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Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych 
i cechy rynku suplementów diety w Polsce
Determinants of individual consumer behaviours and features  
of the Polish dietary supplements market

dr hab. inż. Katarzyna HYS*
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Analizując dane dotyczące konsumpcji suple-
mentów diety, należy zauważyć, że spożycie su-
plementów jest powszechne i ustanawia ten rynek 
na poziomie jednego z wiodących elementów go-
spodarki narodowej wielu krajów na świecie. We-
dług raportu globalny rynek suplementów diety 
w 2016 r. wyceniony został na 132,8 mld USD [27]. 

Analiza trendu wykazała, że w roku 2022 war-
tość tego rynku kształtować się będzie na poziomie 
220,3 mld USD przy wzroście CAGR1 o 8,8 proc. 
w latach 2017–2022. Jednocześnie dostępne  dane 
wskazują na poziom spożycia suplementów die-
ty w krajach rozwiniętych przekraczający nawet 
75 proc. danej populacji [2, 3, 31]. Korzystanie 
z suplementów diety deklaruje 72 proc. badanych, 
z czego 51 proc. zażywa je codziennie [35, 36]. Przy 

1 CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) – średni wskaźnik 
rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne 
wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu.

SłOwa KluczOwe StreSzczenIe

suplementy diety, 
zachowania 
konsumentów, 
cechy rynku

Cel artykułu: Identyfikacja cech rynku suplementów diety w Polsce na podstawie czynników determinujących 
zachowania konsumentów indywidualnych na tym rynku.
Metody: Analiza tematycznego piśmiennictwa – licencjonowane bazy naukowe, raporty oraz analizy 
opublikowane przez instytucje komercyjne i państwowe.
Wyniki z badań: Do czynników wpływających na intensywny rozwój rynku suplementów diety w Polsce 
należą między innymi czynniki ekonomiczne, społeczno-kulturowe, demograficzne oraz psychologiczne. 
W odniesieniu do tych czynników zidentyfikowano determinanty zachowań konsumentów indywidualnych, do 
których przyporządkowano cechy rynku suplementów diety w Polsce.
Wnioski: Stosowana powszechnie, intensywnie i wielopłaszczyznowo aktywność (zwłaszcza marketingowa) 
producentów oraz sprzedawców suplementów diety w Polsce spowodowała dynamiczny rozwój tej branży 
na rynku. Analiza cech rynku suplementów diety w Polsce dostarcza informacji na temat cech tego rynku 
w odniesieniu do determinant wpływających na zachowania klientów indywidualnych na tym rynku.

KeYwOrDS abStract

dietary 
supplements, 
consumer 
behaviours, 
features of the 
Polish dietary 
supplements market

Purpose: Identification of the features of the Polish dietary supplements market based on factors determining 
individual consumer behaviours in this market. 
Methodology: Analysis of related literature – licensed science databases, reports and analyses published by 
commercial and state institutions. 
Results: The factors affecting the rapid Polish dietary supplements market growth include, among others, 
economic, social and cultural, demographic and psychological factors. In relation to these factors, 
determinants of individual consumer behaviours were identified and assigned with features of the Polish 
dietary supplements market. 
Conclusions: The common, intensive and multi-dimensional activity (especially marketing activity) of dietary 
supplements manufacturers and vendors in Poland resulted in the dynamic growth of this discipline in 
the market. The analysis of the features of the Polish dietary supplements market provides information 
concerning the market’s features in relation to the determinants affecting individual consumer behaviour 
in the market.

* Profesor Uczelni, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logi-
styki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów; e-mail: k.hys@po.edu.pl 
ORCID: 0000-0003-0800-2804
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W śWietle WynikóW badań…

czym należy mieć na uwadze, że dane te mają cha-
rakter szacunkowy i wynikają z prowadzonych ba-
dań, które niejednokrotnie mają charakter wyłącz-
nie incydentalny (chociaż badania prowadzone są 
na próbie istotnej statystycznie). W niniejszym arty-
kule uwaga zostanie skoncentrowana na zjawiskach 
dotyczących spożywania suplementów diety przez 
społeczeństwo polskie oraz cech tego rynku. 

