementacji metod i narzę-
dzi projakościowego zarządzania w wybranych 
podmiotach leczniczych. W szczególności badania 
skoncentrowane były na zdiagnozowaniu stanu za-
rządzania jakością świadczeń zdrowotnych i dal-
szego ich doskonalenia. Tabela 1. zawiera zestaw 
metod i narzędzi potencjalnie możliwych do zasto-
sowania w praktyce organizacji oraz wybrane kry-
teria ich podziału.

W tabeli 2. zaś przedstawiono metody i narzę-
dzia jakości wykorzystywane w sektorze ochrony 
zdrowia według Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Jakości (American Society for Quality – ASQ). 

Tabela 2. Metody i narzędzia jakości wykorzystywane w sekto-
rze ochrony zdrowia według Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Jakości – ASQ)

Sektor Metody i narzędzia jakości

Ochrona zdrowia

Analiza pola sił

Benchmarking

Diagram SIPOC+CM

Diagram spaghetti

Diagram sukcesu i efektu

Macierz SMART

Macierz wpływu skuteczności

Metoda zdarzeń krytycznych

Schemat koncentracji problemów

5 x Dlaczego?

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://asq.org/

Na potrzeby badań sformułowano następujące 
pytanie badawcze: 

– Jaki jest poziom wykorzystania metod i narzę-
dzi projakościowego zarządzania w wybranych or-
ganizacjach systemu ochrony zdrowia?

Do odpowiedzi na postawione pytanie badaw-
cze wykorzystano metodę jakościową – case study. 
Podmiotami badań, w których przeprowadzono ba-
dania jakościowe z wykorzystaniem metody case 
study, były cztery szpitale z województwa śląskie-
go. Badania przeprowadzone zostały w siedzibach 
badanych szpitali. Przy doborze respondentów do 
badań starano się zadbać, by badane podmioty były 
różne m.in. pod względem własności, formy praw-
nej, wielkości. 

Celem opracowania studiów przypadków było 
poznanie poziomu wykorzystania metod i narzędzi 
projakościowego zarządzania świadczeniami w wy-
branych szpitalach funkcjonujących na terenie wo-
jewództwa śląskiego. Badania jakościowe miały też 
na celu poznanie przyczyn wdrażania wybranych 
metod i narzędzi zarządzania jakością, korzyści 
płynących z ich stosowania, określenia stopnia ich 

Tabela 1 . Metody i narzędzia zarządzania jakością oraz wybrane 
kryteria ich podziału

Kryterium Metody i narzędzia jakości

Narzędzia analizy 

przyczyn (Cause 

analysis tools)

Diagram przyczynowo-skutkowy / Diagram 

Ishikawy / Diagram rybich ości

Wykres Pareta

Wykres rozrzutu

Narzędzia 

gromadzenia 

danych i ich analizy 

(Data collection and 

analysis tools)

Wykres pudełkowy (wykres skrzynkowy)

Arkusz kontrolny

Karta kontrolna

Metoda projektowania eksperymentów (DOE)

Histogram

Wykres rozrzutu

Stratyfikacja

Badania (np. kwestionariusze ankietowe, 

internetowe, wywiady telefoniczne, wywiady 

bezpośrednie, grupy fokusowe)

Narzędzia 

podejmowania 

decyzji i ewaluacji 

(Evaluation and 

decision-making 

tools)

Macierz decyzji

Wielokrotne głosowanie

Narzędzia tworzenia 

idei (Idea creation 

tools)

Diagram pokrewieństwa (metoda KJ)

Benchmarking

Burza mózgów

Nominal Group Technique (NGT)

Narzędzia analizy 

procesów (Process 

analysis tools)

Schemat blokowy (Flowchart)

Analiza FMEA (analiza skutków potencjalnych 

błędów)

Metoda zapobiegania nieumyślnym błędom 

(Poka-Yoke, ang. Mistake-proofing)

Diagram Spaghetti

Narzędzia 

planowania projektu 

i wdrażania (Project 

planning and 

implementation 

tools)

Wykres Gantta

Cykl PDCA, cykl PDSA

Siedem 

podstawowych 

narzędzi jakości 

(Seven basic quality 

tools)

Diagram przyczynowo-skutkowy / Diagram 

Ishikawy / Diagram rybich ości

Arkusz kontrolny

Karta kontrolna

Histogram

Wykres Pareta

Wykres rozrzutu

Stratyfikacja

Siedem nowych 

narzędzi zarządzania 

i planowania (Seven 

new management 

and planning tools)

Diagram pokrewieństwa (metoda KJ)

Diagram relacji

Diagram systematyki (wykres drzewa, 

dendrogram)

Diagram macierzowy

Matrix Data Analysis

Diagram strzałkowy

Wykres programowania procesu decyzyjnego 

(PDPC)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: N. R. Tague’s The Quality 

Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, 2004 
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znajomości w organizacjach. Ponadto próbowano 
ustalić trudności i ograniczenia, na które natknęły 
się organizacje w trakcie wdrażania wybranych me-
tod i narzędzi, oraz wyznaczyć, z jakiego powodu 
badane organizacje nie stosują wybranych metod 
i narzędzi; także czy planują w najbliższym cza-
sie implementacje nowych metod. Zastosowanie 
pogłębionych wywiadów miało pomóc w zrozu-
mieniu opinii respondentów na temat stosowania 
metod i narzędzi zarządzania jakością usług w or-
ganizacjach ochrony zdrowia i w konceptualizacji 
problemów, które pojawiają się w trakcie ich wdra-
żania i stosowania, a także w zidentyfikowaniu me-
tod i narzędzi, które faktycznie współcześnie służą 
badanym organizacjom do pomiaru i doskonalenia 
podejmowanych projakościowych działań. Wybra-
ne do badań organizacje miały wdrożone i certyfi-
kowane systemy zarządzania jakością zgodne z wy-
maganiami normy ISO 9001. 

1.2. Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością 
w wybranych organizacjach – wyniki badań jakościowych

1.2.1. Studium przypadku A 
Podmiotem badań w ramach studium przypad-

ku A był szpital będący jednostką samorządu wo-
jewództwa, posiadający cztery oddziały, około 180 
łóżek i zatrudniający powyżej 200 pracowników, 
z certyfikatem ISO 9001 ważnym do 2020 ro-
ku oraz w trakcie procesu wdrażania standardów 
akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości 
z Krakowa.

Zakres działalności szpitala obejmuje, m.in: 
udzielanie stacjonarnych i całodobowych świad-
czeń zdrowotnych szpitalnych, udzielanie ambu-
latoryjnych świadczeń zdrowotnych, prowadze-
nie działalności diagnostycznej, świadczenie usług 
farmaceutycznych, prowadzenie działań z zakresu 
zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, 
promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Działal-
ność wykonywana jest w ramach oddziałów, poradni 
specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych.

Wywiad przeprowadzono z pełnomocnikiem ds. 
systemu zarządzania jakością. 

Z analizy zgromadzonego w trakcie wywiadu ma-
teriału wynika, że wśród metod i narzędzi projako-
ściowego zarządzania w funkcjonowaniu szpitala 
wykorzystywane są:

 różnego rodzaju badania, w tym ankiety zado-
wolenia pacjentów, z których udało się wskazać ob-
szary wymagające doskonalenia – catering, łóżka;

 plany jakości, w tym cele dotyczące jakości, po-
lityka jakości, plany strategiczne, kontrola zarząd-
cza, wskaźniki jakościowe dla procesów;

 burza mózgów – w trakcie cotygodniowych spo-
tkań, które odbywały się w piątki (obecnie zawie-
szone w związku z wprowadzanymi zmianami);

 histogramy;
 harmonogramy, w tym dotyczące prowadze-

nia nadzoru nad sprzętem medycznym (przeglądy 
sprzętu);

 5S – wykorzystywane zwłaszcza przez oddzia-
łowe, ale bez wyraźnej metodycznie nakreślonej 
procedury, raczej intuicyjnie;

 schematy blokowe (diagramy przepływu proce-
sów – flow charts) – umożliwiające uporządkowa-
nie wszystkich procedur, które następnie w pełni 
udostępnione zostały w wersji elektronicznej dla 
pracowników szpitala.

W tabeli 3. zaprezentowano poziom wykorzysta-
nia i istotności metod i narzędzi zarządzania jako-
ścią w szpitalu A.

Tabela 3. Poziom wykorzystania i  istotności narzędzi i  metod 
zarządzania jakością w szpitalu A

Nazwa narzędzia 
i metody 

zarządzania 
jakością

Poziom wykorzystania Poziom istotności

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Badania X X

Plan jakości X X

Burza mózgów X X

Histogram X X

Harmonogram X X

5S X X

Schemat blokowy X X

Źródło: opracowanie własne

Podstawowym powodem stosowania wybranych 
metod i narzędzi zarządzania jakością wskazywa-
nym przez badany szpital było uporządkowanie 
wewnętrzne organizacji, jej bieżącego funkcjonowa-
nia i systemu zarządzania. Wśród korzyści zastoso-
wania metod i narzędzi jakości podkreślono więk-
szą satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy 
oraz lepsze panowanie nad kosztami szpitala.

Implementacja metod i narzędzi nie odbywała 
się jednak bez trudności. Wśród problemów wska-
zywano przede wszystkim na duży opór wśród pra-
cowników przed zmianami, brak lub niewielką ich 
motywację, przepracowanie oraz niedofinansowa-
nie pracowników przy równoczesnym stale zwięk-
szanym zakresie wykonywanych zadań i problemy 
z przepływem informacji. 

Wśród działań doskonalących szpital posta-
wił przede wszystkim na informatyzację działań, 
w tym dostrzeżono wagę wprowadzenia elektro-
nicznego obiegu dokumentacji oraz zatrudnienia 
dodatkowych osób do realizacji zadań z zakresu 
informatyki. Drugim obszarem doskonalenia jest 
skoncentrowanie działań szpitala wokół tzw. opieki 
skoordynowanej. 

