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Serdecznie zapraszamy na konferencję „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 
1918–1921”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. w siedzibie głównej Krajowej Izby 
Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4.

Podczas Konferencji wygłoszone będą referaty przedstawicieli nauki i praktyków stosowania 
modelu doskonałości. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o najnowszych zmianach w organizacji mode-
lu doskonałości EFQM oraz o praktykach stosowania tego modelu. Planowane jest wręczenie 
nagród, wyróżnień i medali dla finalistów konkursu Polskiej Nagrody Jakości – EFQM. 

Po raz pierwszy w historii współorganizatorami konkursu są:
● Opolska Nagroda Jakości,
● Wielkopolska Nagroda Jakości,
● Pomorska Nagroda Jakości,
●  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – przedstawiciel EFQM  

w Polsce,
● Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 – tworzący Kapitułę Konkursu PNJ – EFQM. 

Zgodnie z ustaleniami Kapituły konkurs realizowany jest z wykorzystaniem najlepszych dotychcza-
sowych praktyk regionalnych, krajowych oraz modelu doskonałości EFQM. Organizację Konkursu 
i Konferencji wspiera Redakcja miesięcznika “Problemy Jakości”.

   Program Konferencji 
10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Rozpoczęcie Konferencji
11.20 Kultura jakości – współczesne wyzwania
11.40 Zmiany modelu EFQM - wyzwania dla polskich organizacji
12.00 Model osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych samooceny
12.20 Współczesny wymiar jakości w relacji z odbiorcami
13.00 Przerwa
13.30 Gala wręczenia nagród:
 – indywidualnych oraz medalu „Za zasługi dla Jakości”
 – nagród zespołowych dla firm uczestniczących w konkursie PNJ oraz PNJ-EFQM
14.30 Najlepsze praktyki stosowania modelu PNJ-EFQM – debata z udziałem nagrodzonych firm
15.15 Występ artystyczny w duchu patriotycznym
15.45 Lunch
16.30 Posumowanie, zakończenie konferencji

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie konferencji.

Źródło: http://www.pnj.pl/

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
Konferencja 
„Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918–1921”
26 listopada 2019 r.
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Wprowadzenie

Gospodarka współdzielenia znajduje się na wcze-
snym etapie badawczym [9]. Jest to alternatywny 
model konsumpcji stawiający w centrum dostęp 
do danego dobra bez konieczności jego posiada-
nia [14]. Ekonomia współdzielenia to nowy trend, 
styl życia oraz nowy model biznesowy. Ekonomia 
współdzielenia korzysta z innej waluty niż pieniądz 
– jest nią zaufanie oraz stwarza możliwość obni-
żania kosztów transakcyjnych, co umożliwia dzie-
lenie się wcześniej niedostępnymi zasobami [5]. 
Współdzielenie w wymiarze nowej ekonomii zapo-
czątkowane zostało przez oddolny ruch ludzi, któ-
rzy sami chcieli współdzielić z innymi swoje dobra 
[38]. Ruch ten to odpowiedź na zapaść ekonomicz-
ną wywołaną przez korporacje finansowo-bankowe 
w 2008 roku i nadmierny konsumpcjonizm.

Coraz częściej koncepcji homo economicus prze-
ciwstawiana jest koncepcja jednostki zwana homo 
collaborans [16]. Współcześnie mówi się o czwartej 

rewolucji przemysłowej [23]. W 2016 roku Świa-
towe Forum Ekonomiczne w Davos było poświę-
cone problematyce czwartej rewolucji przemysło-
wej, której podstawy tworzą: globalizacja, rozwój 
społeczeństwa wiedzy oraz nowoczesne technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne. Znajduje to od-
zwierciedlenie w różnych formach nowej ekonomii, 
w tym w ekonomii współdzielenia.

Pojawia się też pytanie, w jaki sposób zjawisko 
gospodarki współdzielenia może być wyjaśnione 
przez istniejące teorie ekonomii. Zrozumienie alter-
natywnych form własności stwarza duże możliwo-
ści, jeśli chodzi o badania naukowe odnoszące się 
do strony popytowej (relacje peer-to-peer) oraz po-
dażowej (wspólna produkcja czy innowacje) [16]. 
Gospodarka współdzielenia – dzięki wykorzysta-
niu innowacyjnych technologii – tworzy obiecujące 
perspektywy przyszłego rozwoju. Jest szansą i wy-
znacznikiem, które będą prowadzić do zmiany mo-
deli biznesowych i funkcjonowania współczesnego 
rynku. Platformy internetowe, łącząc osoby, umoż-
liwiają im świadczenie usług, korzystanie z zaso-
bów, umiejętności, czasu, kapitału bez przekazy-
wania praw własności. Z pojawieniem się sharing 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

dzielenie się, 
współdzielenie, 
gospodarka 
współdzielenia

Ekonomia współdzielenia to nowy trend, styl życia oraz nowy model biznesowy i model ekonomiczny. Gospodarka 
współdzielenia – dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii – tworzy perspektywy przyszłego rozwoju. 
Jest szansą i wyznacznikiem, które będą prowadzić do zmiany jakości modeli biznesowych i funkcjonowania 
współczesnego rynku. Platformy internetowe, łącząc osoby, umożliwiają im świadczenie usług, korzystanie 
z zasobów, umiejętności, czasu, kapitału bez przekazywania praw własności. Sharing Economy określana jest 
jako ekonomia współdzielenia lub ekonomia współpracy i polega na zakupie korzyści, jakie daje dany produkt 
bez konieczności jego posiadania na własność. Autorka przedstawia istotę, uwarunkowania i znaczenie 
gospodarki współdzielenia we współczesnej ekonomii.

KEYWORDS ABSTRACT

sharing, 
sharing economy

The sharing economy is a new trend, a new lifestyle and a new business and economic model. The economy 
of sharing through the use of innovative technologies creates perspectives for future development. It is 
an opportunity and a determinant that will lead to changes in the quality of business models and the 
functioning of the modern market. Internet platforms connecting people enable them to provide services, 
use resources, skills, time and capital without transferring ownership rights. Sharing Economy is defined 
as the economy of sharing or cooperation and consists in purchasing the benefits of a product without the 
need to own it. The author presents the essence, conditions and significance of the sharing economy in 
contemporary economics.

*  Katedra  Zarządzania  Jakością  i  Wiedzą,  UMCS  Lublin;  e-mail:  elzbieta.
skrzypek@umcs.lublin.pl
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Sharing economy – wybrane problemy

economy pojawiają się prosumenci, którzy mają 
możliwości dotarcia do szerokiej grupy odbiorców. 
Lokalni przedsiębiorcy, wykorzystując platformy 
internetowe, mogą działać na rynku globalnym. 
Gospodarka współdzielenia wpisuje się we współ-
czesną ekonomię, która kształtuje się w warunkach 
globalizacji, rosnącego znaczenia nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy. Powstają sieci 
o lokalnym i globalnym zasięgu. Nasilają się zjawi-
ska współdzielenia, które wyznaczają nowe tren-
dy i kierunki zachowań rynkowych współczesnych 
konsumentów. Współdzielenie dóbr staje się ko-
niecznością, bo forma ta umożliwia bardziej efek-
tywne ich wykorzystanie.

Magazyn „Time” w 2010 roku wymienił sharing eco-
nomy jako jedną z 10 idei, która odmieni świat [37].

Celem artykułu jest wskazanie na istotę sharing 
economy, jej uwarunkowania, przejawy i miejsce 
we współczesnej ekonomii i gospodarce. Podję-
ty problem badawczy rozpatrywany jest od strony 
teoretycznej i w świetle wyników badań. Tak okre-
ślone cele zostaną osiągnięte za pomocą pogłębio-
nych studiów literaturowych, analizy danych ra-
portów i wyników badań. W badaniach wykorzysta-
no metody porównawcze i diagnostyczno-opisowe. 
 Realizacji postawionych celów artykułu służy jego 
układ, w którym przedstawiono istotę gospodarki 
współdzielenia, powody jej powstania oraz wybra-
ne wyniki badań przeprowadzonych przez różnych 
autorów w obszarze sharing economy. Założone 
 cele zostały zrealizowane.

1. Istota gospodarki współdzielenia

Ekonomia współdzielenia wpisuje się w obszar 
ekonomii społecznej i jest to nowy nurt ekono-
miczno-społeczny zbudowany wokół współdzie-
lenia zasobów ludzkich i materialnych. Dotyczy 
ona wspólnej konsumpcji, crowdsourcingu oraz 
crowdfundingu. Umożliwia dzielenie się zasobami 
i usługami. Uwzględnia bezinteresowne dzielenie 
się, wymianę i płatne wypożyczanie zasobów [2]. 
Uważa się, że podstawą dzielenia się powinien być 
tymczasowy dostęp do dobra, np. samochodu czy 
mieszkania. Coraz częściej mówi się, że świat wkro-
czył w erę post-ownership, co umożliwia w dużym 
zakresie rewolucja cyfrowa, wiąże się z tym pro-
blemem zaufania pomiędzy użytkownikami w sieci 
[30]. Ekonomia współdzielenia polega na dzieleniu 
się niewykorzystywanymi zasobami w celu uzyska-
nia korzyści materialnych oraz niematerialnych. 
Ekonomia współdzielenia zawiera się w collaborati-
ve consumption – co możemy tłumaczyć jako wspól-
ną konsumpcję, polegającą na maksymalnym wy-
korzystywaniu zasobów poprzez ponowne ich wy-
korzystanie oraz wspólny dostęp do nich dla użyt-
kowników [29]. Problemy współczesnej cywilizacji 
wymagają zbiorowej reakcji ludności [22].

Ważnym problemem jest istota dzielenia się. 
Ludzie od zawsze dzielili się dobrami i wiedzą. 

Aktualnie proces ten nasila się [35]. Dzielenie się 
to czynność, która polega na udostępnianiu po-
siadanych zasobów innym. To także przyjmowa-
nie przez ludzi zasobów, które nie są ich własno-
ścią [4].  Należy wskazać na konieczność odróż-
niania dzielenia się, w którym ma miejsce trans-
fer praw własności, od udostępniania danego 
zasobu na z góry określony czas [3]. Z nowymi 
technologiami wiąże się też społeczne znaczenie  
dzielenia się, dotyczy ono np. darmowego oprogra-
mowania [6].

 M. Leszczyńska i K. Łopaciński definiują termin 
współdzielenie dóbr i usług w sposób kompleksowy 
i wskazują, że [19]:

  stanowi alternatywną dla zakupu formę zaspo-
kajania potrzeb,

  jest rodzajem konsumpcji zbiorowej,
  oparte jest na dostępie do dóbr, a nie na ich 

posiadaniu,
  realizowane jest w zdecentralizowanym mode-

lu wiele-do wielu,
  cechuje je odpłatność (barter lub pieniądze),
  realizowane jest pomiędzy uczestnikami rynku 

(jednostki prywatne i firmy),
 możliwe jest dzięki wykorzystaniu interneto-

wych platform współdzielenia zasobów,
  obejmuje zarówno bezpośrednie świadczenie 

sobie usług przez ludzi oraz współużytkowanie, 
współtworzenie i współkupowanie dóbr,

  umożliwia zwiększenie efektywności wykorzy-
stania zasobów,

 ma charakter kapitalistyczny i rynkowy.
Określenia gospodarki współdzielenia [3]:
  gospodarka współdzielona (sharing economy) 

– to wspólna forma konsumpcji, produkcji, finanso-
wania i uczenia się,

  gospodarka na żądanie (on demand) – obejmu-
je platformy, które kojarzą klientów z dostawcami 
w celu natychmiastowej realizacji usługi,

  gospodarka (ekonomia) freelance’u – opiera się 
na niezależnych, samozatrudnionych pracowni-
kach,

  gospodarka pracy dorywczej (gig economy) 
– polega na uczestnictwie w rynku pracy i genero-
waniu dochodów za pomocą tzw. „gigów”, czyli po-
jedynczych projektów, których podejmują się pra-
cownicy, dzieląc się umiejętnościami [40],

  gospodarka kolaboracyjna (collaborative eco-
nomy),

  gospodarka uwikłana (mesh),
  gospodarka daru (gift economy),
  gospodarka dostępu (access economy) – to do-

stęp ponad własność, ekonomia tłumu koncentru-
je się na modelach ekonomicznych napędzanych 
przez „tłum”, np. crowdsourcing i crowdfunding 
– to gospodarka cyfrowa, którą napędzają technolo-
gie cyfrowe. Podobnie ekonomia platformy oparta 
jest na platformach cyfrowych,

  antykonsumpcja (anti-consumption),
  rozróżnia się też współdzielenie i pseudo-

-współdzielenie (pseudo-sharing).
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W literaturze przedmiotu można wskazać nastę-
pujące definicje gospodarki współdzielenia:

  to formy aktywności oparte na rozwiązaniach 
peer-to-peer (każdy z każdym), polegają na udo-
stępnianiu, otrzymywaniu i dzieleniu się dostępem 
do dóbr i usług, są one koordynowane przez inter-
netowe platformy oparte na społeczności użytkow-
ników [14],

  to kojarzenie ze sobą użytkowników on line, 
którzy chcą dzielić się ze sobą dobrami i usługa-
mi [24],

  obejmuje: platformy, przedsiębiorców i kon-
sumentów, przedsiębiorcy i konsumenci to peers, 
platforma służy pobieraniu prowizji, dokonywaniu 
opłat za dobra i usługi, jest to miejsce budowania 
reputacji społeczności internetowej. 

Sharing Economy wskazuje na cztery główne ka-
tegorie gospodarki współdzielenia [30]:

  recylkulacja towarów: wymiana dóbr pomiędzy 
indywidualnymi uczestnikami rynku,

  zwiększenie wykorzystania trwałych aktywów: 
wykorzystanie zasobów w sposób bardziej efektyw-
ny, np. samochodu, mieszkania,

 wymiana usług: związana np. z realizacją obo-
wiązków domowych,

  udostępnianie aktywów produkcyjnych: zwią-
zana bardziej ze stroną produkcyjną, polega na spo-
tykaniu się ludzi mających wspólne zainteresowa-
nia, np. informatyczne.

Analiza literatury dowodzi, że nie ma zgodności 
co do definicji sharing economy [1].

Badania naukowe potwierdzają także, że gospo-
darka współdzielenia posiada znaczący potencjał, 
który umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów i tworzy warunki dla zrównoważonego 
rozwoju [16].