Rynek suplementów diety w Polsce rozwija się 
bardzo dynamicznie i jest zbieżny z tendencją ob-
serwowaną na świecie. W 2011 r. wartość sprze-
daży suplementów diety wyniosła 3 mld złotych, 
w 2015 r. 3,5 mld złotych, a w 2017 r. przekroczyła 
4 mld złotych i nadal rośnie [27]. 

Zjawiska zachodzące na rynku suplementów 
diety, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, na-
leży uznać za wyjątkowo interesujące ze względu 
na to, że suplementy diety w świetle obowiązują-
cego prawa stanowią środki spożywcze [9, 16, 33, 
34]. Co istotne, ich działanie skoncentrowane jest 
na uzyskaniu efektu odżywczego lub fizjologiczne-
go, a nie na wywołaniu efektu leczniczego u osób je 
spożywających. 

Zachowanie konsumentów na rynku w dużej 
mierze badane jest przez ekonomistów, którzy upa-
trują przyczyn podejmowania decyzji przez konsu-
mentów głównie w postępowaniu racjonalnym (któ-
rych z kolei nadrzędnym celem jest maksymaliza-
cja użyteczności). Jednak w literaturze przedmiotu 
pre zentowany jest pogląd psychologów, socjologów 
czy też antropologów będący w opozycji do tej opty-
ki. A mianowicie naukowcy wysuwają postulaty, 
w których proponują rozszerzyć racjonalne mode-
le zachowań konsumentów o analizę aspektów psy-
chologicznych oraz ich potencjalnych ograniczeń 
(np. w zakresie wiedzy na temat produktów) [5, 18]. 
Ekonomiści behawioralni, psychologowie z zakre-
su ekonomii oraz marketingu dowodzą, że decyzje 
konsumentów rzadko są zgodne z normatywnymi 
modelami racjonalnego wyboru. Przyczyna tego sta-
nu tkwi w naturze człowieka, który podejmuje de-
cyzje konsumenckie nie tylko na podstawie pobu-
dek racjonalnych, ale w dużej mierze pod wpływem 
emocji i postaw (głównie uczuć, sentymentów, mo-
tywów, subiektywnej oceny rzeczywistości, uprze-
dzeń, możliwości i ograniczeń w zakresie przetwa-
rzania informacji, symboli społecznych uwzględnia-
jących wpływ społeczno-kulturowy) [12, 32].

Tym samym, punktem wyjścia dla analizy za-
chowań nabywczych konsumenta na rynku są  jego 
potrzeby konsumpcyjne, natomiast bezpośrednią 
przyczyną tych zachowań są określone motywy  
(tj. powody, przyczyny) [29]. Każde zachowanie 
ludzkie wynika z określonego motywu, który wpły-
wa na decyzje podejmowane przez konsumenta 
i jednocześnie nadaje jego działaniom cel oraz kie-
runek. Co w praktyce oznacza, że motywem jest każ-
da siła pobudzająca i ukierunkowująca zachowa-
nie konsumenta, która wynika z odczuwanego przez 
niego dyskomfortu wynikającego z niezaspokojonej 
potrzeby [20, 28].