1.2.2. Studium przypadku B 
Podmiotem badań w ramach studium przypadku 

B był szpital będący własnością prywatną – jedno-
osobową działalnością gospodarczą, reprezentujący 
kapitał krajowy, zatrudniający do 10 osób, z certy-
fikatem ISO 9001 i ISO 14001. Zakres działalno-
ści szpitala obejmuje świadczenie usług w zakre-
sie leczenia jednego dnia (WZW, gastroenterologia, 
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reumatologia, hematologia, choroby wewnętrzne), 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz progra-
my zdrowotne lekowe (terapeutyczne). 

Wywiad przeprowadzono z pełnomocnikiem ds. 
jakości, pełniącym jednocześnie funkcję m.in. koor-
dynatora badań klinicznych. Potwierdził on stoso-
wanie następujących metod i narzędzi zarządzania 
jakością w badanym szpitalu:

 badania, typu ankiety zadowolenia pacjentów, 
które wskazane zostały jako bardzo istotne narzę-
dzie w bieżącym i długofalowym funkcjonowaniu 
organizacji;

 plany jakości, zadania, wskaźniki do procesów;
 burze mózgów – wykorzystywane szczególnie 

w bieżącym funkcjonowaniu szpitala;
 arkusze kontrolne, zwłaszcza w przeprowadza-

nych procesach leczniczych;
 harmonogramy, w tym prowadzonych projek-

tów oraz bieżącej pracy pielęgniarek i lekarzy;
wykresy Gantta – przy wizualizacji zadań re-

alizowanych w ramach projektów profilaktycznych 
dla mieszkańców;

 schematy blokowe uzupełniane wskaźnikami 
dla zidentyfikowanych procesów;

 histogramy;
 cykl PDCA – w ramach którego zidentyfikowa-

no sukcesywnie narastające wraz z rozwojem ska-
li działalności szpitala m.in. problemy pacjentów 
w komunikacji ze szpitalem i na tej podstawie za-
planowano, wdrożono i stosownie zmodyfikowano 
sposoby kontaktu, w tym telefonicznego i poprzez 
media społecznościowe;

 szpital identyfikuje również ryzyka, m.in. w ob-
szarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ale nie 
z wykorzystaniem FMEA, lecz własnej metodyki. 

W tabeli 4. zaprezentowano poziom wykorzysta-
nia i istotności metod i narzędzi zarządzania jako-
ścią w szpitalu B.

Głównymi przyczynami stosowania wybranych 
metod i narzędzi zarządzania jakością w badanym 
szpitalu były pojawiające się sytuacje kryzysowe 

oraz działania zapobiegawcze, w tym chęć zabez-
pieczenia się przed występowaniem nowych sytu-
acji generujących negatywne ryzyka. Zapobieganie 
kryzysom wskazano także jako główną korzyść pły-
nącą ze stosowania wybranych metod i narzędzi 
zarządzania jakością. Inne podkreślane pozytywne 
wpływy to: wewnętrzne uporządkowanie, w tym 
wprowadzenie porządku organizacyjnego w funk-
cjonowaniu szpitala i przejrzystości w podziale 
zadań. 

Z przeprowadzonego badania wynika ponadto, 
że organizacja napotkała na kilka trudności. Głów-
nym problemem okazała się komunikacja pomię-
dzy pracownikami oraz między właścicielem a pra-
cownikami, brak porozumienia, komunikacji, która 
umożliwiałaby wymianę pomysłów, także fakt, że 
zadania związane z zarządzaniem realizuje osoba 
z wykształceniem medycznym, wreszcie opór ludz-
ki przed zmianami. 

W ramach działań doskonalących szpital mi-
mo wszystko nie rezygnuje z możliwości wdraża-
nia nowych metod i narzędzi. Zapowiada zmia-
ny zwłaszcza w obszarze organizacji zastępstw 
oraz zarządzania kapitałem ludzkim, w związku 
ze zmianą pokoleniową, która ma nastąpić w naj-
bliższym czasie. Szpital deklaruje ponadto chęć 
wdrażania zmian w obszarze organizacji badań 
klinicznych. 

1.2.3. Studium przypadku C 
Studium przypadku C dotyczy szpitala wielopro-

filowego. Został on przekształcony kilka lat temu 
w spółkę prawa handlowego, tj. spółkę z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z udziałem kapitału prywat-
nego oraz publicznego. Szpital posiada około 150 
łóżek i zatrudnia około 250 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty. Posiada certyfikat na spełnie-
nie wymagań ISO 9001 oraz ISO 14001. Szpital po-
siada 6 oddziałów, 5 poradni przyszpitalnych, am-
bulatoria przyszpitalne oraz diagnostykę.