Termin wspólna konsumpcja pojawił się w la-
tach 70. XX wieku w pracy M. Felsona i J. Spaetha 
z 1978 roku. Autorzy oparli się na opracowanej 
w latach 50. XX wieku teorii A. Hawleya odnoszącej 
się do struktury wspólnoty i występujących w niej 
współzależności [13]. R. Botsman podzieliła wspól-
ną konsumpcję na trzy kategorie [8]:

  rynki redystrybucji: przedłużenie cyklu życia 
produktu i redukowanie odpadów,

 współdzielony styl życia: dzielenie się pie-
niędzmi, umiejętnościami i czasem,

 wynajem dóbr, np. kosiarki.
Typ platformy jest podstawą podziału gospo-

darki współdzielenia na: FP – for profit, NP – non 
profit, a typ dostawcy stanowi podstawę podzia-
łu tej gospodarki na: P2P – peer-to-peer, B2P 
– business-to-peer.

2. Powody pojawienia się Sharing Economy

Powodem pojawienia się i wzrostu zainteresowa-
nia gospodarką współdzielenia są czynniki ekono-
miczne, społeczne i środowiskowe. Rozwój cyfro-
wych technologii ułatwia kontakty i prowadzi do 
obniżki kosztów. Ponadto przewidywania, według 

danych WHO, dotyczące urbanizacji do 2050 roku 
mówią o tym, że około 70% społeczności globalnej, 
liczącej ponad 9 mld, będzie mieszkać w miastach, 
co sprzyjać będzie powstawaniu nowych form go-
spodarki współdzielenia [15]. Badania wskazują 
[33], że powodem uczestnictwa społeczeństw we 
wspólnej konsumpcji są poważne problemy eko-
logiczne i środowiskowe [33]. Gospodarka współ-
dzielenia najbardziej rozwinęła się w USA i Euro-
pie [30]. Z raportu ‘Współdziel i rządź!” wynika, że 
u podstaw pojawienia się ekonomii współdzielenia 
znalazły się [26]:

  przełom technologiczny (Internet, używanie 
smartfonów),

  ograniczony dostęp do zasobów, koszt alterna-
tywny posiadania dóbr i usług jest wyższy od kosz-
tów dostępu do tych produktów i usług,

  urbanizacja,
  zmiany demograficzne i społeczne.

Rozwój gospodarki współdzielenia ma swoje źró-
dła w [2]:

  globalnym upadku gospodarki drugiej rewolu-
cji przemysłowej,

  narastających problemach związanych z degra-
dacją środowiska,

  problemach związanych z przeludnieniem 
miast,

  pogarszającej się jakości życia, 
  problemach komunikacyjnych, korkach, hałasie 

w miastach.
Innowacyjna komunikacja, rosnąca skala dostępu 

do Internetu to czynniki, które przyspieszyły proces 
powstawania sharing economy [27]. Nowe przeło-
mowe technologie, Internet i technologie cyfrowe 
sprawiły, że koszt dotarcia producenta do konsu-
menta jest coraz niższy [26].

Ekonomia społeczna i działania podejmowane 
w jej obszarze mogą prowadzić do rozwoju nowego 
nurtu społeczno-ekonomicznego.

3. Wyniki badań w zakresie gospodarki współdzielenia

Havas Worldwide przeprowadziło badania, z któ-
rych wynika, że w Polsce głównym motywem ko-
rzystania z sharing economy jest oszczędność. 
Większość Polaków deklaruje chęć dzielenia się 
narzędziami czy też drobnymi urządzeniami mul-
timedialnymi. Polacy nie są natomiast gotowi do 
udostępniania wartościowych rzeczy, na przykład 
samochodu. Polacy również niechętnie chcą dzie-
lić się np. swoimi ubraniami. Z badania wyni-
ka również, że 19% Polaków, którzy wzięli udział 
w badaniu, ma negatywny stosunek do dzielenia 
się [21]. Takie badania są potwierdzeniem tego, że 
podstawą sharing economy jest zaufanie. W Pol-
sce natomiast poziom zaufania jest na dość niskim  
poziomie [39].

Z raportu „Współdziel i rządź!” wynika nato-
miast, że w Polsce już 40% dorosłych Polaków sły-
szało o usługach sharing economy, z czego 26% ak-
tywnie z nich korzysta [26].
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Dynamiczny rozwój zjawiska ekonomii współ-
dzielenia jest podstawą dla prognozy, że globalny 
przychód generowany przez sharing economy tylko 
w pięciu sektorach: usługi finansowe, usługi profe-
sjonalne, turystyka, transport, hotelarstwo osiągnie 
335 mld dolarów w 2025 roku.

Powodem coraz większego zainteresowania shar-
ing economy są koszty. K. Senger dowodzi, że koszt 
posiadania jest wyższy niż koszt dostępu [41]. 

Ekonomia współdzielenia ma zwolenników 
i przeciwników. Pojawiają się pytania, jak reagować 
będą poszczególne rządy w kwestiach rozwiązań 
prawnych, czy rozwiązania te służyć będą zrów-
noważonemu rozwojowi, czy rozpoczynający się 
trend inteligentnej konsumpcji powstrzyma nasila-
jące się trendy hiperkonsumpcji, co jest niezmiernie 
ważne w związku z szybkim wyczerpywaniem się 
zasobów Ziemi.

W ramach ekonomii współdzielenia szybko roz-
wija się sektor usług turystycznych [25]. Można tu 
wskazać na takie platformy, jak: Airbnb, Couch-
Surfing, BlaBlaCar. Można w związku z tym za-
uważyć dwojakiego rodzaju reakcje otoczenia na 
pojawiające się rozwiązania w ramach ekonomii 
współdzielenia:

  krytyka nowych uczestników gry rynkowej, 
wskazywanie na ich nieuczciwość [20],

 wprowadzanie innowacji oraz próby redefinicji 
dotychczasowych modeli biznesu [31].

Ekonomia współdzielenia rozwija się bardzo dy-
namicznie. Szacuje się, że do 2020 roku obroty 
firm, które swoją działalność opierają na dzieleniu 
się, będą następujące [34]:

  car sharing (udostępnianie samochodów) 
– 3,5 – 5,6 mld EUR,

  ride sharing (udostępnianie jazdy) – 3,5 – 5,2 
mld EUR,

  bike sharing (udostępnianie rowerów) – 3,6 – 5,3 
mld EUR,

  shared parking (wspólny parking) – 1,3 – 1,9 
mld EUR.

Rozwój technologii umożliwił alternatywny spo-
sób oferowania dóbr i usług. Prognozy ekonomicz-
ne wskazują na dynamiczny rozwój Sharing econo-
my. Szacuje się, że między 2013 a 2025 rokiem glo-
balne przychody generowane w ramach gospodarki 
współdzielenia wzrosną 8,5 krotnie [7].

K. Czernek i D. Wójcik przeprowadzili badania 
w 368 przedsiębiorstwach turystycznych w 2016 
roku. Wyróżniono dwa etapy badań – jakościowe 
i ilościowe. Jednym z ważnych pytań postawionych 
respondentom było pytanie: czym jest gospodarka 
współdzielenia? Skonstruowano cztery grupy odpo-
wiedzi, tj. badani, którzy twierdzili, że [12]:

  znają zjawisko i mogli je opisać we właściwy spo-
sób i podać przykłady platform technologicznych,

  znają zjawisko, ale po próbach wytłumacze-
nia jego okazało się, że nie rozpoznają prawidłowo 
wskazanej koncepcji,

  nie są zaznajomieni ze zjawiskiem gospodar-
ki współdzielenia i nie znają tej koncepcji, nie 

byli w stanie wyjaśnić i podać przykładów plat-
form technologicznych, nawet przy naprowadzaniu 
przez prowadzącego badanie,

  nie są zaznajomieni ze zjawiskiem, nie zna-
ją koncepcji, ale po naprowadzeniu przez badaczy 
okazało się, że zjawisko znają, ale nie wiedzieli, że 
to ono kryje się pod tym pojęciem.

Wskazani autorzy badań pokazują, że przed-
siębiorcy mniej lub bardziej świadomi zjawi-
ska reprezentują obszary działalności, w których 
trend współdzielenia rozwija się najbardziej (za-
kwaterowanie, wycieczki, przewodnictwo). Wy-
soka świadomość zjawiska występowała wśród 
przedsiębiorców na obszarach promocji sfer tury-
stycznych. Nie stwierdzono większej świadomo-
ści zjawiska w większych miastach czy większych 
przedsiębiorstwach.

Z innych badań wynika, że korzyści z ekonomii 
współdzielenia w turystyce obejmują [17]:

  niższe koszty podróżowania,
  komplementarność świadczonych usług,
  lepszą odpowiedź na zapotrzebowanie tury-

stów, głównie w okresie wakacyjnym, kiedy mamy 
do czynienia ze wzmożonym popytem,

  nowe doznania i doświadczenia wynikające 
z poczucia większej autentyczności.

Znaczenie rozwiązań w obszarze gospodarki 
współdzielenia w sektorze turystycznym wzrasta, 
jednocześnie pojawiają się problemy, które wyma-
gają rozwiązania. Badań wymaga określenie wpły-
wu gospodarki współdzielenia na poszczególne 
sektory oraz ich obszary. Gospodarka współdziele-
nia była przedmiotem badań na rynkach rozwinię-
tych. Konieczne jest rozszerzanie badań zjawiska na 
rynkach wschodzących. W turystyce występują róż-
ne formy współdzielenia. Obok noclegów maja one 
miejsce w: gastronomii, transporcie, przewodzeniu 
wycieczkom. Większość dotychczasowych badań 
skupia się na stronie popytowej, tj. użytkownikach 
platform technologicznych, rzadziej bada się stronę 
podażową (przedsiębiorców czy obszary turystycz-
ne). Dlatego konieczna jest intensyfikacja badań do-
tyczących strony podażowej.

W warunkach sharing economy pojawiają się 
problemy dotyczące rozwiązań prawnych w wie-
lu obszarach [10]. Przykładem mogą być reakcje 
taksówkarzy na rozwiązania w obszarze sharing 
economy.

 Według badania przeprowadzonego przez PwC 
na temat sharing economy w transporcie 58% kon-
sumentów ceniło bardziej atrakcyjne ceny przewoź-
ników typu car sharing, 32% badanych przekony-
wał duży wybór na rynku, 28% badanych wskazało 
na większą wygodę w zakresie dostępu [28]. Bar-
dzo ważną rolę w rozwoju gospodarki współdzie-
lenia pełni pomiar i analiza jego wyników. Przykła-
dem narzędzia pomiarowego jest Indeks Ekonomii 
Współdzielenia (Sharing Economy Index), autor-
stwa szwedzkiej organizacji Timbo, który porów-
nuje popularność usług ekonomii współdzielenia 
w ponad 200 państwach i terytoriach zależnych 
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w świecie. Jest to pierwszy globalny indeks doty-
czący gospodarki współdzielenia. Do jego opraco-
wania potrzebna jest analiza ruchu internetowego 
na stronach badanych usług [5].

W raporcie FOR „E-rozwój. Cyfrowe technologie 
dla gospodarki” pokazano, że technologie cyfrowe 
i innowacyjne rozwiązania umożliwiły wzrost licz-
by transakcji zawieranych między ludźmi. Jest to 
podstawa ekonomii współdzielenia. Polska w ran-
kingu popularności usług ekonomii współdziele-
nia zajęła 92 miejsce na 213 przeanalizowanych 
państw. Wśród krajów naszego regionu zajęliśmy 
7. miejsce i 22. w UE. Wynika stąd, że w Polsce 
wciąż istnieje duży potencjał dla rozwoju usług 
z obszaru ekonomii współdzielenia. W Komunika-
cie 20/2018: Popularność ekonomii współdzielenia 
– wnioski z Sharing Economy Index wynika ponad-
to, że wiele dotychczas funkcjonujących regulacji 
i rozwiązań podatkowych nie przystaje do cyfrowej 
rzeczywistości, w której działają usługi ekonomii 
współdzielenia [36].

Autorzy indeksu Sharing Economy Index wska-
zują czynniki sprzyjające rozwojowi ekonomii 
współdzielenia, są to: większy poziom wolności 
gospodarczej, dostępność do szeroko pasmowego 
 Internetu, platformy działające w ramach sharing 
economy umożliwiające budowanie zaufania mię-
dzy dostawcami określonych usług i klientami.

Podsumowanie

Gospodarka współdzielenia odzwierciedla spo-
sób myślenia coraz większej liczby konsumentów, 
którzy dążą do ograniczenia kosztów życia i elimi-
nowania nadkonsumpcji. Zjawisko globalnego dzie-
lenia przybiera na sile. Sharing Economy to model 
ekonomiczny, w którym jednostki mają możliwości 
wypożyczenia lub wynajęcia dóbr innym. Obejmu-
ją one:

  odsprzedaż używanych dóbr, np. eBay, 
 wynajem/dzielenie dóbr, np. Peer, 
  dzielenie pojazdów, BlaBlaCar, 
  dzielenie zakwaterowania, Airbnb, 
  usługi na wynajem, np. TaskRabbit.

Ten spontaniczny trend tworzy nie tylko nową 
jakość w biznesie, ale jest przykładem współpra-
cy lokalnych społeczności, wywiera bardzo duży 
wpływ na wiele branż. Komisja Europejska wskaza-
ła, że ekonomia współdzielenia to „modele prowa-
dzenia działalności, w których działalność odbywa 
się dzięki pośrednictwu platform współpracy, two-
rzących ogólnie dostępny rynek czasowego korzy-
stania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez 
osoby prywatne” [18]. Z przeprowadzonych ana-
liz wynika: konieczność zwiększenia poziomu wie-
dzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających 
z ekonomii współdzielenia, popularyzacja zjawiska 
wśród przedsiębiorstw, konieczność uświadomie-
nia lokalnym władzom potencjału sharing econo-
my. Ważna jest ponadto świadomość zagrożeń zwią-
zanych z sharing economy.