Decyzje konsumentów determinowane są wielo-
ma czynnikami pochodzącymi zarówno z szeroko 
pojętego otoczenia zewnętrznego, jak i wynikają-
cymi z uwarunkowań wewnętrznych każdego in-
dywidualnego człowieka. Istotne jest jednak to, że 
elementy te tworzą zbiory czynników wzajemnie 
oddziałujących na siebie, które jednocześnie pod-
legają procesom nieustannej ewolucji. Tym samym, 
zachowanie konsumentów definiowane jest przez 
pryzmat etapów wchodzących w skład procesów 
zakupowych i może być rozumiane jako podejmo-
wany przez konsumenta ogół działań związanych 
z uzyskiwaniem i użytkowaniem produktów oraz 
dysponowaniem nimi, wraz z decyzjami poprzedza-
jącymi i warunkującymi te działania [10]. Zachowa-
nie konsumentów można odnosić także do potrzeb 
nabywców i umiejętności ich priorytetyzacji. Tym 
samym, zachowanie konsumentów może wynikać 
z odczuwanych potrzeb i ich oceny oraz przyzna-
wania pierwszeństwa, czyli ustalania subiektywnej 
hierarchii własnych potrzeb, wybór środków zaspo-
kojenia potrzeb uznawanych za ważniejsze, wybór 
dróg prowadzących do zdobycia tych środków i ob-
chodzenie się ze zdobytymi środkami zaspokojenia 
potrzeb [30].

W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele 
grup czynników determinujących zachowanie kon-
sumentów indywidualnych na rynku. Należą do 
nich przede wszystkim grupy czynników takich, 
jak [1, 20, 26]: 

  ekonomiczne, 
  społeczno-kulturowe, 
  demograficzne oraz 
  psychologiczne. 

Istotne jest to, że celem podejmowanych przez 
konsumentów decyzji dotyczących sposobu zaspo-
kojenia potrzeby jest wybór takiego produktu, któ-
ry w danych warunkach zapewni mu największą 
użyteczność.

W związku ze zidentyfikowanym zjawiskiem, 
które zachodzi na rynku polskim, w niniejszym ar-
tykule podjęta zostanie próba identyfikacji czyn-
ników determinujących decyzje zakupowe kon-
sumentów na rynku suplementów diety w ujęciu 
przyjętej klasyfikacji czynników oraz próba identy-
fikacji cech tego rynku.

Metodyka badań

Realizacja zamierzeń naukowych zapowiedzia-
nych w tytule niniejszego artykułu została zreali-
zowana za pomocą metody analizy piśmiennictwa, 
w tym analizy porównawczej treści w zakresie podję-
tego zagadnienia naukowego. W szczególności należy 
zaznaczyć, że analiza przeglądu piśmiennictwa zo-
stała przeprowadzona za pomocą następujących faz: 

(1) określenie problemu badawczego, 
(2) zdefiniowanie celu badań, 
(3) wyszukiwanie tematycznej i spójnej ze zde-

finiowanym problemem naukowym literatury 
przedmiotu, 
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(4) zastosowanie technik analizy treści w celu 
identyfikacji poszczególnych determinant, a następ-
nie przyporządkowanie ich do grupy czynników,

(5) opracowanie wyników badań, tj. identyfikacja 
cech rynku suplementów diety w Polsce w odnie-
sieniu do determinant warunkujących zachowanie 
konsumentów indywidualnych na tym rynku [6].

Problem naukowy został sformułowany na pod-
stawie przeprowadzonej diagnozy rynku suplemen-
tów diety w Polsce w postaci następującego pyta-
nia badawczego: jakie są cechy rynku suplemen-
tów diety w Polsce w kontekście zidentyfikowanych 
czynników kreujących zachowania konsumentów 
na tym rynku?