Tabela 4. Poziom wykorzystania i  istotności narzędzi i  metod 
zarządzania jakością w szpitalu B

Nazwa narzędzia 
i metody 

zarządzania 
jakością

Poziom wykorzystania Poziom istotności

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Badania X X

Plany jakości X X

Burza mózgów X X

Arkusz kontrolny X X

Harmonogram X X

Wykres Gantta X X

Schemat blokowy X X

Histogram X X

Cykl PDCA X X

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Poziom wykorzystania i  istotności narzędzi i  metod 
zarządzania jakością w szpitalu C

Nazwa narzędzia 
i metody 

zarządzania 
jakością

Poziom wykorzystania Poziom istotności

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Benchmarking X X

Burza mózgów X X

Arkusz kontrolny X X

Schemat blokowy X X

Harmonogram X X

Plany jakości X X

Histogram X X

Diagram Pareta X X

Badania, np. 

kwestionariusze 

ankietowe

X X

Źródło: opracowanie własne
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Wywiad przeprowadzono z kierownikiem mar-
ketingu. W tabeli 5. zaprezentowano poziom wyko-
rzystania oraz istotności metod i narzędzi zarządza-
nia jakością usług zdrowotnych w szpitalu C.

Przyczyną korzystania z wybranych metod i na-
rzędzi zarządzania jakością jest bieżący monitoring 
funkcjonowania szpitala. Wśród korzyści z zasto-
sowanych metod i narzędzi zarządzania jakością 
można wskazać ujednolicanie modelu zarządzania 
świadczeniami w szpitalu oraz podnoszenie wiary-
godności świadczonych usług poprzez zmniejsza-
nie ryzyka występowania zakażeń.

Do trudności stosowania metod i narzędzi za-
rządzania jakością świadczeń można zaliczyć oba-
wę przed nowymi rozwiązaniami oraz komuni-
kację wewnętrzną. Wśród działań doskonalących 
planuje się dostosowanie programu elektronicznej 
dokumentacji pacjenta do rzeczywistych potrzeb 
w szpitalu. 

1.2.4. Studium przypadku D 
Podmiotem badań w ramach studium przypad-

ku D był szpital niepubliczny, prowadzony w formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstał 
on jako własność prywatna, nie w wyniku prze-
kształcenia, tylko w miejscu zlikwidowania kilka 
lat temu szpitala publicznego. Szpital posiada dzie-
więć oddziałów, na których pacjenci mają dostęp 
do 187 łóżek, zatrudnia powyżej 250 pracowników, 
w tym lekarzy, pielęgniarki, położne i farmaceutów. 
Od 2011 roku szpital posiada ważny certyfikat po-
twierdzający zgodność systemu zarządzania jakością 
z wymaganiami normy ISO 9001. Jest także przed 
przystąpieniem do procesu akredytacji, prowadzonej 
przez Centrum Monitorowania Jakości (wcześniej 
szpital posiadał certyfikat CMJ, obecnie jest nieważ-
ny, ponieważ upłynął okres jego ważności). 

Wywiad przeprowadzono z przedstawicielem 
najwyższego kierownictwa, tj. Prezesem Zarządu, 
pełniącym jednocześnie obowiązki pełnomocnika 
ds. jakości, a także w obecności osoby bezpośred-
nio zajmującej się wdrażaniem, stosowaniem i mo-
nitorowaniem odpowiednich standardów jakości 
w szpitalu. 

Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że 
w badanym szpitalu w bieżącym funkcjonowaniu 
wykorzystuje się kilka metod i narzędzi zarządza-
nia jakością, wśród których do najbardziej istotnych 
zaliczono: 

 benchmarking; 
 burzę mózgów; 
 arkusze kontrolne; 
 karty kontrolne; 
 metodę 5  ×  Dlaczego?, stosowaną zwłaszcza 

w przypadku analizy zdarzeń niepożądanych, by 
dzięki analizom nie dochodziło do ich występo-
wania; 

 schematy blokowe; 
 Poka-Yoke, zwłaszcza w sprawdzaniu i przygo-

towywaniu sprzętu medycznego, by nie dochodziło 
do błędów i pomyłek; 

 plany jakości; 
 badania;
wykresy Gantta; 
 histogramy.

Szczegóły dotyczące poziomu wykorzystania 
i istotności metod i narzędzi zarządzania jakości 
w szpitalu D zaprezentowano w tabeli 6. 

W opinii badanych najważniejszymi przyczyna-
mi stosowania powyższych metod jest chęć dotar-
cia do źródeł pojawiających się problemów, dążenie 
do zapobiegania błędom i pomyłkom, a także pra-
gnienie szybkiego i stosunkowo prostego gromadze-
nia informacji o badanych grupach. 

Argumentem podawanym za stosowaniem wy-
branych narzędzi i metod była ich prostota, łatwość 
użycia, a jednocześnie możliwość czerpania z nich 
korzyści. Ograniczeniem stosowania metod i na-
rzędzi – zdaniem najwyższego kierownictwa – jest 
ich skomplikowanie, trudność w aplikacji, koniecz-
ność posiadania wiedzy przez personel. Do dzia-
łań doskonalących zaliczono wprowadzenie syste-
mu informatycznego umożliwiającego porównanie 
ogólnych wskaźników efektywności szpitali lub ich 
oddziałów.