Pojawiają się ważne pytania, czy rozwiązania 
w ramach ekonomii współdzielenia będą służyć 
zrównoważonemu rozwojowi, czy rozpoczynają-
cy się trend inteligentnej konsumpcji powstrzyma 
nasilające się trendy hiperkonsumpcji, co jest nie-
zmiernie ważne w związku z szybkim wyczerpy-
waniem się zasobów Ziemi. Platformy technolo-
giczne i relacje między indywidualnymi osobami  
(peer-to-peer) umożliwiają zaangażowanie w no-
we aktywności społeczno-gospodarcze [11]. Sha-
ring economy działa w trzech modelach C2C, B2C, 
B2B. Dowodzi, że firmy o ustalonej pozycji rynko-
wej mogą wykorzystywać to zjawisko, dywersyfiku-
jąc swoje modele biznesowe przez dodanie do nich 
elementów satysfakcjonujących nowego klienta, 
optymalizując koszty, dzieląc się z innymi firmami 
niewykorzystanymi środkami trwałymi, własnością 
intelektualną czy zasobami ludzkimi. Gospodarka 
współdzielenia wymaga dalszych badań [32], któ-
re obejmować powinny aspekty społeczne, ekono-
miczne, prawne i techniczne.
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Mały błąd popełniony na początku  
staje się wielki na końcu

Arystoteles, „O niebie a świecie”

Wprowadzenie

Zjawisko i problematyka just culture, czyli kul-
tury sprawiedliwego traktowania, są jeszcze sto-
sunkowo nowe w przestrzeni środowiska nauko-
wego i praktycznego w naszym kraju, choć, jak ni-
gdy dotąd, ranga just culture dopomina się o roz-
powszechnienie wiedzy na ten temat, szczegól-
nie w tych obszarach, gdzie istotne znaczenie ma 
bezpieczeństwo wyrobu/usługi oraz użytkownika. 
Współcześnie trudno przy tym wskazać na obsza-
ry wolne od niebezpieczeństwa i ryzyka w użyt-
kowaniu, jednakże, z racji doświadczeń, badań 
naukowych oraz faktu udokumentowania nega-
tywnych przypadków na świecie, na uwagę zasłu-
gują takie branże, jak: energetyka atomowa, prze-
mysł wydobywczy, transport lotniczy, kolejowy 

i morski, opieka zdrowotna czy też sektor rolno-
-spożywczy. Wysoka jakość w tych sferach działa-
nia powinna być bezdyskusyjna, a przede wszyst-
kim gwarantować zaspokojenie poczucia zaufania, 
pewności, charakteryzować się brakiem zastrzeżeń 
co do ochrony elementarnego prawa człowieka, ja-
kim jest bezpieczeństwo, czyli podstawowa i nie-
podważalna cecha jakości. Nie bez znaczenia jest, 
iż błąd popełniony we wspomnianych obszarach 
ma skutki katastrofalne dla zdrowia i życia czło-
wieka. Należy przy tym zauważyć, że w 80% przy-
padków o skutkach tragicznych, ich przyczyna wy-
nika z błędu ludzkiego [1, s. 82–87]. Stąd celowe 
rozdzielenie przez autorkę w tytule artykułu jako-
ści i bezpieczeństwa, mające uwypuklić rangę tego 
ostatniego. Kolejnym usprawiedliwieniem jest fakt, 
iż, szczególnie w ostatnich czasach, autorka nie 
jest w tym zabiegu odosobniona.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie 
ogólnej istoty zjawiska just culture w świetle inne-
go, powszechnego problemu, jakim jest popełnia-
nie błędów, reakcja na nie, w tym uczenie się na 
błędach. W pracy wykorzystano metodę krytycznej 
analizy literatury przedmiotu, metodę syntezy oraz 
wnioskowania logicznego.

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

błąd,  
just culture,  
jakość, 
bezpieczeństwo

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej istoty zjawiska just culture w świetle innego, 
powszechnego problemu, jakim jest popełnianie błędów, reakcja na nie, w tym uczenie się na błędach. 
W pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metodę syntezy oraz wnioskowania 
logicznego. W pierwszej części artykułu autorka zdefiniowała błąd oraz zaprezentowała wybrane rodzaje 
klasyfikacji błędów. W drugiej części odniosła się do zjawiska just culture, podając jego wybrane definicje 
i wskazując na relacje ze zjawiskiem błędów i raportowania błędów. W artykule zaprezentowano model just 
culture, jak również omówiono istotę „modelu sera szwajcarskiego” J. Reasona.

KEYWORDS ABSTRACT

error,  
just culture, 
quality,  
safety

The aim of the article is to present the general essence of the phenomenon of just culture in the light of 
the common problem that is making mistakes, reaction to them, including learning from mistakes. The work 
uses a method of critical analysis of the literature, a method of synthesis and of logical reasoning. In the 
first part of the article, the author defines the error and presents selected types of error classification. In 
the second part she referred to the phenomenon of just culture, giving its selected definitions and indicating 
the relationship between the phenomenon of error and error reporting. The paper presents the just culture 
model as well as the essence of „Swiss cheese model” by J. Reason.

*  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsię-
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Błąd i jego istota

Pierwsze „testy” jakości odbywały się „meto-
dą prób i błędów”, pozwalając na zdobywanie do-
świadczenia i wiedzy przy wyborze dóbr, którymi 
Homo sapiens pomału się otaczał. Zjawisko błę-
du i błądzenia jest bardzo powszechne w życiu 
codziennym i wszechobecne w kulturze człowie-
ka od zarania cywilizacji. Znane są powiedzenia: 
„Nie błądzi ten, który nic nie robi”, „Popełnił nie-
wybaczalny błąd”, „Błędy młodości są wybaczal-
ne”, „Wytyka komuś błędy, a sam je popełnia”, „Na-
prawił swój błąd” [4, s. 21–29], „Błądził myślami”, 
„Błądził wzrokiem”, „Był w błędzie”, „Wprowadził 
w błąd”. J. Pieter stwierdził, że „błąd = nieskutecz-
ne działanie względnie rezultat tegoż” [4, s. 21–29].  
A.S. Reber uznał zaś, że „błąd” (error) posiada „kil-
ka ogólnych znaczeń, w jakich termin ten jest uży-
wany, np. „odejście od poprawności”, „błędne prze-
konanie”, „stan, w którym podtrzymywane jest 
błędne przekonanie”, „odchylenie od poprawnego 
wyniku”, „każda zmiana zmiennej zależnej spo-
wodowana przez czynniki inne niż zmiana zmien-
nej niezależnej”, „niewłaściwa lub nieprawidłowa 
reakcja, która w rezultacie powoduje opóźnienie 
uczenia się prawidłowej reakcji” [4, s. 21–29]. We-
dług Słownika języka polskiego błąd to m.in. „nie-
właściwe posunięcie” [22] i choć zgodnie z Cam-
bridge Dictionary jest to „coś, co wykonano lub 
napisano przez przypadek, co jest nieprawidłowe, 

nieprecyzyjne lub nie daje właściwego rezultatu” 
[19], zauważyć należy, iż obok błędów popełnia-
nych niecelowo, nie tylko współcześnie, ale od po-
czątku swej działalności, człowiek popełniał i po-
pełnia też błędy celowo, intencyjnie i/lub również 
intencyjnie ukrywa fakt ich popełnienia. Stąd dość 
krytycznie należy spojrzeć na te definicje błędu, 
w których owa celowość zostaje pominięta. Dla za-
chowania równowagi warto przyjrzeć się zatem róż-
nym definicjom oraz opiniom na temat tego zjawi-
ska (por. tabela 1).

Zgodnie z cytowanymi definicjami, które oczy-
wiście nie wyczerpują spektrum opisu błędu, błąd 
ludzki można postrzegać jako czyn nieumyślny lub 
umyślny, popełniony przez człowieka, ale także ja-
ko proces, czyli zbiór czynności, ciąg zdarzeń, pro-
wadzących do negatywnych skutków.

Pisząc o błędzie, trudno pominąć znaną po-
wszechnie, łacińską maksymę Seneki Starszego 
– „Errare humanum est”, czyli „mylić się jest rzeczą 
ludzką”. Znając wszakże konsekwencje błędnego 
działania człowieka, na uwagę zasługują także trzy 
kolejne wypowiedzi:

 Cycerona – „Właściwością człowieka jest błą-
dzić, głupiego – w błędzie trwać”.

 Aureliusza Augustyna z Hippony – „Błądzenie 
jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błę-
dzie jest rzeczą diabelską”.

  Leonardo da Vinci – „Kto mało myśli, błądzi 
wiele”.

Tabela 1. Wybrane definicje/opinie na temat błędu

Definicja błędu/Opinia na temat błędu Źródło

Odstępstwo od prawdy, dokładności, poprawności, prawa. https://www.collinsdictionary.com

Niepowodzenie w realizacji zaplanowanych działań. Reason James. 1997. Managing the risks of organizational accidents. Aldershot, UK: 
Ashgate Publishing Limited, s. 71.

Niewłaściwe działanie/zachowanie, zależne od kontekstu 
i dynamicznych, nieprzewidzianych okoliczności, osadzone 
w specyficznym środowisku społeczno-technicznym.

Cacciabue Carlo. 2004. Guide to applying human factors methods: Human error  
and accident management in safety critical systems. London, UK: SpringerVerlag, 
s. 23.

Odchylenie od zamiarów, oczekiwań lub życzeń. Senders John W., Moray Neville P. 1991. Human Error: Cause, Prediction,  
and Reduction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, p. 25. 

Działanie, które nie spełnia jakiegoś potencjalnego  
lub określonego kryterium.

Sheridan Thomas. 2008.  „Risk, Human Error, and System Resilience: Fundamental 
Ideas, Human Factors”. The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 
No. 50, p. 418–426.

Wynik lub konsekwencja działania człowieka, przyczyna wypadku, 
celowe naruszenie poprzez działanie człowieka.

Hansen Frederick D. 2006.  „Human error: a concept analysis”.  
Journal of Air Transportation, Vol. ll, No. 3, p. 61–77. 

Coś, co jest źle wykonane, poprzez ignorancję lub nieumyślność; 
pomyłka, wada, zniekształcenie.

Oxford English Dictionary. 1986. Vol. 1, Oxford, U.K.: Clarendon Press, p. 277–278.

Czyn lub przypadek odstępstwa od przyjętego kodeksu 
postępowania.

American Heritage College Dictionary. 1997. Boston: Houghton Mifflin Company, 
p. 466.

Niezgodność między stanem rzeczywistym a wyjaśnieniem. Nowacki Tadeusz W. 2004. Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Instytut 
Technologii Eksploatacji. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, s. 29.

Rozbieżność między rzeczywistością a jej odbiorem 
w świadomości ludzkiej.

Okoń Wincenty. 1996. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo 
Żak, s. 34.

Odejście od dopuszczalnej lub pożądanej praktyki, mogące 
powodować niedopuszczalne lub niepożądane skutki.

„Human and Organization Factors in the Safety of Offshore Platforms”. A paper 
presented at the 1996 International Workshop on Human Factors in Offshore 
Operations, https://cchealth.org/hazmat/pdf/iso/sect_b_ch_2.pdf

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury zebranej w tabeli
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Maksyma Seneki Starszego przekonuje, iż czło-
wiek jest istotą słabą, podatną na błędy, a także, 
iż błędy są nieodłączną częścią ludzkiego istnie-
nia. Podobny wątek rozważań znajdziemy w pra-
cach filozofa Johna Locke’a [20], a także u współ-
czesnych badaczy, psychologów, np. u L. Thoma-
sa [20] czy D. Petersena [13] oraz Ph. Zimbardo  
[4, s. 21–29]. Ostatni ze wskazanych twierdzi bo-
wiem: „Błędy są częścią życia. Wszyscy je popełnia-
my. Gorsze od błędu jest wypieranie się go, racjo-
nalizowanie, usprawiedliwianie i próby przekona-
nia siebie i innych, że tak należało postąpić. Zaak-
ceptujmy maksymę, że błądzić jest rzeczą ludzką”.  
Tadeusz Kotarbiński w swym dziele pt. „Sprawność 
i błąd (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela)” sta-
wia jednak wyraźnie na bezbłędność i pisze: „Bez-
błędność rozumie się przy tym jako brak zarówno 
przeinaczeń jak i opuszczeń” [8, s. 87], sadowiąc 
to stwierdzenie na dziele pt. „Traktat o dobrej robo-
cie” (pierwsze wydanie w roku 1955 [7]), w którym 
podkreśla, że „Tylko dobra jakość jest godna gatun-
ku Homo Sapiens”. Na bazie dążności do unikania, 
redukcji błędów i zmienności w procesie powstała 
też znana na całym świecie koncepcja Six Sigma, 
gdzie owa dobra jakość, w rozumieniu jakości do-
skonałej, oznacza 3,4 DPMO (ang. Deffects per Mil-
lion Opportunites – liczba błędów na milion możli-
wości ich popełnienia).

Pewne jest, iż jeśli błędy będą mieć miejsce, 
 mogą doprowadzić do powstania zagrożenia dla ja-
kości, w tym bezpieczeństwa, z punktu widzenia 
człowieka – jako klienta, jako pracownika, obywa-
tela, w kontekście usługi, wyrobu, procesu czy ca-
łej organizacji. Stąd godny popularyzacji jest tzw. 
model „sera szwajcarskiego” (por. rys. 1), zapropo-
nowany przez brytyjskiego uczonego J. Reasona, 
uznanego badacza katastrof lotniczych. Model ten 
prezentuje plasterki sera z dziurami, ustawione je-
den za drugim. Plastry symbolizują wszystkie za-
bezpieczenia na rzecz zachowania jakości/bezpie-
czeństwa produktu, np: organizację i jej cechy, kie-
rownictwo, pracowników, stosowane technologie, 
procedury, praktyki, systemy. J. Reason podkreśla, 
że gdyby każdy z tych plastrów stanowił solidną 
barierę dla potencjalnych zagrożeń, wówczas nie 
dochodziłoby do poważnych incydentów, strat oraz 

niezgodności. Zgodnie z mo-
delem w serze są symboliczne 
dziury odzwierciedlające pew-
ne słabości. Jeżeli np. doty-
czą one pracownika i jeśli ów 
pracownik popełni błąd, to ta-
ka sytuacja może spowodować 
wyłom w istniejących zabez-
pieczeniach. Choć zaniedbanie 
może dać się szybko zniwelo-
wać i choć istnieją dalsze za-
bezpieczenia, może zaistnieć 
sytuacja, gdy kolejne bariery 
ochronne zawiodą. Może więc 
być i tak, iż wszelkie słabości 

systemowe ułożą się wzdłuż hipotetycznej linii, po-
zwalając na rozprzestrzenienie błędu i jego skutków  
[9, s. 123–139]. 