W związku z powyższym cel główny artykułu zo-
stał sformułowany jako identyfikacja determinant 
warunkujących zachowania klientów indywidual-
nych na rynku suplementów diety w Polsce oraz 
cech tego rynku na podstawie analizy piśmiennic-
twa dostępnego przede wszystkim w wybranych 
licencjonowanych bazach naukowych oraz rapor-
tach. Przy czym literatura przedmiotu została wy-
generowana głównie na podstawie międzynarodo-
wych licencjonowanych baz naukowych, takich 
jak Scopus oraz Web of Science. Analizie podda-
no wyłącznie artykuły anglojęzyczne opublikowa-
ne do 30 września 2019 roku. Zastosowano kryte-
rium filtrowania dla takich fraz oraz ich kombina-
cji jak dietary supplements oraz consumer purcha-
sing decisions on the dietary supplements market, 
umieszczonych w tytule, abstrakcie bądź słowach 
kluczowych publikacji. W dalszym etapie przepro-
wadzono przegląd, analizę i weryfikację abstrak-
tów, dzięki czemu możliwe było zawężenie bazy 
publikacji do tych, których treść koresponduje ze 
zdefiniowanym problemem naukowym w zakresie 
nauk o zarządzaniu i jakości. Ze względu na to, że 
celem artykułu jest identyfikacja czynników kreują-
cych zachowania konsumentów oraz cech tego ryn-
ku w Polsce, w pracy celowo pominięto prezentację 
danych bibliometrycznych.

Wyniki

Wynikiem przeprowadzonej analizy piśmiennic-
twa w zakresie identyfikacji determinant kreujących 
zachowanie na rynku suplementów diety w Polsce 
jest sporządzenie listy czynników2, które uwarunko-
wują postępowanie zakupowe konsumentów indy-
widualnych oraz cech opisujących ten rynek. 

Literatura przedmiotu jest niezwykle bogata 
w zakresie takich zagadnień, jak: typy zachowań 
klientów na rynku, modele zachowań klienta na 
rynku, czynniki warunkujące te zachowania i ich 
pochodne. Ze względu na cel artykułu uwaga zo-
stała skoncentrowana na problematyce czynników 
wpływających na zachowania klientów w ujęciu 
ogólnym. Główne konkluzje z przeprowadzonego 

2 Czynniki rozumiane są tutaj jako determinanty, uwarunkowa-
nia, bodźce stymulujące postępowanie konsumentów. 

przeglądu piśmiennictwa, w szczególności ujmują-
ce kluczowe grupy czynników wpływających na za-
chowania konsumentów na rynku, zostały przedsta-
wione we wprowadzeniu. Klasyfikacja ta zostanie 
zastosowana w dalszej części opracowania w celu 
przyporządkowania poszczególnych kryteriów do 
właściwej grupy czynników. 

W ramach przeprowadzonych badań analizy tre-
ści tematycznych publikacji zidentyfikowano deter-
minanty zachowań konsumentów indywidualnych 
na rynku polskim w odniesieniu do suplementów 
diety oraz przyporządkowano im inherentne cechy 
tego rynku (tabela 1).

Dyskusja

Analiza tematycznego piśmiennictwa pozwoliła 
na zidentyfikowanie determinant warunkujących 
zachowania konsumentów indywidualnych na ryn-
ku suplementów diety, a w następnej kolejności roz-
poznanie cech tego rynku i przyporządkowanie ich 
do właściwych grup czynników. 

W grupie czynników ekonomicznych zidentyfi-
kowano takie determinanty zachowań konsumen-
tów indywidualnych, jak: 

  podaż produktów, 
  fundusz nabywczy3, 
  cena produktów oraz 
  czas. 

Analiza piśmiennictwa w tym zakresie wykazała, 
że cechą rynku suplementów diety jest niezwykle 
rozbudowana sieć dystrybucji. Suplementy diety 
można kupić w tradycyjnych punktach sprzedaży 
(od hipermarketów po sklepy osiedlowe oraz stacje 
benzynowe), jak również rynek ten oferuje nieogra-
niczony dostęp do produktów w Internecie. Sytua-
cja ta pozwala na poczucie niezwykłego komfortu 
dla klienta indywidualnego, ponieważ produkt jest 
dostępny niemalże w każdym punkcie sprzedaży. 
Ogólna dostępność suplementów diety może su-
gerować, że niezależnie od częstotliwości, rodzaju 
oraz liczby spożywanych suplementów diety przez 
konsumentów – spożywanie tych produktów jest 
całkowicie bezpieczne. Niestety takie myślenie jest 
dalece wielkim uproszczeniem i nie do końca od-
powiada stanowi faktycznemu [2, 3, 6, 13, 14, 31]. 
Fundusz nabywczy konsumentów stanowią wolne 
środki, którymi konsument może swobodnie roz-
porządzać w danych warunkach. Sposób dyspono-
wania funduszami przez konsumentów indywidu-
alnych jest absolutnie uzależniony od decyzji tych 
osób. Jednak konieczne jest, aby był spełniony wa-
runek niezależności decyzji konsumenta, który na-
leży rozumieć jako brak grup (stanów) nacisku, któ-
re wpływają na te decyzje (mentalne ubezwłasno-
wolnienie konsumentów). Niezwykle ważną cechą 
rynku suplementów jest jego wyjątkowo zróżnico-
wana oferta produktowa. Można odnieść wrażenie, 