2. Studia przypadków – wnioski

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzo-
no, że w badanych podmiotach leczniczych meto-
dy i narzędzia projakościowego zarządzania świad-
czeniami zdrowotnymi są wykorzystywane w nie-
wielkim stopniu. Wśród najczęściej stosowanych 
wskazywano: 

 plany jakości; 
 histogramy;
 badania ankietowe;

Tabela 6. Poziom wykorzystania i  istotności metod i  narzędzi 
zarządzania jakością w szpitalu D

Nazwa narzędzia 
i metody 

zarządzania 
jakością

Poziom wykorzystania Poziom istotności

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Benchmarking X X

Burza mózgów X X

Arkusz kontrolny X X

Karta kontrolna X X

5 x Dlaczego? X X

Schemat blokowy X X

Metoda 

zapobiegania 

nieumyślnym 

błędów 

(Poka-Yoke)

X X

Plany jakości X X

Badania X X

Wykres Gantta X X

Histogram X X

Źródło: opracowanie własne
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Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością usług w podmiotach leczniczych. Analiza przypadków

 arkusze kontrolne;
 burze mózgów.

Podkreślano konieczność realizacji procesu stałe-
go doskonalenia funkcjonowania organizacji z wy-
korzystaniem cyklu PDCA. 

Analiza odpowiedzi respondentów badanych or-
ganizacji wykazała, że głównymi korzyściami stoso-
wanych narzędzi jest większa przejrzystość działań, 
zdyscyplinowanie w obszarze realizacji podstawo-
wych procesów tworzących wartość dla pacjentów 
oraz dla organizacji, czyli poprawa projakościowego 
zarządzania organizacją,

Badania wykazały, że organizacje napotykają na 
szereg trudności w implementowaniu konkretnych 
metod i narzędzi zarządzania jakością świadczeń. 
Do najważniejszych zaliczono te związane z czyn-
nikiem ludzkim, to jest: 

 słabo rozwiniętą komunikacją pomiędzy pra-
cownikami oraz zarządzającymi i pracownikami; 

 opór przed zmianami (niezależnie od zajmowa-
nego stanowiska); 

 obawy o przyszłość; 
 przepracowanie; 
 niedofinansowanie; 
 nieznajomość (często brak świadomości istnie-

nia) metod i narzędzi wspierających konkretne ob-
szary funkcjonowania organizacji.

Podsumowanie

System zarządzania usługami zdrowotnymi 
w podmiotach leczniczych powinien być wspiera-
ny zestawem metod i narzędzi pozwalających uru-
chomić ich potencjał dla dobra pacjenta. Tymcza-
sem wyniki badań wskazują, że stopień znajomości 
i stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością 
w badanych szpitalach nie jest wysoki. 

Na przestrzeni lat w naukach o zarządzaniu do-
pracowano się wielu rozwiązań możliwych do za-
stosowania w placówkach sektora ochrony zdro-
wia. Rozwiązania te pozwalają uzyskać korzyści 
natury organizacyjnej oraz ekonomicznej, a także 
zmieniać postawy i zachowania personelu. Stąd 
konieczne jest honorowanie zasad oraz stosowa-
nie metod i narzędzi pozwalających w pełni reali-
zować zakres indywidualnej odpowiedzialności, 
która związana jest z zakresem władzy i towarzy-
szącej jej kompetencji, a tym samym zastosowanie 
metod pozwalających odpowiednio ukierunkować 
dążenia i wysiłki personelu, pobudzić pracę zespo-
łową i zharmonizować cele indywidualne różnych 
osób z dobrem wspólnym, tj. celami, dla realizacji 
których dana instytucja ochrony zdrowia została 
powołana. Wyzwaniem zarządzających jest prowa-
dzenie ludzi dla osiągnięcia celu/celów instytucji. 
Żeby poprowadzić ludzi za sobą, trzeba umieć wy-
korzystać potencjał każdej osoby. Pomocne mogą 
być metody i narzędzia wspomagające zarządzanie 
jakością świadczeń. Należy je poznać i wdrażać do 
praktyki, aby dostrzec korzyści wynikające z ich 
zastosowania. 
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W październiku 2019 roku obędzie się 22. Międzynarodowa Konferencja z cyklu 
 „Zarządzanie jakością i rozwój organizacyjny” (Quality Management and Organisatio-
nal Development – QMOD). Tym razem zostanie ona zorganizowana w Krakowie. Pomy-
słodawcami oraz organizatorami QMOD są Su Mi Dahlgaard-Park oraz Jens J. Dahlgaard 
z Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Poszczególne konferencje z tego  cyklu organizowane 
są w różnych państwach, np. w 2018 roku w Cardiff (Wielka Brytania), w 2017 – w Rzy-
mie  (Włochy), a w 2016 – w Seulu (Korea). W Polsce, jak do tej  pory,  odbyła się tyl-
ko jedna z nich. Została ona zorganizowana w 2012 roku w Poznaniu, a jej  lokalnymi 
współorganizatorami byli pracownicy Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem 
prof. dra hab. inż. Adama Hamrola.