W literaturze przedmiotu można zidentyfiko-
wać wiele klasyfikacji błędów. Wspomniany już  
T. Kotarbiński błędy w praktyce działania człowieka 
podzielił na dziewięć grup [15, s. 31–46]:

  namiastki działania, polegające na wykonaniu 
właściwego zabiegu względem rzeczy łudząco po-
dobnej do rzeczy właściwej, 

  automatyzmy wdrożeń – zapędzanie się w nie-
właściwym kierunku, 

  gubienie – zaprzepaszczanie rzeczy,
  zapomnienie zrobienia czegoś, 
  spóźnienie się z wykonaniem czegoś, w tym 

opieszałość i lenistwo,
  nieudane poszukiwanie, gdzie cel nie zostaje 

osiągnięty mimo włożonego wysiłku, 
  zaniedbywanie ingerencji – błąd powstaje na 

skutek bierności, 
  reakcje impulsywne, gorączkowe, 
  błędy praktyczne oparte na błędach logicznych, 

tj. realizowanie niewłaściwych wniosków.
Inny znawca tematu, F. Arnstein, uznaje, iż 

w rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma pod-
stawowymi typami błędów – jawnymi (ang. active) 
i ukrytymi (ang. latent). Pierwsze, to błędy, które są 
ewidentne, wyraźne, ujawniające się przed danym 
incydentem lub wypadkiem. Dzieli je na cztery ka-
tegorie [2, s. 645–656]:

  błędy wynikające z braku wiedzy i doświad-
czenia,

  błędy wynikające z pominięcia lub ze złego 
przestrzegania zasad,

  błędy wynikające z braku odpowiednich umie-
jętności i kwalifikacji, 

  błędy techniczne, spowodowane brakiem zasto-
sowania odpowiedniej techniki i technologii, ade-
kwatnie do potrzeb.

Błędy ukryte to w istocie pewne nierozpozna-
ne wady systemowe, które stają się widoczne do-
piero w „sprzyjających” okolicznościach. To nie-
adekwatności lub awarie wynikające z braku ergo-
nomii pracy, braku szkoleń, z nieprawidłowych 
zasad przyjętych w organizacji, z niedoskonało-
ści zapisów, z braku wystarczającej pomocy lub 

Rys. 1. Model „sera szwajcarskiego” wg J. Reasona

Źródło: opracowanie własne na podstawie [16, s. 768–770]
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nadzoru, z czynników społecznych i kulturowych  
[2, s. 645–656]. Ten sam autor, skupiając się na czyn-
nościach wykonywanych przez człowieka, wyróż-
nia jeszcze następujące typy błędów [2, s. 645–656]:

  brak prawidłowej czynności po pojawieniu się 
sygnału, 

  czynność spóźniona, 
  czynność wykonana w porę – lecz niedokończo-

na lub wykonana zamiast innej, właściwej,
  czynność zbyteczna, wynikająca z chaotycznej 

aktywności, 
  czynność przedwczesna, 
  czynność spontaniczna, bez sygnału z zewnątrz 

– zamiast powstrzymania się od aktywności, przed-
wczesne włączenie się do działania, 

  czynność przeciwstawna do czynności pożąda-
nej lub niedokładna.

D. Marx, badacz zjawiska błędu oraz just culture, 
czyli kultury sprawiedliwego traktowania, na pod-
stawie obserwacji prowadzonych w różnych orga-
nizacjach wysokiego ryzyka rozpoznał cztery typy 
błędów, określając je mianem „demonów”. Są nimi 
[11, s. 6–7]:

1. Błąd ludzki (ang. human error), rozumiany ja-
ko błąd o charakterze nieumyślnym, który przyczy-
nił się lub mógł doprowadzić do powstania stanu 
niebezpiecznego.

2. Zaniedbanie (ang. negligent conduct), czy-
li błąd polegający na tym, iż dany pracownik, nie 
mając świadomości określonego ryzyka, zaniedbał 
pewne procedury, nakazy, nie rozumiejąc do końca, 
jakie ryzyko jest z tym związane.

3. Zachowanie lekkomyślne (ang. reckless con-
duct), czyli błąd polegający na niezachowaniu na-
leżytej staranności podczas wykonywanej pracy 
i obowiązków, ze świadomością ryzyka, jakie się 
z tym wiąże i możliwością przewidzenia ewentu-
alnych skutków („A może się uda”? A może się nic 
nie stanie”?). 

4. Umyślne, celowe naruszenie (ang. willful vio-
lation), czyli zachowania wysoce lekkomyślne, 
świadome, polegające na zamierzonym naruszeniu 
i rażącym zaniedbaniu (ang. gross negligence) przy-
jętych zasad, skutkujące konkretną szkodą w proce-
sie i/lub dla bezpieczeństwa np. klienta. 

De facto, każdy z tych błędów popełnia człowiek 
i każdy z nich jest błędem ludzkim. Ich przyczyny 
bywają różnorodne. Zgodnie z K.M. Czarneckim są 
cztery główne źródła popełniania błędów i pomy-
łek. Tkwią one głównie w [4, s. 21–29]:

  poziomie rozwoju fizycznego i psychicznego czło-
wieka, jak również podmiocie dorosłości społecznej, 

  zmienności środowiska społeczno-kulturowego 
i ekonomicznego, w jakim żyje, rozwija się i działa 
podmiot, 

  relacjach, jakie zachodzą pomiędzy człowie-
kiem i jego środowiskiem, relacjach,

  problemach, z jakimi styka się człowiek w sytu-
acjach życiowych i zawodowych. 

Z tego też powodu ciekawe wydaje się stanowi-
sko D. Fone’a, który opisuje kilka sytuacji, postaw 

pracowników, które mogą motywować do unikania 
popełnienia błędów. Są nimi [5]:

  lęk przed przyłapaniem – „postępuję dobrze, 
ponieważ boję się, że mnie przyłapią”,

  sumienie – „postępuję dobrze, ponieważ jestem 
świadomy konsekwencji, jeśli coś pójdzie nie tak”,

  zachowanie „stadne” – „postępuję dobrze, po-
nieważ inni też tak robią”,

  zachęta – „postępuję dobrze, ponieważ otrzy-
mam nagrodę (lub odwrotnie – by uniknąć kary),

  przywództwo – „postępuję dobrze, ponieważ 
widzę, że tak robi mój szef”.

Just culture

Jako pierwszy do idei just culture odniósł się 
wspomniany już D. Marx, amerykański specjalista 
w zakresie zarządzania ryzykiem. Prowadząc ba-
dania oraz konsultacje w różnych organizacjach, 
szczególnie w medycznych, zwrócił uwagę na po-
ważne konsekwencje błędu ludzkiego w sytuacji, 
gdy jest on członkiem zespołu, grup, zajmujących 
się skomplikowanym procesem [12, s. 3]. Jak pod-
kreśla D. Marx, zgodnie z just culture należy przy-
znać, że się mylimy, ale również zapewnić, iż ma-
my kontrolę nad naszymi wyborami zachowań [10]. 
Termin „just culture” rozumieć można jako „kulturę 
sprawiedliwości” lub, częściej, „kulturę sprawiedli-
wego traktowania”. Jak podają znawcy tematu, just 
culture to kultura, dzięki której, po pierwsze wia-
domo, jaka jest różnica między działaniami dozwo-
lonymi i niedozwolonymi, po drugie, dzięki której 
zdecydowana większość błędnych zachowań mo-
że być zgłoszona bez obawy przed ukaraniem [16, 
s. 293–306]. To zbiór wartości, przekonań i norm, 
mówiących, co jest ważne dla organizacji z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa, wskazujących, jak się 
zachowywać i jakie są odpowiednie wybory zacho-
wań i decyzji związanych z popełnieniem błędu 
przez człowieka lub bliskie tego popełnienia [21]. 
Wybrane definicje tego zjawiska zawarto w tabeli 2.

Wypada też zaznaczyć, iż w niektórych sekto-
rach just culture, jako element ogólnej kultury bez-
pieczeństwa, staje się już wymogiem prawa. Dowo-
dem tego jest obszar lotnictwa cywilnego, którego 
dotyczy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 ro-
ku w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lot-
nictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku 
z nimi działań następczych. Zgodnie z tym aktem 
pod pojęciem kultury sprawiedliwego traktowania 
rozumie się politykę, w ramach której bezpośred-
nio zaangażowani operatorzy lub inne osoby nie są 
karani za działania, zaniechania lub podjęte przez 
nich decyzje, które są współmierne do ich doświad-
czenia i wyszkolenia, lecz w ramach której nie tole-
ruje się rażącego niedbalstwa, umyślnych naruszeń 
i działań powodujących szkody.

Just culture lokuje się pomiędzy dwiema inny-
mi, skrajnymi kulturami. Pierwsza to tzw. kultura 
obwiniania, winy lub poszukiwania winnych (ang. 
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blaming culture), zaś druga to kultura nieobwinia-
nia (ang. no-blaming culture, non-punitive culture) 
(por. rys. 2). Co ważne, w kulturze obwiniania za-
trudnieni pracownicy ignorują, ukrywają i nie zgła-
szają popełnionych przez siebie oraz innych błę-
dów, pomyłek, ponieważ każdy, kto przynosi „nie-
wygodne informacje”, jest niepożądany i karany 
(np. poprzez naganę, ostracyzm). Ponadto pracow-
nicy czują strach i są zestresowani, wobec pracow-
ników nie stosuje się nagród, nie wyra-
ża się uznania, dlatego ich motywacja 
do właściwej pracy jest niska. Decyzje 
podejmowane są bez konsultacji z pra-
cownikami. W kulturze tej, ze względu 
na wykryte błędy i fakt obwiniania, wy-
stępuje także zjawisko dużej rotacji pra-
cowników [3, s. 101–109].

Dodatkowo, mając na uwadze klasy-
fikację i rangę błędów, wskazaną wcze-
śniej przez D. Marxa, w just culture na-
leży zadbać o właściwą reakcję ze stro-
ny kierownictwa, w sytuacji, gdy się da-
ny błąd pojawi (por. rys. 3).

Na zakończenie należy dodać, że 
kultura sprawiedliwego traktowania 

pozostaje w ścisłej relacji 
z etyką pracy, z etyką zawo-
du, w której, jak podkreśla 
E. Skrzypek, obowiązywać 
zawsze będą m.in. takie za-
sady, jak: moralności, pra-
wości, uczciwości, roztrop-
ności, rzetelności, niezdol-
ności do oszustw, wiedzy, 

umiejętności, unikania korupcji, ale także szacun-
ku i poszanowania cudzej pracy [17, s. 5–6]. Z te-
go też powodu wdrożenie kultury sprawiedliwego 
traktowania wymaga bezwzględnego znalezienia 
równowagi pomiędzy tym, co wymaga upomnie-
nia, nagany, a co na nie nie zasługuje. Wymaga też 
wzajemnego zaufania w obrębie organizacji, w sy-
tuacji popełnienia błędu, a także odpowiedniej 
komunikacji i właściwego systemu raportowania 

Tabela 2. Wybrane definicje just culture

Definicja/opinia Źródło

„Just culture” to filozofia oceniania swoich czynów połączona z umiejętnością wyciągania 
wniosków i dzielenia się nimi ze środowiskiem.

Mainka Jacek. 2009. „Czym jest Just Culture”. Przegląd 
Lotniczy Aviation Review, Nr 3, s. 38–41.

Kultura, która pozwala odróżnić działania odpowiedzialne od nieodpowiedzialnych. Havinga Jopp, Dekker Sidney. 2014. “Just Culture: 
Reporting, the Line and Accountability”. Journal of Aviation 
Management, pp. 47–56.

„Z jednej strony, chodzi o stworzenie takiego środowiska raportowania, by pracownicy 
mogli zgłosić, iż widzieli zagrożenie lub popełnili błąd. Z drugiej strony jest to posiadanie 
ugruntowanego system odpowiedzialności. Zgodnie z „just culture” należy przyznać, że 
się mylimy, ale również zapewnić, iż mamy kontrolę nad naszymi wyborami zachowań”.

Marx David, Just culture in nursing regulation. Complaint 
evaluation tool (CET) Instruction booklet. North Carolina 
Board of Nursing, Raleigh; http://www.ncbon.com/dcp/i/
discipline-compliance-employer-complaints-just-culture-
resources.

Atmosfera zaufania, w której ludzie są zachęcani do dostarczania niezbędnych informacji 
związanych z bezpieczeństwem, ale w której są również czytelne zasady, pozwalające 
nakreślić granice pomiędzy zachowaniem dopuszczalnym i niedopuszczalnym. To 
kultura, w której wszyscy pracownicy są zachęcani do przekazywania informacji 
związanych z bezpieczeństwem i czują się z tym komfortowo.

Improving just culture. 2016. Working Paper. A3
9-WP/193.International Civil Aviation Organization; 
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/
wp_193_en.pdf.

Zbiór wartości, przekonań i norm, mówiących co jest ważne dla organizacji z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, jak się zachowywać i jakie są odpowiednie wybory zachowań 
i decyzji związanych z popełnieniem błędu przez człowieka lub bliskie tego popełnienia.

https://nursing2015.files.wordpress.com/2010/02/what-is-
a-just-culture4.pdf.

Kultura, dzięki której, po pierwsze wiadomo, jaka jest różnica między działaniami 
dozwolonymi i niedozwolonymi, a po drugie, dzięki której zdecydowana większość 
błędnych zachowań może być zgłoszona bez obawy przed ukaraniem.
Atmosfera zaufania, w której ci, którzy dostarczają podstawowych informacji 
o bezpieczeństwie, są do tego zachęcani i nawet nagradzani, ale w której ludzie wiedzą, 
gdzie jest granica między zachowaniem akceptowalnym a niedopuszczalnym.

Reason James. 1998. “Achieving a safe culture: theory and 
practice”. Work & Stress, Vol. 12, No. 3, pp. 293–306.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury zebranej w tabeli

Rys. 2. Just culture jako równowaga pomiędzy kulturą obwiniania i nieobwiniania

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Zachowania kierownictwa wobec pracownika w zależności od rangi błędu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11, s. 6–7]
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Błędy ludzkie i just culture

o błędach. Konieczne jest sprzężenie zwrotne na te-
mat błędów, zdarzeń następczych i ich konsekwencji  
[13, s. 190–197]. Chodzi o to, by just culture stało 
się płaszczyzną do wyciągania wniosków z błędów, 
po to, aby więcej się nie powtórzyły. Należy ziden-
tyfikować błąd mający wpływ na jakość, a szcze-
gólnie na bezpieczeństwo, określić jego przyczyny, 
gromadzić dane pochodzące z różnych źródeł, za-
równo natury obiektywnej, jak i subiektywnej, od 
bezpośrednich wykonawców czynności.