3 Fundusz nabywczy, czyli dochód zmniejszony o wydatki nieto-
warowe i oszczędności dobrowolne [15].
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Tabela 1. Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych oraz cechy rynku suplementów diety

Rynek suplementów diety w odniesieniu do zachowania klientów indywidualnych (skala mikro)

Grupy czynników
Determinanty zachowań 

konsumentów indywidualnych
na rynku suplementów diety

Cechy rynku suplementów diety

ekonomiczne

− podaż produktów struktura i kanały dystrybucji suplementów diety na rynku 

− fundusz nabywczy identyfikacja i kreacja potrzeb konsumentów – potencjalny i realny fundusz prze-
znaczony na suplementy diety

− cena produktów zróżnicowana oferta suplementów na rynku – „szyta na miarę” dla zidentyfikowa-
nych grup konsumentów 

− czas czas i szybkość reakcji sprzedawców na zgłaszany popyt na rynku suplementów 
diety

społeczno-kulturowe

− klasa społeczna zróżnicowana oferta produktowa ze względu na rolę i  pozycję ekonomiczną 
konsumentów w społeczeństwie

− styl i tempo życia zróżnicowana oferta produktowa umożliwiająca konsumentom sprostanie wyma-
ganiom danego środowiska

−  przynależność do grup 
odniesienia (komparatywnej, 
statusowej, normatywnej)

zróżnicowana i  dynamicznie zmieniająca się oferta produktowa umożliwiająca 
identyfikację z  daną grupą odniesienia, pozwalająca na zachowanie konwenan-
sów, standardów i wzorców odniesienia oraz wzorców zachowań 

− tradycje oferta produktowa umożliwiająca zachowanie i kultywowanie zwyczajów i obrzę-
dów, protokołów zachowań charakterystycznych dla danych zbiorowości

− prawo (w ujęciu makro)
uregulowania prawne regulujące obrót suplementami diety w  Polsce, polityka 
w  zakresie zdrowia publicznego, tryb wprowadzania suplementów diety do 
obrotu

demograficzne 

− wiek oferta produktowa dostosowana do każdej generacji

− cykl życia rodziny każda faza cyklu życia rodziny wpływa na rozbudowywanie oferty produktowej 
na rynku suplementów diety

− płeć oferta produktowa dostosowana do każdej grupy 

− wykształcenie obszerna oferta produktowa adresowana niezależnie od poziomu wykształcenia 
(wykształcenia nie należy utożsamiać z wiedzą na temat suplementów diety)

−  rodzaj regionu zamieszkania 
(wiejski/miejski)

nieograniczona dostępność konsumentów do suplementów diety (rozbudowane 
struktury i kanały, w tym Internet)

psychologiczne 

− wiedza kreowanie wiedzy konsumentów za pomocą intensywnej komunikacji marketin-
gowej na temat cech i właściwości suplementów diety 

−  postrzeganie i ocena 
rzeczywistości (percepcja)

intensywna komunikacja marketingowa koncentrująca uwagę konsumentów 
na bezkrytycznym postrzeganiu potencjalnych korzyści z suplementacji