QMOD stwarza niepowtarzalne możliwości nawiązania użytecznych kontaktów 
i zapoznania się z badaniami dotyczącymi zarządzania jakością realizowanymi przez 
pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich. Każda konferencja z tego 
cyklu gromadzi ponad 120 uczestników, głównie z Azji oraz Europy. Jednak uczestniczą 
w niej także przedstawiciele innych kontynentów, np. z Australii oraz Brazylii.

Referaty przygotowane przez uczestników konferencji publikowane są w materiałach 
konferencyjnych, a najlepsze z nich zamieszczane są w prestiżowych czasopismach 
naukowych. Więcej informacji dotyczących tej konferencji można znaleźć na stronie: 
www.ism.lu.se/en/qmod/22nd-qmod-conference.

Międzynarodowa konferencja dotycząca 
zarządzania jakością

QMOD, Kraków 13–15.10.2019 r.
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W ujęciu tradycyjnym pod 
pojęciem marketingu szepta-
nego (ang. word-of-mouth) ro-
zumie się bezpośrednią komu-
nikację, w ramach której pew-
ne osoby – na podstawie wła-
snych doświadczeń – formu-
łują opinie o produktach lub 
usługach i przekazują je innym 
osobom. W literaturze przed-
miotu znajduje się wiele defi-
nicji dotyczących tego zjawi-
ska. Zwraca się w nich uwagę na sposób przeka-
zywania infomacji (jest nim zwykle komunikacja 
werbalna), przepływ infomacji (od jednej osoby do 
drugiej) oraz obiektywizm osoby, która formułuje 
opinie (obiektywność ta rozumiana jest jako nieza-
leżność od producenta oraz sprzedawcy). 

Elektroniczny marketing szeptany w wielu 
aspektach istotnie różni się od podejścia trady-
cyjnego. Jego szczególną cechą jest wykorzystanie 
internetu do przekazywania informacji związa-
nych z jakością produktów i usług. Specyficzną, 
a jednocześnie bardzo ważną część elektronicz-
nego marketingu szeptanego stanowią zamiesz-
czane online opinie konsumentów dotyczące ja-
kości produktów i usług publikowane na wyspe-
cjalizowanych stronach, takich jak np. TripAdvi-
sor lub Amazon. Liczne badania naukowe wy-
kazały, że informacje te są uwzględniane przez 
klientów w procesach podejmowania decyzji 
dotyczących zakupów, a dostępne online opinie 
innych nabywców uważane są przez klientów 
za bardziej wiarygodne źródło informacji o pro-
duktach i/lub usługach niż opinie przekazywane 
tradycyjnymi kanałami, takimi np. jak reklama 
telewizyjna.

Należy jednak pamiętać, że konsumenci naraże-
ni są na kontakt z fałszywymi recenzjami (zarów-
no pozytywnymi, jak i negatywnymi). Poza tym 
każda osoba może opublikować negatywną opinię 
o produkcie lub usłudze niezależnie od tego, ja-
ki  był rzeczywisty powód jej niezadowolenia, np. 
czy przyczyna powstania wady leżała po stronie 
konsumenta czy też po stronie producenta lub do-
stawcy. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest 
ustalenie czynników określających wiarygodność 
opinii udostępnianych w internecie. Problemem 

Wiarygodność opinii o produktach 
i usługach zamieszczanych w internecie

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

tym zainteresował się zespół naukowców, w skład 
którego weszli: Carl J. Clare (Leeds Beckett Uni-
versity), Gillian Wright (Manchester Metropoli-
tan University), Peter Sandiford (The University 
of Adelaide Business School) oraz Alberto Paucar 
Caceres (Manchester Metropolitan University). Ce-
lem przeprowadzonej przez nich analizy było zi-
dentyfikowanie czynników wpływających na wia-
rygodność opinii formułowanych przez klientów 
w internecie oraz określenie zachodzących między 
nimi relacji. Wnioski z przeprowadzonych badań 
opisane zostały w artykule „Why should I believe 
this? Deciphering the qualities of a credible online 
customer review” opublikowanym w czasopiśmie 
”Journal of Marketing Communications”. Wymier-
nym efektem pracy autorów omawianego opraco-
wania było stworzenie mapy czynników wpływa-
jących na wiarygodność opinii internetowych, na 
której dodatkowo zobrazowano zależności wystę-
pujące pomiędzy wiarygodnością i użytecznością 
tych opinii1.