Podsumowanie

Mimo że błąd towarzyszy człowiekowi w każdej 
jego aktywności, tak prywatnej, jak i zawodowej, 
w sytuacji istniejącej i wypracowanej w organiza-
cji just culture powinien być traktowany jako swo-
ista lekcja, skłaniająca zarówno pracownika, jak 
i kierownictwo do refleksji nad jego rangą i kon-
sekwencjami. Wprowadzenie kultury sprawiedli-
wości, jako elementu ogólnej kultury bezpieczeń-
stwa, ma na celu poprawę morale, zwiększenie 
świadomości profesjonalnego działania personelu 
na każdym poziomie nastawionym na pogłębianie 
wiedzy i usprawnienie realizacji zadań. Podstawą 
do osiągnięcia takiego efektu jest pozytywny kli-
mat sprzyjający zgłaszaniu/raportowaniu proble-
mów wewnątrz organizacji, zabiegający ukrywa-
niu wszelkich popełnionych uchybień oraz dający 
szansę na sprawiedliwe i obiektywne traktowanie. 
Just culture jest przy tym podejściem opartym na 
ocenie ryzyka i jako zjawisko winno podlegać sys-
tematycznemu pomiarowi. Przykłady narzędzi słu-
żących temu celowi znaleźć już można w rodzimej 
literaturze [18].

Podstawowym założeniem just culture jest, by 
osoby realizujące oraz nadzorujące procedury i pro-
cesy, nawet w przypadku dokonania lub zaniecha-
nia czynności uznanej jako niedozwolona (błędna, 
niespełniająca oczekiwanego wzorca czy standar-
du), nie ponosiły odpowiedzialności (dyscyplinar-
nej, administracyjnej lub karnej), o ile same do-
konają ujawnienia (zgłoszenia) takiego przypadku. 
W organizacjach nastawionych na minimalizowa-
nie ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego taki rodzaj 
zachowań określany jest jako non-punitive culture, 
zaś opisane założenia dotyczą modelu kultury or-
ganizacyjnej nastawionej na uczenie się (ang. le-
arning culture), na zdolność do raportowania (ang.  
reporting culture), a w konsekwencji na elastycz-
ność w modyfikowaniu procedur i procesów (ang. 
flexible culture) [6, s.  5–16]. Zdaniem autorki, cze-
mu dała już wyraz w niniejszym opracowaniu, mi-
mo że just culture wprowadzono po to, by chronić 
się przed błędami zagrażającymi bezpieczeństwu 
funkcjonowania, idea kultury sprawiedliwości po-
winna być rozpowszechniona wśród wszystkich za-
interesowanych szeroko rozumianą jakością, gdyż 
fakt popełniania błędów, zamierzonych czy nieza-
mierzonych, fakt ich bagatelizowania czy ukrywa-
nia, nie dotyczy li tylko sfery bezpieczeństwa.
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Współcześnie jednym z celów strategicznych or-
ganizacji zarówno produkcyjnej, jak i usługowej jest 
spełnienie wymagań klientów, zaczynając od umie-
jętnego rozpoznania ich potrzeb i oczekiwań, po-
przez dostarczenie usług, które są w stanie zaspoko-
ić wskazane potrzeby lub też je przewyższyć, a tym 
samym pozyskać klienta na dłużej. Wymaga to jed-
nak dużego zaangażowania pracowników organiza-
cji, która powinna na bieżąco dokonywać pomiaru 
potrzeb klientów oraz badać ich zadowolenie. 

Obecnie organizacja ma świadomość, jak ważną 
rolę w jej bliższym otoczeniu odgrywa klient, ma 
także świadomość, że to nie on zależy od organi-
zacji, ale obecność na rynku jednostki organizacyj-
nej zależy właśnie od klienta, dlatego też tak waż-
ne są wzajemne relacje pomiędzy nimi. Efektem ta-
kiej działalności jest wypracowanie odpowiednie-
go poziomu satysfakcji klienta przekładającego się 
na zyski uzyskane przez organizację. Innymi sło-
wy, usługa wykonana na wysokim poziomie jako-
ści i zadowolony klient to najważniejsze cele, jakie 
powinno postawić sobie przedsiębiorstwo dążące 
do sukcesu.

Klienci stanowią bowiem tzw. rynkowe źródło 
energii, a pozyskiwanie mocy z tego źródła wymaga 
od organizacji ukierunkowana swoich działań na ta-
kie aktywności, które wpłyną na pobudzanie jej do 
funkcjonowania i rozwoju [16].

Potwierdzenie takiego podejścia można znaleźć 
w standardzie ISO 9001:2015, który wskazuje, iż 
zgodnie z zasadą zarządzania jakością – Orienta-
cja na klienta organizacje powinny: powiązać swoje 
cele z potrzebami i oczekiwaniami klientów, mie-
rzyć zadowolenie klientów i odpowiednio na nie 
reagować, utrzymywać kontakty z klientem. Ponad-
to, zgodnie ze wskazaną wcześniej normą: Najwyż-
sze kierownictwo powinno wykazywać przywództwo 
i zaangażowanie w obszarze orientacji na klien-
ta poprzez zapewnienie, aby: wymagania klienta 
oraz mające zastosowanie wymagania prawne i re-
gulacyjne były określone, zrozumiane oraz konse-
kwentnie spełniane; ryzyka i szanse, które wpływa-
ją na zgodność wyrobów i usług oraz na zdolność 
do zwiększania zadowolenia klienta, były określone 
i uwzględnione, orientacja na zwiększanie zadowo-
lenia była utrzymywana [6].

1. Klient organizacji – postrzeganie jakości usług 

Jakość usługi polega na spełnieniu oczekiwań 
klienta, dlatego należy dowiedzieć się, czego klient 
oczekuje oraz jakimi kryteriami będzie się kierował 
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organizacja, 
orientacja  
na klienta, 
SERVQUAL

Celem artykułu jest przedstawienie istotności pomiaru jakości usług w organizacji ukierunkowanej na 
budowanie właściwych relacji z klientem. W opracowaniu omówiono współczesne postrzeganie orientacji 
na klienta oraz opisano ogólne założenia metody SERVQUAL. Dla wybranej organizacji usługowej branży 
medycznej przedstawiono zbudowany kwestionariusz oraz wyniki badań zgodnych z metodą SERVQUAL. 
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The purpose of the paper is to describe the significance of measuring the quality of services in the 
organisation focused on creating proper relations with the client. The paper discusses the contemporary 
perception of customer orientation and also describes the general principles of the SERVQUAL method. 
For the selected medical service organisation a structured questionnaire and the results of the SERVQUAL 
test were presented. 
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przy jej wyborze. Przed organiza-
cjami pragnącymi spełnić oczeki-
wania klientów, czyli dostarczyć 
świadczoną usługę na najwyższym 
poziomie, stoi wiele poważnych 
trudności. Nastroje, kultura, od-
powiedni czas czy uprzednie do-
świadczenia lub uprzedzenia klien-
ta będą potencjalnie wpływać na 
sposób jej odbioru. 

Wysoka jakość usług wymaga bo-
wiem zastosowania indywidualne-
go podejścia do klienta i opraco-
wania odpowiednich działań or-
ganizacyjnych wspomagających 
osiągnięcie zamierzonych celów, 
a w tym projakościowych [9]. Stąd 
też współcześnie istotnym aspek-
tem w temacie orientacja na klien-
ta jest właściwe, można by po-
wiedzieć, edukowanie potencjal-
nego klienta na przykład za pomocą techniki con-
tent marketing lub też badania segmentu rynku 
docelowego.

Jeżeli założymy, że klient ma niewystarczającą 
wiedzę na temat oferowanej usługi, organizacja po-
winna go zaznajomić z właściwymi informacjami. 
Zgodnie z założeniem techniki content marketing 
najistotniejszy jest bezpośredni kontakt z poten-
cjalnym klientem w celu dostarczenia mu warto-
ściowej wiedzy i unikatowych informacji o przed-
siębiorstwie i oferowanych usługach, a także wska-
zania wszystkich możliwości skorzystania z nich.  
Ta technika pozwala na wywieranie zdefiniowanego 
i założonego wpływu na klienta, przyciągnięcia jego 
uwagi, a tym samym generowania zysku dla organi-
zacji. Technika ta to także szansa dla organizacji na 
zdobycie przewagi nad konkurentami, jest ona na-
zywana sztuką komunikacji, ponieważ w trakcie 
rozmowy, wymiany opinii, zostają zidentyfikowane 
potrzeby klientów, dzięki którym również pojawiają 
się konkretne podpowiedzi co do definiowania roz-
wiązań na linii organizacja – klient [13]. 

Warte podkreślenia jest także znaczenie postrze-
gania satysfakcji klienta jako percepcji klienta doty-
czących stopnia, w jakim jego wymagania zostały 
spełnione. 

Klient więc sam świadomie stwierdza, że ma do 
czynienia z usługą wysokiej jakości w sytuacji, gdy 
zostaną zaspokojone lub przewyższone jego ocze-
kiwania. Podczas nabywania usługi następuje kon-
frontacja oczekiwań klienta z tym, co jest mu do-
starczane, czyli z percepcją usługi. Dopiero te su-
biektywne uczucia związane z usługą, pojawiają-
ce się w trakcie korzystania z niej, w zestawieniu 
z oczekiwaniami klienta dają pełny obraz postrze-
ganej jakości danej usługi. Zanim dojdzie jednak do 
skonsumowania usługi, klient w określony sposób 
wyobrażą sobie jej jakość [16]. 

Powiązanie jakości oczekiwanej z jakością po-
strzeganą przedstawiono na rysunku 1.

2. Metoda pomiaru jakości usług SERVQUAL

Norma ISO 9001:2015 p. 9.1.2 stanowi, iż orga-
nizacja powinna – dla określenia stopnia już wcze-
śniej wspomnianej percepcji klienta – zdefiniować 
metody uzyskiwania, monitorowania i przeglądu 
tych informacji. Działania te obejmują zarówno an-
kiety, jak i uzyskane informacje zwrotne od klienta 
o wykonanej usłudze, analizy udziału w rynku, ra-
porty handlowców orz metody pomiaru zadowole-
nia klienta znane w literaturze. 

Wskazane jest, aby przeprowadzone badania 
 były wiarygodne, a otrzymane wyniki miarodaj-
ne.  Zaleca się, aby organizacje przeprowadzały po-
miar w sposób ciągły, sformalizowany, definiując 
reprezentatywną próbę badawczą, określając wła-
ściwy termin i czas przeprowadzania badania [14]. 
 Dodatkowo podczas dokonywania pomiaru należy 
pamiętać, że w trakcie korzystania z usługi na klien-
ta może oddziaływać wiele bodźców, stąd też jego 
opinia również może być uzależniona od momentu 
zakupu usługi i jego osobistych odczuć, a także ter-
minu, w jakim przeprowadzamy badania przed za-
kupem, po lub w trakcie. Istotny więc będzie wła-
ściwy dobór metody pomiaru, która odzwierciedli 
i najlepiej przybliży emocjonalne reakcje klienta 
i jego zadowolenie. 

W literaturze metody badań oczekiwań i zado-
wolenia klienta powinny być właściwie dostosowa-
ne do segmentu usług, jakie przedsiębiorstwo re-
prezentuje, mogą mieć charakter bezpośredni lub 
pośredni. Jedną z metod bezpośrednich, stosowa-
ną do badania jakości oferty usługowej z punktu 
widzenia procesu decyzyjnego klienta, jest metoda 
SERVQUAL. 

Cechą wyróżniającą metodę SERVQUAL jest oce-
na różnic pomiędzy oczekiwaniami a doświad-
czeniem klienta. Taka różnica występuje zarów-
no, jeśli oczekiwania były większe niż faktyczne 
doznania konsumenta, jak również wówczas, gdy 
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Rysunek 1. Ocena jakości usług dokonywana przez klienta

Źródło: opracowanie na podstawie [8] 



17

2019 Pa ż d z i e r n i k

Marta Dudek-Burlikowska

W  ŚWIETLE  WYNIKÓW  BADAŃ…

doświadczenia przerosły wcze-
śniej formułowane oczekiwania. 
Z punktu widzenia jednak osta-
tecznej oceny usługi nie jest obo-
jętne, z którą sytuacją mieliśmy 
do czynienia, dlatego też metoda 
ta pozwala nam na jej ujawnienie 
i wyciągnięcie wniosków na przy-
szłość. Pozwala ona także na iden-
tyfikację rynku docelowego i dzię-
ki uzyskanym wynikom badań 
– na zdefiniowanie działań dosko-
nalących wpływających na popra-
wę wizerunku organizacji [10, 12]. 

Model jakości usług SERVQUAL 
został przedstawiony na rysunku 2 
[7,11].

Model SERVQUAL wywodzi się 
z tzw. modelu 5 luk, który wska-
zuje na 5 typów sytuacji, których 
zaistnienie powoduje obniżenie ja-
kości usług. Model ten łączy pro-
jektowanie jakości usług z punktu 
widzenia klienta i organizacji. Po-
zwala to na sprawną identyfika-
cję błędów w procesie tworzenia 
i świadczenia usług. Błędy czę-
sto określane rozbieżnościami są 
w metodzie opisywane jako luki 
[14] (tabela 1). 

Rysunek 2. Model jakości usług SERVQUAL 

Źródło: opracowanie na podstawie [7,11] 

Tabela 1. Definicje luk w modelu SERVQUAL 

RODZAJ LUKI OPIS (INTERPRETACJA)

LU
KA

 1

Luka pomiędzy 
oczekiwaniami 
klienta a oceną tych 
oczekiwań dokonaną 
przez kierownictwo 
organizacji.

Luka odnosi się do obszaru postrzegania jakości usługi przez pryzmat reprezentantów najwyższego kierownictwa oraz 
potencjalnych klientów organizacji. Wymagania klienta stanowią fundament dla kierownictwa oraz organizacji do opracowania 
produktu. Trzeba mieć świadomość, że punkt widzenia klienta może różnić się od punktu widzenia organizacji. Wtedy 
kierownictwo może zwracać większą uwagę na doskonalenie parametrów mniej znaczących dla nabywcy. Następstwem jest 
zmniejszenie zadowolenia klienta oraz przyrost zaciekawienia konkurencją. Aby temu zapobiec, organizacje przeprowadzają 
badania marketingowe, a także wdrażają wymagania ze standaryzowanych systemów zarządzania.

LU
KA

 2

Luka pomiędzy 
oczekiwaniami 
klienta a oceną tych 
oczekiwań dokonaną 
przez kierownictwo 
organizacji.