−  motywy działania (motywacja) konsumenci podejmują decyzje zakupowe na podstawie różnorodnych motywów 
(głównie w zależności od oczekiwanych efektów)

− preferencje
kreowanie oferty produktowej na podstawie wartości, priorytetów oraz indy-
widualnych upodobań konsumentów, lojalność wobec marki (segmentacja  
rynku)

− predyspozycje różnicowanie oferty produktowej na podstawie uwarunkowań psychiczno- 
-fizycznych

− osobowość kreowanie oferty produktowej ze względu na przyjęte kryteria segmentacji rynku 
w odniesieniu do względnie homogenicznych grup konsumentów 

−  możliwość i tempo uczenia się 
(rozwoju)

aktywność vs pozorność działań konsumentów w zakresie poszukiwania informa-
cji na temat suplementów diety 

−  stosunek do ryzyka związanego 
z zakupem (spożyciem)

kreowanie świadomości konsumentów na temat suplementów diety na podstawie 
wybiórczych źródeł wiedzy, informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
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że suplementy diety są właściwe dla zidentyfikowa-
nych grup cechujących się wskazanymi dysfunkcja-
mi (niedoborami lub objawami). Tymczasem należy 
pamiętać o naturze suplementów – są to produkty 
spożywcze, a nie lecznicze [16]. Niezmiernie ważną 
jest także cecha rynku dotycząca czasu i szybkości 
reakcji sprzedawców na zgłaszany popyt na rynku 
suplementów diety. Niemniej jednak cechę tę nale-
ży analizować w kontekście kreacji potrzeb wśród 
konsumentów oraz potrzeb wynikających z rzeczy-
wistego zapotrzebowania na ten produkt. 

Drugą grupę kryteriów stanowią czynniki o cha-
rakterze społeczno-kulturowym. W ramach tej gru-
py czynników zidentyfikowano następujące deter-
minanty warunkujące zachowanie konsumentów: 

  klasa społeczna, 
  styl i tempo życia, 
  przynależność do grup odniesienia (tj. kompa-

ratywnej, statusowej, normatywnej), 
  tradycje,
  uwarunkowania prawne. 

Uwzględniając status społeczny i związane z tym 
oczekiwania konsumentów, sprzedawcy suplemen-
tów dokonali wszelkich starań, aby ofertę produk-
tową zróżnicować – dając tym samym konsumen-
tom danej klasy poczucie i realne możliwości wy-
kazania oraz ekspozycji swojej pozycji ekonomicz-
nej w społeczeństwie. Dostępność suplementów 
stanowi jeden z warunków wymiany produktów, 
jednak  musi być on skorelowany z mocą nabyw-
czą oraz aspiracjami reprezentantów danej zbioro-
wości. Ważkim powodem różnicowania oferty pro-
duktowej oraz jej dynamicznej zmiany jest także 
segmentacja konsumentów ze względu na ich przy-
należność do danej grupy odniesienia. Konsumen-
ci ci są szczególnie podatni na sugestie sprzedają-
cych, ponieważ kierują nimi motywy wewnętrzne 
zmierzające do integracji i/lub identyfikacji z klu-
czową w ich życiu grupą. Segmentacja konsumen-
tów i kreowanie oferty produktowej spełniającej 
ich oczekiwania pozwala bowiem na kultywowanie 
oraz rozwijanie zwyczajów, standardów i wzorców 
zachowań charakterystycznych dla danej zbiorowo-
ści. O ile wszystkie zidentyfikowane czynniki ana-
lizowane są z punktu widzenia konsumenta indy-
widualnego, to w przypadku uregulowań prawnych 
mają one odniesienie do warunków makro. To zna-
czy, wzorce społeczno-kulturowe są utrwalane oraz 
stymulowane przez prawo mające zastosowanie 
w przypadku danej społeczności. W zależności za-
tem od wartości, celów oraz priorytetów realizowa-
nych przez jednostki prawotwórcze wzorce te mogą 
wspierać bądź zakłócać prozdrowotne zachowanie 
konsumentów.