W tym samym wydaniu czasopisma “Journal 
of Marketing Communications” znalazło się kilka 
innych artykułów z zakresu marketingu, na któ-
re warto zwrócić uwagę. Na przykład w opraco-
waniu pt. „Consumer-driven media planning and 
buying” zaprezentowane zostało nowe podejście 
dotyczące zasad i procesu wyboru mediów, za 
pomocą których dany producent zamierza pro-
wadzić kampanię promocyjną. Nowe podejście 
nie opiera się już na analizie zasięgu oraz czę-
stotliwości – jak to miało miejsce w dotychczaso-
wych modelach. Głównym czynnikiem decydują-
cym o wyborze mediów jest – według nowego po-
dejścia – realnie wywierany przez nie wpływ na 
klientów2. Z kolei artykuł “An investigation of the 
corporate identity construct in China: Manage-
rial evidence from the high technology industry” 
poświęcony został znaczeniu identyfikacji wi-
zualnej w kształtowaniu tożsamości korporacyj-
nej. Omówiono w nim wyniki badań przeprowa-
dzonych na grupie praktyków reprezentujących 
chińskie przedsiębiorstwa działające w sektorze 
high-tech3.

1 Carl J. Clare, Gillian Wright, Peter Sandiford, Alberto Paucar 
Caceres. 2018. “Why should I believe this? Deciphering the qualities 
of a credible online customer review”. Journal of Marketing Commu-
nications, 24(8): 823–842.

2 Don E. Schultz, Martin P. Block, Vijay Viswanathan. 2018. 
“Consumer driven media planning and buying”. Journal of Marketing 
Communications, 24(8): 761–778.

3 Bang Nguyen, T. C. Melewar, Arnold Japutra, Sung Ho Han, 
Cheng-Hao Steve Chen, Xiaoyu Yu. 2018. “An investigation of the 
corporate identity construct in China: Managerial evidence from the 
high technology industry”, Journal of Marketing Communications, 
24(8): 779–800.



SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie

KOMPLEKSOWE INNOWACYJNE LECZENIE ONKOLOGICZNE
Jako główny ośrodek onkologiczny w regionie, realizujemy 

specjalistyczne terapie innowacyjne: programy lekowe i leczenie nie-
standardowe, w tym immunoonkologiczne; radio- i chemioterapię sko-
jarzoną; brachyterapię oraz specjalistyczną diagnostykę. Zatrudniamy 
wykwalifikowaną kadrę specjalistów oraz współpracujemy z CM UWM 
w kształceniu studentów i młodych lekarzy. 
Naszą zaletą jest współistnienie oddziałów i poradni onkologicznych z od-
działami nieonkologicznymi, co gwarantuje wszechstronną opiekę medyczną 
i poprawia bezpieczeństwo pacjentów. Prowadzimy liczne międzynarodowe 
projekty badawcze z wykorzystaniem innowacyjnych terapii onkologicznych. 
Profesjonalną realizację zapewnia Biuro Badań Klinicznych.

W Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Koń-
skich prowadzi się leczenie zachowawcze (m.in. 
w oddziałach: kardiologicznym, neurologicznym, 

udarowym), operacyjne oraz rehabilitacyjne, w tym rehabilitacja neurolo-
giczna. Wykonuje się zabiegi chirurgii ogólnej, chirurgii tarczycy, onkologii, 
urologii, chirurgii naczyń oraz chirurgii urazowej, jak również wszczepy 
endoprotez biodrowych i kolanowych. Całą dobę jest zapewniony dostęp 
do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
Szpital oferuje pacjentom najwyższą jakość usług medycznych, co potwier-
dzają uzyskane certyfikaty akredytacyjne, ISO, Polska Nagroda Jakości, 
wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach, a przede wszystkim bardzo 
dobre oceny samych pacjentów, jak również wybór naszego ośrodka 
w czasach, kiedy pacjent posiada swobodny dostęp do leczenia na terenie 
całego kraju.   www.zoz.konskie.pl

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL

Specjalizuje się w maszynach elektrycznych małej 
i dużej mocy oraz w przemysłowych napędach elektrycznych. Zajmuje 
się projektowaniem, badaniem, diagnostyką i produkcją napędów elek-
trycznych. Ostatnie lata to głównie napędy i silniki energooszczędne, 
głównie z magnesami trwałymi, które znajdują zastosowanie w pojaz-
dach kołowych, szynowych i latających. 
W skład Instytutu wchodzi pion Badawczo-Rozwojowy, którego inte-
gralną częścią jest Laboratorium Maszyn Elektrycznych. W strukturach 
Instytutu znajduje się także Zakład Wdrożeniowy, zajmujący się wyko-
nywaniem modeli i prototypów maszyn projektowanych w Instytucie 
oraz ich małoseryjną produkcją.

Podstawową działalnością przedsiębiorstw 
wchodzących w skład GRUPY ASMET jest 
produkcja i dystrybucja elementów złącznych. 
Naszym klientom oferujemy elementy złączne 

standardowe i specjalne (rysunkowe) w ilościach dostosowanych do 
aktualnych potrzeb: od pojedynczych detali po serie liczone w mln sztuk. 
Dwa zakłady produkcyjne, trzy nowoczesne centra dystrybucji, dwa 
zakłady nakładania powłok galwanicznych oraz baza kwalifikowanych 
dostawców towarów i materiałów gwarantują stabilność dostaw pod 
względem jakościowym, asortymentowym i terminowym. Posiadamy 
wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm produkcyjnych, handlowych 
i usługowych.

 www.asmet.com.pl

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Nasze atuty to wysoka jakość świadczonych usług me-
dycznych, nowoczesny sprzęt, doświadczenie i fachowość 
personelu lekarskiego oraz troskliwa opieka pielęgniarska.