W tej luce zachodzą sprzeczności pomiędzy dostrzeganiem oczekiwań nabywcy przez kierownictwo a wykazem usług. 
Zgromadzenie danych wywodzących się z rynku jest ważnym elementem, jednak nie zapewnia sukcesu. Organizacje 
usługowe w wielu przypadkach mają trudności ze spełnieniem (nie mówiąc o przewyższeniu) oczekiwań klientów. 
Wpływ ma na to wiele czynników, a w szczególności: brak zaangażowania się całego kierownictwa w proces budowy 
jakości usług, brak środków, nadmierny popyt. Wyzwaniem dla właścicieli organizacji będzie przeniesienie wymagań 
klienta na rzeczywiste cechy oraz parametry. Warto wykorzystać do tego metody zarządzania jakością, np. FMEA czy QFD, 
które mogą usprawnić realizację tych zadań.

LU
KA

 3

Luka pomiędzy 
formalnymi 
standardami 
jakości a faktycznie 
wykonywaną usługą.

Podstawowym powodem występowania tej luki jest niewłaściwie kompetentny, źle wyszkolony personel, a także 
infrastruktura, która nie zapewnia możliwości wykonania usług na poziomie wymaganym przez klienta. Za główną 
przyczynę uważa się nierówność zachowania i działania personelu mającego bezpośredni kontakt z klientem. Bardzo 
trudno jest dopilnować przestrzegania normatywów jakości w sytuacji, gdy usługa jest jednocześnie dostarczana 
i wykonywana w obecności klienta. Trudność tę można zniwelować dzięki przeprowadzeniu szkoleń, inwestycji np. 
w park maszynowy, organizacji sieci obsługi itp. Dodatkowym atutem będą także wdrożone systemy zarządzania jakością.

LU
KA

 4

Luka pomiędzy 
wykonaniem usługi 
a zewnętrznymi 
formami komunikacji 
z klientem.

Luka czwarta to zróżnicowanie pomiędzy wizją klienta o usłudze, a rzeczywistą jakością jej przeprowadzenia. Klient, podejmując 
decyzję co do wyboru usługi, porównuje dane z ofertami konkurencji. Oczekiwania klienta w wielu przypadkach ukształtowane 
są poprzez oddziaływanie reklamy bądź też innych form komunikowania się organizacji z konsumentem. Niestety zdarza się,  
że organizacje nie dotrzymują obietnic komunikowanych potencjalnym klientom. Tymczasem firma winna jasno sprecyzować, 
co klient może otrzymać zamiast składać atrakcyjne, ale nie do spełnienia obietnice.
Klient dokonuje finalnego wyboru, czyli wymaga od organizacji zupełnego wywiązania się z umowy. Jeżeli przedsiębiorstwo 
nie ma możliwości zrealizowania wcześniej ustanowionych ustaleń, musi liczyć się, że klient pójdzie do konkurencji.

LU
KA

 5

Luka pomiędzy 
usługą oczekiwaną 
a otrzymaną. 

Obrazuje ona podstawowe wyzwanie dla organizacji. Aby zapewnić dobrą jakość usług, usługodawca powinien 
przynajmniej spełnić, a najlepiej przewyższyć, oczekiwania klienta. Postrzegana jakość usług wypływa z porównania przez 
klienta usługi przez niego oczekiwanej z usługa otrzymaną. Luka ta stanowi wynik wszystkich poprzednich luk, opisuje 
końcową ocenę satysfakcji klienta z usług przeprowadzaną przez organizację.

Źródło: opracowanie na podstawie [7, 11, 14. 15, 16]
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Luki 1, 2, 3, 4 odzwierciedlają obniżenie jakości 
w obrębie organizacji, natomiast luka 5 dotyczy nie-
dostatków jakości według oceny klienta. Warto za-
znaczyć, iż luki 1 – 4 stanowią w znacznym stopniu 
przyczyny luki 5. 

Model jakości usług identyfikujący pięć luk ma 
duże znaczenie praktyczne, gdyż pozwala lepiej 
zrozumieć przyczyny problemów z jakością usług 
oraz określić niedostatki jakości i zastosować odpo-
wiednie środki zaradcze. Przedsiębiorstwo, dążąc 
do wyeliminowania istniejących luk, musi poznać 
ich przyczyny. Pomocny może być tzw. rozwinięty 
model jakości usług, który wskazuje podstawowe 
źródła luk 1 – 4 (rysunek 3) [1].

W metodzie SERVQUAL wykorzystuje się nastę-
pujące wymiary jakości usług [1, 7, 11, 12, 16]:

 Materialność – (materialną obudowę usługi) 
– jakość techniczna obejmująca materialne elemen-
ty świadczenia, takie jak: wygląd zewnętrzny i wy-
strój lokalu, wyposażenie, personel, środki (mate-
riały) służące do komunikowania.

 Niezawodność (solidność, rzetelność) – rozu-
miana jako zdolność dotrzymania obietnic, a więc 
dostarczenia i/lub wykonania usługi zgodnie z za-
powiedzią i dotrzymania wszystkich warunków zle-
cenia (np. czas) w sposób pewny i dokładny.

 Reagowanie – (zdolność reagowania, wola i go-
towość pomocy oraz świadczenia odpowiedniej 
usługi) – niesienie pomocy nabywcom, szybka od-
powiedź na pojawiające się błędy oraz dostarcza-
nie usługi w zdefiniowanym terminie, usługodawcy 
uwzględniają oczekiwania i żądania nabywców, działają 
szybko i fachowo.

  Pewność – (zapewnienie i gwarancja) – obej-
muje takie kryteria, jak: zaufanie, uprzejmość, kom-
petencje oraz bezpieczeństwo usługi wynikające 

bezpośrednio z wiedzy, kwalifika-
cji, doświadczenia, kultury osobi-
stej oraz zdolności personelu.

  Empatia – (troskliwość, przy-
stępność usługi) – oddzielna uwa-
ga poświęcona każdemu klientowi 
z osobna – czyli połączone w ca-
łość kryteria: dostępności usługi 
dla klienta, komunikatywności oraz 
zrozumienia (znajomości proble-
mów konsumenta) oraz tzw. spraw-
ność identyfikowania się z wymo-
gami klienta.

3. Zastosowanie metody 
pomiaru jakości usług SERVQUAL 
w przedsiębiorstwie branży 
medycznej

W przedsiębiorstwie branży me-
dycznej, w niepublicznym zakła-
dzie opieki zdrowotnej (X), zosta-
ła zastosowana metoda SERVQUAL 
w celu uzyskania informacji doty-
czącej jakości oferowanych usług 

i oczekiwań klientów. W skład badanej organizacji 
wchodzą gabinety lekarskie, poradnie, pracownie 
badań, gabinety stomatologiczne, w sumie 25 sek-
cji organizacyjnych. Badania były prowadzone 
w dwóch turach, pierwsze stanowiły tzw. badania 
pilotażowe i objęły grupę 20 losowo wybranych pa-
cjentów, drugie – tzw. badania właściwe – przepro-
wadzono w grupie 150 losowo wybranych pacjen-
tów. Na potrzeby wskazania mechanizmu działania 
metody zaprezentowano wyniki badań uzyskane 
w trakcie badań pilotażowych. Dla badanej organi-
zacji i zgodnie z przyjętymi zasadami metody opra-
cowano kwestionariusz zawierający dwie grupy 
zmiennych – dla sekcji oczekiwań (O) (22 stwier-
dzenia) oraz dla sekcji postrzeganej (S) (22 stwier-
dzenia) (tabela 2).

Nawiązując do metodologii SERVQUAL, zapro-
ponowanej przez twórców metody Parasuramana, 
Zeithaml i Berry’ego, należy ocenić oczekiwania 
i spostrzeżenia zgodnie ze skalą Likerta (tabela 3). 
Celem części dotyczącej oczekiwań jest uzyska-
nie informacji na temat cech, jakimi powinny cha-
rakteryzować się przychodnie medyczne. Po za-
poznaniu się z każdą z postawionych tez pacjent 
powinien wskazać, wykorzystując poniższą skalę, 
w jakim stopniu zgadza się lub nie zgadza się z jej 
treścią. Część dotycząca postrzegania bada spo-
strzeżenia pacjentów dotyczące konkretnej bada-
nej przychodni. Uczestnicy badania wskazują sto-
pień, w jakim przychodnia spełnia ich oczekiwa-
nia. Po zapoznaniu się z każdą z postawionych tez 
wskazują, wykorzystując skalę (tabela 3), w jakim 
stopniu respondent zgadza się lub nie zgadza z jej 
treścią.

Uzyskane wyniki badań pilotażowych zostały za-
prezentowane w tabeli 4. 

Rysunek 3. Rozwinięty model jakości usług 

Źródło: opracowanie na podstawie [1] 
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Tabela 2. Opracowany kwestionariusz metody SERVQUAL dla przychodni medycznej X

Materialność (Namacalność) O Materialność (Namacalność) S

O1.  Dobre przychodnie medyczne  posiadają nowoczesne 
wyposażenie.

S1. Przychodnia X posiada nowoczesne wyposażenie.

O2. Przychodnie medyczne posiadają atrakcyjny i schludny wygląd. S2. Przychodnia X posiada atrakcyjny i schludny wygląd.

O3.  Pracownicy przychodni są zadbani i ubrani zgodnie 
z wymaganiami placówek medycznych.

S3.  Pracownicy przychodni X są zadbani i ubrani zgodnie 
z wymaganiami placówek medycznych..

O4.  Materiały informacyjne znajdujące się na stronach 
internetowych przychodni oraz na specjalnie opracowanych 
ulotkach są przejrzyste, czytelne i zrozumiałe.

S4.  Materiały informacyjne znajdujące się na stronie internetowej 
przychodni X oraz na specjalnie opracowanych ulotkach są 
przejrzyste, czytelne i zrozumiałe.

Niezawodność O Niezawodność S

O5. Przychodnie medyczne wywiązują się z zobowiązań. S5. Przychodnia X wywiązuje się z zobowiązań.

O6.  Kiedy pacjent zwraca się do pracowników przychodni 
z problemem, przychodnia zawsze stara się pomóc pacjentowi 
w jego rozwiązaniu.

S6.  Kiedy pacjent zwraca się do pracowników przychodni X 
z problemem, przychodnia zawsze stara się pomóc pacjentowi 
w jego rozwiązaniu.

O7.  Przychodnie medyczne świadczą usługi starannie i prawidłowo 
już za pierwszym  razem.

S7.  Przychodnia X świadczy usługi starannie i prawidłowo już za 
pierwszym razem.

O8.  Przychodnie medyczne wywiązują się z realizacji usług we 
wskazanym czasie.

S8.  Przychodnia X wywiązuje się z realizacji usług we wskazanym 
czasie.

O9.  Przychodnie medyczne prowadzą precyzyjnie, bezbłędnie 
i rzetelnie wszelką dokumentację z zachowaniem wymaganych 
standardów w obszarze ochrony danych.

S9.  Przychodni X prowadzi precyzyjnie, bezbłędnie i rzetelnie 
wszelką dokumentację z zachowaniem wymaganych 
standardów w obszarze ochrony danych.

Reagowanie O Reagowanie S

O10.  Pracownicy przychodni medycznych informują klientów 
o terminach realizacji usług.

S10.  Pracownicy przychodni X informują klientów o terminach 
realizacji usług.

O11.  Przychodnie medyczne wywiązują się z wykonania 
zaplanowanych usług zgodnie z przyjętym terminarzem. 

S11.  Przychodnia X wywiązuje się z wykonania zaplanowanych usług 
zgodnie z przyjętym terminarzem.

O12.  Pracownicy przychodni medycznych udzielają szybkiej 
pomocy, w miarę możliwości, potrzebującym pacjentom.

S12.  Pracownicy przychodni X udzielają szybkiej pomocy, w miarę 
możliwości, potrzebującym pacjentom. 

O13.  Pracownicy przychodni medycznych posiadają wysoką kulturę 
osobistą i reagują na prośby pacjentów.

S13.  Pracownicy przychodni X posiadają wysoką kulturę osobistą 
i reagują na prośby pacjentów.

Pewność O Pewność S

O14.  Zachowanie pracowników przychodni medycznych wzbudza 
zaufanie klientów. 

S14.  Zachowanie pracowników przychodni X wzbudza zaufanie 
klientów.

O15.  Kontakty z pracownikami przychodni medycznych wzbudzają 
poczucie bezpieczeństwa.

S15.  Kontakty z pracownikami przychodni X wzbudzają poczucie 
bezpieczeństwa.

O16.  Personel przychodni medycznych będzie zawsze uprzejmy 
wobec klientów.

S16.  Personel przychodni X będzie zawsze uprzejmy wobec 
klientów. 

O17.  Pracownicy przychodni medycznych są kompetentni 
i posiadają właściwą wiedzę, aby udzielić odpowiedzi na 
pytania klientów.

S17.  Pracownicy przychodni X są kompetentni i posiadają właściwą 
wiedzę, aby udzielić odpowiedzi na pytania klientów.

Empatia O Empatia S

O18.  Przychodnie medyczne za każdym razem mają indywidualne 
podejście do pacjenta.

S18.  Przychodnia X za każdym razem ma indywidualne podejście do 
pacjenta. 

O19.  Przychodnie medyczne są otwarte w godzinach dogodnych 
dla swoich pacjentów.

S19.  Przychodnia X jest otwarta w godzinach dogodnych dla swoich 
pacjentów.

O20.  W przychodniach medycznych zatrudnieni są pracownicy, 
którzy podchodzą z szacunkiem do pacjentów.

S20.  W przychodni X zatrudnieni są pracownicy, którzy podchodzą 
z szacunkiem do pacjentów. 

O21.  Przychodnie medyczne deklarują nadrzędność dobra 
pacjentów.

S21. Przychodnia X deklaruje nadrzędność dobra pacjentów.

O22.  Personel medyczny przychodni w pełni utożsamia się 
z potrzebami pacjenta i wykazuje ich pełne zrozumienie. 

S22.  Personel medyczny przychodni X w pełni utożsamia się 
z potrzebami pacjenta i wykazuje ich pełne zrozumienie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, 7. 11, 12, 15, 16]

Tabela 3. Skala oceny w metodzie SERVQUAL dla przychodni medycznej X

Zdecydowanie nie zgadzam się Zdecydowanie zgadzam się 
1 2 3 4 5 6 7

Źródło: opracowanie na podstawie [1, 16]
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W następnym kroku metody obliczono jednost-
kowe wartości oczekiwane i wartości postrzegane 
poziomu jakości przez pacjentów (tabela 5). 