Uwarunkowania zachowań konsumentów indy-
widualnych na rynku suplementów diety w Polsce 
zostały przypisane także do grupy czynników de-
mograficznych. W szczególności odnosi się to do 
takich determinant, jak: 

 wiek, 
  cykl życia rodziny, 

  płeć, 
 wykształcenie,
  rodzaj regionu zamieszkania (wiejski/miejski). 

Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że 
oferta produktowa w zakresie suplementów diety 
jest niezwykle rozbudowana, dzięki czemu pozwa-
la na spełnianie potrzeb niemalże każdej generacji, 
niezależnie od fazy cyklu życia danej rodziny, czy 
też płci. Niezwykle ważnym w tej zbiorowości cech 
jest czynnik wykształcenie. Suplementy diety nie są 
oferowane ze względu na wykształcenie konsumen-
tów indywidualnych, jednak można oczekiwać, że 
cecha ta związana jest z posiadaną wiedzą na temat 
właściwości suplementów diety. Tymczasem – po-
dejście takie stanowi daleko idące uproszczenie i nie 
należy tego czynić. Ostatnią w tej kategorii, lecz nie 
mniej ważną cechą rynku suplementów diety jest ro-
dzaj regionu zamieszkania. W dobie powszechnego 
funkcjonowania Internetu ograniczenia takie prawie 
nie istnieją. Konsumenci indywidualni dysponują 
niemalże nieograniczoną dostępnością do suplemen-
tów diety poprzez wykorzystanie dostępnych kana-
łów dystrybucji (w tym Internet). 

Grupa czynników psychologicznych zaliczana 
jest do kategorii odzwierciedlającej decyzje konsu-
mentów podejmowane na podstawie wyborów we-
wnętrznych każdego człowieka w sposób indywi-
dualny. Składają się na nie takie determinanty za-
chowań konsumentów, jak: 

 wiedza, 
  postrzeganie i ocena rzeczywistości (percepcja), 
 motywy działania (motywacja), 
  preferencje, 
  predyspozycje, 
  osobowość, 
 możliwość i tempo uczenia się, 
  stosunek do ryzyka związanego z zakupem 

(spożyciem). 
Wiedza stanowi jedną z kluczowych determinant 

zachowań konsumentów indywidualnych na ryn-
ku suplementów diety. Dla tej zmiennej niezwy-
kle ważne są uwarunkowania decyzji konsumenta 
– czy wynikają one z rzetelnej wiedzy merytorycz-
nej na temat suplementów diety, czy zostały za-
szczepione w  toku intensywnej komunikacji pro-
pagandowej. Niezwykle atrakcyjna, emocjonalna, 
ale niejednokrotnie także kanalizowana treść tej ko-
munikacji może w pewnym sensie ubezwłasnowol-
nić decyzje konsumentów, czyniąc ich narzędziem 
w rękach profesjonalnych ekspertów ds. marketin-
gu. Przy czym kluczowy w tej sytuacji jest repre-
zentowany i stosowany przez tych profesjonalistów 
system wartości (w ujęciu etycznym i moralnym) 
oraz podatność na zmiany i wpływy środowiska. 
Motywy podejmowania decyzji przez konsumen-
tów są różnorodne, jednak wyniki badań koncen-
trują się wokół aspektów dotyczących oczekiwa-
nych korzyści (efektów) po spożyciu suplementów. 
Obserwuje się także, że konsumenci wykazują nie-
zwykłą odporność na fakty, które traktują z rezer-
wą, natomiast bezkrytycznie przyjmują komunikaty 
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i treści podawane w oficjalnych (i nieoficjalnych) 
komunikatach [2, 3, 4]. Kompletność oferty produk-
towej, uwzględniająca potencjalne wartości, priory-
tety oraz indywidualne upodobania konsumentów, 
wspiera ich decyzje i zachowania na rynku. Mimo 
że niejednokrotnie wynikają wprost ze standardo-
wo przeprowadzanej przez sprzedawców segmenta-
cji rynku. Na podstawie uwarunkowań badań rynku 
profilowani są konsumenci na podstawie cech psy-
chiczno-fizycznych, a oferta produktowa jest kom-
ponowana na podstawie uzyskiwanych wyników. 
Aktywność, jej brak lub pozorność działań w zakre-
sie pozyskiwania informacji przez konsumentów na 
temat suplementów diety wpływa na poziom i dy-
namikę rozwoju tego rynku. Na aktywność tę nakła-
da się także stosunek do ryzyka związanego z zaku-
pem lub spożyciem suplementów diety.  Kreowanie 
świadomości konsumentów na temat  suplementów 
diety na podstawie wybiórczych źródeł wiedzy czy 
też niepotwierdzonych informacji stanowić mo-
że celowy zabieg zmierzający do wzrostu poziomu 
sprzedaży produktów. 