Potwierdzają to m.in. Akredytacja, ISO 9001: 2015, Polska Nagroda  Ja-
kości, Szpital bez Bólu, czy Program Czyste Leczenie.   
Profesjonalna kadra medyczna diagnozuje i leczy pacjentów 
w zakresie schorzeń internistycznych, gastrologicznych, nefro-
logicznych, neurologicznych oraz kardiologicznych – zapewnia-
jąc także całodobową opiekę hemodynamistów. Specjaliści wy-
konują zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, endoprotezoplastyki  
i chirurgii kręgosłupa oraz schorzeń narządu wzroku. Ponadto posiadamy 
kompleksową rehabilitację dla dorosłych i dzieci i jako jedyny szpital 
powiatowy w woj. świętokrzyskim prowadzimy Oddział Onkologiczny 
Dzienny. http://www.szpital.starachowice.pl/

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Spe-
cjalne Sp. z o.o. to bielska, 
rodzinna firma działająca na 

rynku pojazdów specjalnych od 26 lat. W tym czasie stała się jednym 
z najbardziej liczących się na rynku producentów pojazdów dla straży 
pożarnej, wojska, policji, produkując rocznie ponad 150 pojazdów. 
Równocześnie ponad 1/3 produkcji trafia do odbiorców zagranicznych, 
dzięki czemu produkty z logo firmy można spotkać w kilkudziesięciu 
krajach świata. Równocześnie firma od wielu lat rozwija rynek pojaz-
dów wojskowych, dostarczając swoje wyroby nie tylko do rodzimych 
Sił Zbrojnych, ale również dla Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej czy 
Królestwa Arabii Saudyjskiej. Ciąga dywersyfikacja produkcji, udział  
w projektach badawczo rozwojowych umożliwia firmie ciągły rozwój 
oraz uzyskanie coraz to silniejszej pozycji na rynku.   

BorgWarner to producent komponentów  
i technologii przeniesienia napędu w po-

jazdach samochodowych oraz globalny lider technologii napędowych 
do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych skupiający 
się na poprawie wydajności pojazdów przy jednoczesnej poprawie 
ich własności jezdnych oraz minimalizacji wpływu na środowisko na-
turalne. BorgWarner Poland jest częścią amerykańskiego koncernu 
BorgWarner Inc. 
BorgWarner w Polsce zlokalizowany w Podkarpackim Parku Naukowo-
-Technologicznym w Jasionce tworzy tak zwany Campus, składający 
się z 3 dywizji: Turbo Systems – projektowanie i produkcja turbosprę-
żarek; Morse Systems – produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy 
i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami oraz Transmission Systems 
– produkcja elementów przekładni automatycznych.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej jest jednostką ad-
ministracji publicznej, której celem jest  skuteczna 
i efektywna realizacja zadań właściwych dla gminy 
i powiatu oraz podejmowanie działań z partnerami 

publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju Miasta i zaspakajania potrzeb 
jego mieszkańców.
 Kierownictwo jest zaangażowane w rozwijanie i stałe doskonalenie 
świadczonych usług według najwyższych standardów jakości, co za-
pewnia zaufanie mieszkańców do Urzędu oraz satysfakcję pracowników 
ze swojej pracy. 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
pl. Ratuszowy 1 

43-330 Bielsko-Biała 
https://um.bielsko.pl/ 
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l wirtualna czytelnia
NA PorTALU INForMACJI TECHNICZNEJ

        więcej informacji: 
22 840 30 86, prenumerata@sigma-not.pl

22 827 43 65, reklama@sigma-not.pl

WygodNy dostęp 
        do PoLSKIEJ prasy fachowej 
                                  w każdej chwili

www.sigma-not.pl

PRASA FACHOWA

SIGMA-NOT
www.sigma-not.pl

również na urządzenia mobilne
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Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
Gdańsk, 20 - 22 czerwca 2018
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Palsgaard Polska Sp.z o.o.

Ul. Dwa Światy 3 D 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce

Tel. 71 311 08 60 
palsgaard@palsgaard.pl 
www.palsgaard.com

Piekarstwa  
i ciastkarstwa

LodówMargarynPrzemysłu  
czekoladowego

MleczarstwaMajonezów  
& dressingów

Emulgatory i  
stabilizatory do…

ZACHĘCAMY DO OPTYMALIZACJI 
RECEPTUR WRAZ Z NAMI
– zapraszamy na naszą stronę www.palsgaard.com po więcej informacji  w jaki sposób możemy uczestniczyć  
w rozwoju Państwa produktów.

POZYSKIWANE I PRODUKOWANE
W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY
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