Kolejno uśredniono uzyskane jednostkowe wyni-
ki 22 pytań, zgodnie z założeniami metody, w ce-
lu przeprowadzenia właściwej analizy poszczegól-
nych wymiarów i ich treści (tabela 6).

Tabela 4. Wyniki badań pilotażowych w grupie 20 pacjentów

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 5. Wyniki badań pilotażowych w grupie 20 pacjentów – jednostkowe wartości oczekiwane i wartości postrzegane poziomu 
jakości 

Źródło: opracowanie własne 
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W tabeli 7 przedstawiono natomiast wyniki śred-
niej ważonej dla pięciu wymiarów.

Z przeprowadzonych badań pilotażowych wy-
nika, że oczekiwania i spostrzeżenia pacjentów są 
największe w trzech wymiarach materialności, nie-
zawodności i empatii. Dla pacjentów istotne zna-
czenie ma wyposażenie przychodni w nowoczesny 
sprzęt, odpowiednio zadbany pod kątem sterylności 
i właściwie użytkowany przez kompetentny perso-
nel. Atutem są również należycie opracowane i za-
prezentowane materiały informacyjne dotyczące 
rodzaju oferowanych usług. Dodatkowo istotna jest 
życzliwość personelu, szacunek dla klientów oraz 
budowanie zaufania w relacji klient – przychodnia. 

Istotne jest także wywiązywanie się przychodni ze 
wszystkich oferowanych zobowiązań w sposób rze-
telny, prawidłowy, najlepiej już za pierwszym ra-
zem. Najsłabszym ogniwem jest wymiar reagowa-
nia, co wskazuje na niedobór pracowników lub na 
obciążanie ich zbyt dużą liczbą zadań, co skutku-
je nie zawsze wystarczającym skupieniem się na 
pacjencie. 

Uzyskane wyniki mogą wydawać się zaskaku-
jące, jednakże należy mieć na uwadze specyfikę 
ocenianych usług oraz możliwe nie zawsze obiek-
tywne podejście pacjenta podczas przeprowadza-
nych badań pilotażowych. Właściwe jest również 
stwierdzenie, że metoda SERVQUAL daje szereg 

Tabela 6. Uśredniona wartość oczekiwanego i postrzeganego poziomu jakości przez pacjentów w badanej przychodni medycznej X

Materialność (Namacalność) O Materialność (Namacalność) S S-O
O1. 6,65 S1. 5,75 -0,9

O2. 6,6 S2. 5,65 -0,95

O3. 6,6 S3. 6,4 -0,2

O4. 6,75 S4. 6,35 -0,4

Niezawodność O Niezawodność S S-O
O5. 6,15 S5. 5,9 -0,25

O6. 5,95 S6. 5,7 -0,25

O7. 6,15 S7. 5,75 -0,4

O8. 6,6 S8. 5,55 -1,05

O9. 6,5 S9. 5,85 -0,65

Reagowanie O Reagowanie S S-O
O10. 6,4 S10. 5,4 -1

O11. 6,55 S11. 5,85 -0,7

O12. 6,5 S12. 5,3 -1,2

O13. 6,15 S13. 5,45 -0,7

Pewność O Pewność S S-O
O14. 6,35 S14. 5,55 -0,8

O15. 6,05 S15. 5,3 -0,75

O16. 6,15 S16. 5,35 -0,8

O17. 5,6 S17. 5,15 -0,45

Empatia O Empatia S S-O
O18. 6,1 S18. 5,45 -0,65

O19. 6,1 S19. 5,5 -0,6

O20. 6,9 S20. 6,25 -0,65

O21. 6,5 S21. 5,15 -1,35

O22. 6,5 S22. 5,5 -1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Wyniki średniej ważonej dla pięciu wymiarów w badanej organizacji

Źródło: opracowanie własne
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możliwości do interpretacji uzyskanych wyników, 
zastosowania wielu działań doskonalących, pozwa-
lających na zwiększenie konkurencyjności w sto-
sunku do podobnych jednostek organizacyjnych 
funkcjonujących na rynku. 

Podsumowanie 

Usługa dobrej jakości i zadowolony klient to 
najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą przed-
siębiorstwo dążące do sukcesu. P. Drucker zauwa-
ża, że zarządzanie organizacją ukierunkowaną na 
osiągnięcie zdefiniowanych celów to złożony sys-
tem, w skład którego wchodzi wiele czynników 
[4]. Nowoczesne podejście do zarządzania zgodne 
z propozycją P. Druckera zostało przedstawione na 
rysunku 4. Wskazane cechy zarządzania akcentu-
ją ważność takich elementów, jak: formy oddziały-
wania na zasoby ludzkie, etyka w biznesie, normy 
zachowań, przepływ informacji w zarządzaniu, 
skuteczność w podejmowaniu działań dążących 
do realizacji wytyczonych celów, ekonomiczność 
produkcji, a przede wszystkim orientacja na klien-
ta [2, 3, 5].

Metoda SERVQUAL zyskała sobie na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat sporą popularność w usłu-
gach. Wśród czynników determinujących przydat-
ność SERVQUAL jako efektywnego narzędzia po-
miaru jakości usług wymienia się jego orientację na 
totalne badanie jakości usług lub na jakość w spe-
cyficznych usługach, przydatność w przewidywa-
niu różnic w opiniach, przydatność w dostarczaniu 
informacji diagnostycznych [1, 11, 16]. 

Przeprowadzone badania potwierdzają zaanga-
żowanie organizacji na rzecz doskonalenia jakości, 
rozwoju i orientacji na klientów. Dążenie do jak naj-
lepszej jakości usługi jest czynnikiem, który w du-
żym stopniu decyduje zarówno o zdobyciu zaufania 

klientów, jak również o pozycji organizacji na kon-
kurencyjnym rynku. Wypracowanie i wdrożenie 
naprawdę skutecznych metod pomiaru zadowole-
nia klienta jest skomplikowanym, ale także istot-
nym działaniem. Każda organizacja powinna doce-
niać znaczenie tego pomiaru i w dalszej kolejności 
starać się wypracowywać swoje własne metody po-
miaru zadowolenia klienta. Relacja klient – orga-
nizacja usługowa powinna również znajdować od-
zwierciedlenie w świadomości pracowników co do 
wpływu ich działań na rzecz osiągnięcia zadowole-
nia klienta.

W dążeniu do najwyższej jakości oferowanych 
usług, doskonaląc każdy element strategii projako-
ściowej organizacji, warto pamiętać o tym, co po-
wiedział E. W. Deming: „ Każdy ma swojego klienta. 
Jeśli ktoś nie wie, kim jest ten klient, jakie są jego 
oczekiwania, to nie rozumie swojej pracy” [2].
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Introduction

Initiatives of quality contests based on so called 
models of excellence stand out from the others, 
which aim to identify outstanding organizations 
and also have great development potential espe-
cially in the international dimension. Organiza-
tions participating in this type of competition not 
only build their positive image, but above all gain 

knowledge about the level of their organizational 
maturity.

Unfortunately, in recent years the interest in par-
ticipating in Polish regional contestss based on the 
business excellence models (BEM) has decreased. 
The exception is the Pomerania Quality Award 
(PQA) – a regional competition organized in the 
northern part of Poland.

 The purpose of the article is to present the com-
mon problems involved in organizing the Pomera-
nia Quality Award. The results of self-assessment 
and external verification of organizations partici-
pating in the 21st and 22nd edition of this contest 
are presented. On the basis of in-depth interviews 
with organizers of the competition and analysis 
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Competitions based on models of organizational excellence have significant potential. Organizations 
participating in these initiatives have the chance not only to get marketing benefits, but also gain 
comprehensive knowledge about their management systems. Moreover, thanks to the structure of models of 
excellence an organization can plan in detail the improvement activities in its main processes.
The aim of the authors is to analyze and assess the conditions accompanying competitions for quality awards 
based on organizational excellence models implemented at the regional level. 
On the basis of in-depth interview and source materials of Pomerania case study a diagnosis of the current 
status of this project was presented and the most important problems have been identified. 
The results can be helpful to improve these types of projects, develop the framework of a new comprehensive 
system of such competitions in Poland and increase their rank in promoting a pro-quality approach.
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source materials, the authors obtained a lot of in-
formation about this undertaking and defined some 
improvement activities.

The authors presented the level of maturity and 
awareness of the organizations competing in this 
contest. Identification of problems that arise dur-
ing the organization of competitions based on BEM 
allows a better understanding of the idea of   excel-
lence and raises the level of maturity of organiza-
tions aspiring to national and international awards.

Contests based on business excellence models 
– literature review

The model of excellence can be defined as a set 
of principles for a comprehensive assessment of the 
organization [9]. Over the last 25 years, interest in 
using models of excellence has increased. On the 
other hand, many organizations have had problems 
with understanding models which was connected 
with too complex criteria, too much paperwork, 
cumbersome rules, etc. [7].

The first formalized model of excellence was the 
Deming Award model, established in 1951 in Ja-
pan, which for many years was the only distinc-
tion in this area (DAP – Deming Application Prize). 
More than 30 years later in 1984 the Canadian 
Award for Excellence was founded. In 1987 in the 
USA the Malcolm Baldrige National Quality Award 
was introduced a year later – the Australian Qual-
ity Award (currently Australian Business Excel-
lence Award). Finally, in 1991 the European Quality 
Award was established – since 2004 known as the 
European Excellence Award, based on the model of 
the European Foundation for Quality Management 
[3, 10, 19]. Furthermore, Bolboli i Reiche [2] distin-
guished the 29 quality award’s models established 
in various regions of the world.

On the basis of the mentioned international or 
national awards, regional initiatives were created. 

European Model of Excellence 

The EFQM model is cur-
rently used by over 50,000 
organizations. It consists of 
a part of the enablers (5 cri-
teria) and the results (4 crite-
ria) [20]. The model does not 
suggest a specific approach 
to achieve sustainable excel-
lence, but assumes that parts 
of the potential and results 
are interrelated and the as-
pects within one part interact 
with each other [1, 8, 20]. 

The criteria and relations 
between them are shown in 
Figure 1.

The EFQM Excellence 
Model is flexible and can be 

applied to large and small organizations, in the 
public and private sectors, as well as to industrial 
and service organizations. In addition, it is a dy-
namic model that has evolved and adapted to social 
changes. The base for the application of the model 
and the improvement of the management is self-as-
sessment. To apply for an award organization has 
to be subjected to a process of external verification, 
carried out by the independent experts. The inde-
pendence of experts is assessed in detail before pro-
ceeding with the evaluation [6].

A. Skrzypek [16] argues that an organization that 
adopts a quality orientation should systematically 
plan and implement the self-assessment process. As 
a result, improvement of the management system 
in an organization becomes a never-ending process 
that leads to an increase in the overall efficiency of 
the organization.

The EFQM Business Excellence Model self-as-
sessment based is a tool more and more often used 
by various types of organizations enabling them to 
diagnose their management system and to set pri-
orities in terms of introducing improvements [15].

Pomeranian Quality Award

The PQA competition was founded in 1996 in 
Pomeranian Council of Federation of Scientific and 
Technical Associations of the Supreme Technical 
Organization in Gdańsk. Since then, this initiative 
has been continuously implemented. 

The mission of the competition is to engage the 
leaders of Pomeranian organizations for the contin-
uous improvement, learning, creativity, innovation 
and following in the spirit of sustainable develop-
ment by using the Pomeranian Model of Excellence. 

This regional model is based on the best Europe-
an approaches, with particular reference to the CAF 
(Common Assessment Framework), addressed to 
public organizations. The model criteria have been 
adjusted to different types of organizations.
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Fig. 1. EFQM model

Source: [20]
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Each of the criterion consists of sub-criteria de-
fined in the form of questions. On this basis the 
participants perform the self- assessment of their 
organizations. This is the first step in the PQA pro-
cedure. Participants previously trained in terms of 
requirements of the Pomerania Model of Excellence 
model, fill in the self-assessment questionnaire and 
send it to the organizational committee.

In the next stage the external verification is car-
ried out by experts. Each participant receives a re-
port with the result of self-assessment and verifi-
cation. In addition, the document contains the de-
scription of strengths and weaknesses of the evalu-
ated organization.

Table 1 presents the results of self-assessment 
and verification contained in the report of select-
ed participant of the 22nd 
edition of the competition 
for the Pomeranian Quality 
Award [18, 21].

The report shows num-
ber of points the partici-
pant obtained during the 
self-assessment and num-
ber of points during the ver-
ification. The weakness of 
the report is the lack of the 
maximum number of points 
in a given criterion. Analyz-
ing the above report, it can 
be seen that the expert’s 
assessment score is high-
er than the self-assessment 
score. This is an interesting 
phenomenon, which the au-
thors decided to develop in 
the next chapter.

Research methodology, results and discussion 

The authors analyzed 57 reports of organizations 
participating in the 21st and 22nd edition of the 
PQA competition. Organizations can apply in the 
following categories: micro-organizations, small, 
medium, large and public sector. Questionnaires of 
self-assessment and the on-site verification reports 
were analyzed.

Figures 2–4 show the percentage of the score re-
sulting from the participant’s self-assessment (S) 
and what resulted from the verification by the ex-
pert (V). The analyzed organizations have been 
marked with the following symbols:

 micro and small: from MS1 to MS25,
 medium and large: from ML1 to ML15,
  public: from P1 to P17. 

After analyzing the histograms, it can be seen that 
in each group the points awarded by experts are 
higher than those awarded in the self-assessment. 

The average result from the self-assessment of mi-
cro and small organizations is 81%, while after the 
verification is 89%. The largest difference (42%) in 
this group is in MS5. The average result from the 
self-assessment of medium and large organizations 
is 82%, while the verification is 90%. The largest dif-
ference (34%) in this group is in ML7. The average 
result from the self-assessment of public organiza-
tions is 77%, while the verification is 86%. The larg-
est difference (50%) in this group is in P1. The above 
analyzes show that only 2 out of 25 (8%) micro and 
small organizations have S > V. None of the medium, 
large and public organizations have a S > V.

The majority of micro and small organizations 
– 17 out of 25 – (68%) and 10 out of 15 (66,7%) me-
dium and large and 15 out of 17 (88%) of public 
organizations have S < V. Other organizations have 
S ≈ V.

The participants of the competition for the PQA 
are organizations with very different experiences, 

Table 1. The results of self-assessment and verification –  the 
report of one of the participants of the 22nd edition of the 
Pomeranian Quality Award

Criterion Self-assessment 
[points]

Verification 
[points]

1. Leadership 152 157

2. Strategy  76  77

3. People 118 118

4. Partnerships & resources 136 144

5. Processes, Products & 
Services 106 108

6. Customer Results  25  44

7. People Results  60  64

8. Society Results  54  66

9. Business Results  37  58

 Summary 764 70.51% 836 79.62%

Source: source materials (report of one of participants)

Fig. 2. The results of self-assessment and verification of micro and small organizations

Source: self elaboration based on verifications reports of participants of 21st and 22nd edition for the PQA
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types of activity, qualifications of employees etc. Af-
ter the interviews with the organizers, the authors 
found out that the experts conducting the verifica-
tion have to adjust the levels of conformity of some 
organizations.

Participation in the contest requires a lot of work. 
Experts do not want to discourage the participants 
and often accept their self-assessment or slightly re-
duce the final grade. Often, experts raise their mark 
and note their comments in the descriptive part of 
the report.

Both higher and lower self-assessment mark 
than final verification mark indicates certain gap 

of awareness of the organi-
zations participating in the 
competition. 

For example, two of the mi-
cro and small organizations 
categories (MS7 and MS14), 
rated themselves at 100%, 
which was accepted by an 
expert. The authors found 
out that these were organiza-
tions already participating in 
the competition in previous 
years. Such high self-assess-
ment means that the only goal 
of these organizations is to get 
a prize in accordance with the 
principle “maybe it will suc-
ceed” and not to consciously 
present their current situation 
in order to be able to deter-
mine the directions of neces-
sary changes. 

So, on the one hand, the 
accuracy of the self-assess-
ment carried out is important, 
followed by reliable verifica-
tion. On the other hand, the 
organizers of the competition 
do not want to discourage 
applicants.

The c2-Pearson test was car-
ried out to examine the po-
tential relationships between 
the results in the studied gro-
ups. In the c2 test, there we-
re no statistically significant 
differences between MS and 
ML referring to the relation-
ship between S and V, and the 
same in the case of MS and 
ML counted together. Where-
as there is statistically signi-
ficant difference between pu-
blic organizations and the rest 
of analyzed business entities 
(p < 0.05).

In the aspect of self-asses-
sment and verification, pu-

blic organizations are assessed differently than the 
others, there is a statistically significant difference. 
The lowest results were recorded in this category.

The average self-assessment result for public or-
ganizations is 77% and the verification is 86%.

This is the similar result to the results of Europe-
an organizations. The best European organizations 
have a level of around 70% [11, 20].

It is worth noting that often in small family 
businesses self-assessments are performed by the 
owners of the company, in public organizations 
this self-assessment is performed mainly by em-
ployees. Among the participants in the category 

Fig. 3. The results of self-assessment and verification of medium and large organizations

Source: self elaboration based on verifications reports of participants of 21st and 22nd edition for the PQA

Fig. 4. The results of self-assessment and verification of the public organizations

Source: self-elaboration based on verifications reports of participants of 21st and 22nd edition for  
The Pomerania Quality Award
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of “public organizations” there are many health-
care units – in particular – hospitals. Murphy [12] 
claims that small organizations have less aware-
ness of their level of maturity than large and pub-
lic entities. This statement is supported by many 
studies.

Conclusions and future research 

In connection with the fact that the level of ma-
turity of the best surveyed organizations is 70%, it 
can be concluded that the experts conducting the 
verification in the Pomeranian Quality Award com-
petition overrate the participants. This approach is 
not conducive to the reliability of the competition. 
However, it is worth noting that this competition 
is one of the few based on BEM in Poland. By par-
ticipating in this initiative, organizations can reap 
far greater internal benefits than in other competi-
tions that distinguish leading organizations.

According to the authors, a good solution 
would be to introduce a separate category for or-
ganizations that want to participate in this event 
once again. An interesting solution has been ap-
plied to the organizations that re-enter the com-
petition in the case of the Deming Prize. The 
Deming Grand Prize was established for the of 
receiving the prize, a significant improvement in 
the implementation of TQM (Total Quality Man-
agement) should be demonstrated [22].

Generally, management system of regional qual-
ity contests based on models of excellence in Po-
land is heterogeneous. It seems that regional com-
petitions, which are – by assumption – a prelimi-
nary stage for contests at the national and/or in-
ternational level, should be based on the same 
rules. The current system do not create conditions 
for comparing the results of the awarded organi-
zations (benchmarking) representing different re-
gions of the country. This is not conducive to the 
generally understood idea of   excellence on a na-
tional scale. 

References
 [1]  Belvedere Valeria, Alberto Grando, Hervé Legenvre. 2018. 

Testing the EFQM model as a framework to measure 

a company’s procurement performance. Total Quality Man-

agement & Business Excellence 29(5–6): 633–651, DOI: 

10.1080/14783363.2016.1224085.

 [2]  Bolboli Seyed Amir, Markus Reiche. 2013. A model 

for sustainable business excellence: implementation 

and the roadmap. The TQM Journal 25(4): 331–346, 

DOI:10.1108/17542731311314845.

 [3]  Breja Kumar S., Kumar D. Banwet, K. C. Iyer. 2016. Towards 

sustainable excellence: strategic analysis of Deming Prize 

Winning companies. The TQM Journal 28(3): 390–410, DOI: 

10.1108/TQM-09-2012-0070.

 [4]  Bulletin of Pomeranian Council of Federation of Scien-

tific and Technical Associations of the Supreme Technical 

Organization in Gdańsk, special issue 2018.

 [5]  Bulletin of Pomeranian Council of Federation of Scien-

tific and Technical Associations of the Supreme Technical 

Organization in Gdańsk, special issue 2019.

 [6]  Calvo-Mora Arturo, Marta Domínguez-CC, Fernando Criado. 

2018. Assessment and improvement of organisational social 

impact through the EFQM Excellence Model. Total Quality 

Management & Business Excellence 29(11–12): 1259–1278, 

DOI: 10.1080/14783363.2016.1253465.

 [7]  Dahlgaard Jens J., Chi-Kuang Chen, Jiun-Yi Jang, Leonardo 

A. Banegas, Su Mi Dahlgaard-Park. 2013. Business excel-

lence models: limitations, reflections and further develop-

ment. Total Quality Management & Business Excellence 

24(5–6): 519–538, DOI:10.1080/14783363.2012.756745.

 [8]  Gómez Joaquín, Micaela Martínez Costa, Angel R. 

Martínez Lorente. 2017. EFQM Excellence Model and 

TQM: an empirical comparison. Total Quality Manage-

ment & Business Excellence 28(1–2): 88–103, DOI: 

10.1080/14783363.2015.1050167.

 [9]  Grigoroudis Evangelos, Yannis Siskos. 2010. Customer 

Satisfaction Evaluation. Methods for Measuring and Imple-

menting Service Quality, 947–971. New York: Springer 

Science+Business Media, DOI: 10.1007/978-1-4419-1640-2.

[10] Hys Katarzyna. 2016. Wybrane modele dojrzałości systemu 

zarządzania jakością w organizacji. W: Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Sieci międzyor-

ganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, 175–186, 

DOI: 10.15611/pn.2016.421.15.

[11] Mulvie Angela. 2019. Working with External Quality 

Standards and Awards, 10-142. New York, NY: Routledge.

[12] Murphy William H. 2016. Small and mid-sized enterprises 

quality management research (1990–2014): a revealing look 

at QM’s vital role in making SMEs stronger. Journal of 

Small Business & Entrepreneurship 5(28): 345–360, DOI: 

10.1080/08276331.2016.1166554.

[13] Regulations of 21st edition of Pomerania Quality Award.

[14] Regulations of 22nd edition of Pomerania Quality Award.

[15] Ritchie Louise, Barrie G. Dale. 2000. Self-assessment using 

the business excellence model: A study of practice and 

process. International Journal of Production Economics 66 

(20): 241–254.

[16] Skrzypek Adam. 2014. Jakościowe aspekty doskonalenia 

zarządzania organizacją. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Admini-

stracja i Zarządzanie, 131–147.

[17] Verifications reports of participants of XXI and XXII edition 

for The Pomerania Quality Award.

[18] Wiśniewska Małgorzata Z., Piotr Grudowski. 2014. Zarzą-

dzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń 

organizacji Pomorza. Gdańsk: InnoBaltica Sp. z o.o. 

[19] Yadav Neetu, N. A. Sushil, Mahim Sagar. 2013. Performance 

measurement and management frameworks. Research 

trends of the last two decades. Business Process Manage-

ment Journal 19(6): 947–971, DOI: 10.1108/BPMJ-01-2013-

0003.

[20] www.efqm.org [access: 10.04.2019].

[21] www.gdansk.enot.pl [access: 10.04.2019].

[22] http://www.juse.or.jp [access: 10.04.2019].



28

2019 Pa ź d z i e r n i k

Przywództwo oparte na war-
tościach uznawane jest za czyn-
nik mający bezpośredni wpływ 
na wyniki osiągane przez pra-
cowników, a także na efektyw-
ność i produktywność całej or-
ganizacji oraz jej zdolność do 
osiągania przewagi konkuren-
cyjnej. Prawidłowość ta dotyczy 
nie tylko biznesu, ale też innych 
organizacji, np. szkół wyższych, 
w przypadku których prowadze-
nie kreatywnych badań oraz dą-
żenie do osiągnięcia doskonałości w zakresie realizo-
wanych programów edukacyjnych jest obecnie kluczo-
wym wyzwaniem. Uniwersytety konkurują między so-
bą w zakresie pozyskiwania grantów (niezbędnych do 
 finansowania prowadzonych badań) oraz rekrutacji od-
powiedniej kadry naukowej. Ich osiągnięcia oceniane są 
za pomocą specjalistycznych wskaźników oraz rankin-
gów, wśród których najważniejsze dotyczą wywierane-
go wpływu (np. cytowalności). Istnieją dowody jedno-
znacznie wskazujące, że te rozwiązania są przyczyną 
narastającego wśród pracowników naukowych poczu-
cia dyskomfortu. Osoby zarządzające szkołami wyższy-
mi powinny być tego świadome i podejmować działania 
mające na celu ochronę personelu przed nadmiernym 
stresem. Można zakładać, że troska o dobre samopo-
czucie pracowników zaowocuje wzrostem skuteczności 
 organizacyjnej oraz uzyskaniem i utrzymaniem przewa-
gi konkurencyjnej. 

W artykule pt. “Leadership attributes and their im-
pact on work-related attitudes” zaprezentowane zo-

Atrybuty przywódcze i ich związek 
z nastawieniem do wykonywanej pracy 
(Karia Noorliza, Asaari Muhammad Hasmi Abu Hassan. 
2019. “Leadership attributes and their impact  
on work-related attitudes”, International Journal 
of Productivity and Performance, 68(5): 903–919)

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

stały wyniki badań dotyczących związków zachodzą-
cych pomiędzy atrybutami przywódczymi oraz po-
stawami przyjmowanymi wobec wykonywanej pracy. 
Punktem wyjścia do przeprowadzonych rozważań był 
wybór odpowiednich atrybutów. W literaturze przed-
miotu prezentowanych jest wiele różnych ich zesta-
wów. Uwzględnia się wśród nich, między innymi: wia-
rygodność, wiedzę, umiejętności, gotowość do ucze-
nia się nowych rzeczy i dostosowywania się do zmian, 
skłonność do dzielenia się informacjami, elastyczność, 
docenianie osiągnięć innych, a także odpowiedzial-
ność. Na potrzeby omawianego badania wybrane zo-
stały cztery atrybuty, tj. (1) innowacyjność, (2) adapta-
cyjność, czyli zdolność dostosowywania się do zmian 
i wyzwań, (3) skuteczność oraz (4) sprawczość. Celem 
badania było sprawdzenie, czy ich występowanie jest 
powiązane z (1) zaangażowaniem organizacyjnym, (2) 
zadowoleniem z wykonywanej pracy oraz (3) zadowo-
leniem z kariery. Przygotowany został odpowiedni kwe-
stionariusz badawczy, w którym każdemu z uwzględ-
nionych w badaniu zagadnień przypisano zestaw szcze-
gółowych stwierdzeń (zob. tabela 1).

Kwestionariusz ten wysłany został do 1000 losowo 
wybranych pracowników państwowych uczelni wyż-
szych funkcjonujących na terenie Malezji. Dołączono 
do niego prośbę o ocenę (z wykorzystaniem 5-stopnio-
wej skali) zakresu, w jakim respondenci zgadzają się 
z poszczególnymi stwierdzeniami. Odpowiedzi udzie-
liło 245 pracowników naukowych. W grupie tej zna-
lazło się:

  45,3% kobiet i 54,7% mężczyzn,
  87% Malezyjczyków (pozostałe osoby pochodziły 

z Chin oraz Indii),
  29,5% kierowników programów dydaktycznych; 

8,2% dziekanów; 5,7% prodziekanów; 4,9% dyrekto-
rów oraz 4,1% wicedyrektorów.

Zdobyte w ten sposób informacje zostały prze-
analizowane z wykorzystaniem odpowiednich me-
tod statystycznych. Na tej podstawie wykazano, że 
atrybuty przywódcze mają pozytywny i statystycznie 
istotny związek z postawami dotyczącymi wykony-
wanej pracy.

Tabela 1. Przykłady stwierdzeń dotyczących poszczególnych zagadnień uwzględnionych w badaniu

Atrybuty przywódcze Postawy pracowników wobec wykonywanej pracy

Wyszczególnienie Przykładowe stwierdzenie Wyszczególnienie Przykładowe stwierdzenie

Innowacyjność 
(18 stwierdzeń)

Potrafię zainspirować pracowników do realizacji 
projektu.

Zaangażowanie organizacyjne
(10 stwierdzeń)

Z dumą informuję innych, że jestem 
częścią organizacji.

Adaptacyjność
(8 stwierdzeń)

Potrafię cierpliwie czekać na rezultaty. Zadowolenie z wykonywanej pracy
(5 stwierdzeń)

Jestem zadowolony z moich 
zarobków.

Skuteczność
(10 stwierdzeń)

Umożliwiam pracownikom wykonywanie zadań 
z minimalnym nadzorem z mojej strony.

Sprawczość
(10 stwierdzeń)

Potrafię wyjaśnić pracownikom, czego od nich 
oczekuję.

Zadowolenie z kariery zawodowej
(5 stwierdzeń) 

Jestem zadowolony z możliwości 
rozwijania własnych umiejętności.

Źródło: Karia Noorliza, Asaari Muhammad Hasmi Abu Hassan. 2019. “Leadership attributes and their impact on work-related attitudes”, International Journal 
of Productivity and Performance, 68(5):911.
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