Podsumowanie

Funkcjonowanie organizacji w ramach sytemu 
ekonomicznego, którego immanentną cechą jest 
konkurowanie, powoduje, że przetrwanie i rozwój 
przedsiębiorstwa wymaga posiadania sprecyzowa-
nego poziomu wiedzy o potencjalnych i aktualnych 
konsumentach. Wiedza ta stanowi kluczowy czyn-
nik wpływający na kondycję danej firmy na rynku. 
Przy czym istotność wiedzy w zakresie determinant 
wpływających na decyzje zakupowe oraz zachowa-
nie konsumentów na rynku wzrasta wraz z rozwo-
jem poziomu społecznego i gospodarczego poszcze-
gólnych społeczności.

Przeprowadzone badania pozwoliły na realiza-
cję celu, jakim była identyfikacja cech rynku suple-
mentów diety w Polsce na podstawie czynników 
determinujących zachowania konsumentów indy-
widualnych na tym rynku. Zaprezentowana kla-
syfikacja ma charakter otwarty. Wraz ze zmianami 
zachodzącymi na rynku suplementów diety będzie 
podlegała procesom ewolucji. 
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drugi-polak-spozywa-je-codziennie-czy-to-ma-sens/ar/
c3-13578744 [dostęp: 22.04.2019].

EKOTECH w trosce o środowisko
XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odbywać się będą 
w Targach Kielce od 26 do 27 lutego 2020 roku. Cechować je będzie jeszcze 
bogatsza oferta.

Targi Ekotech to miejsce, w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutorzy maszyn 
oraz rozwiązań służących ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Wystawcy po ostatniej edycji 
zauważyli duży wzrost zleceń i chwalili możliwość odbycia wielu spotkań biznesowych. – Warto tutaj 

przyjeżdżać. Od 20 lat Targi Kielce organizują biznesowe spotkania branży komunalnej, dając profesjonalistom miejsce na zawar-
cie nowych kontaktów oraz przedstawienie oferty – powiedział Grzegorz Końka z firmy Protechnika.

Wydarzenie przyciąga największe polskie, ale także zagraniczne firmy związane z branżą komunalną. W minionej edycji swoje 
produkty zaprezentowały 62 firmy z Polski, Belgii, Francji, Korei Południowej, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii i Włoch. Wśród nich 
znaleźli się producenci ekologicznych i biodegradowalnych worków na śmieci, prasownic czy kontenerów. Wystawcami na kolejnej 
edycji będą wiodący europejscy producenci urządzeń do przetwórstwa odpadów, dostawcy rozwiązań do zmniejszania objętości 
odpadów oraz firmy specjalizujące się w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw z sektora tej gospodarki. Podczas wydarzenia moż-
na obejrzeć profesjonalne systemy niszcząco-prasujące, belownice, kompletne linie do produkcji brykietu i pojazdy oraz urządze-
nia dla gospodarki komunalnej. 

Targi Ekotech to także rozwiązania służące zachowaniu porządku na ulicach i chodnikach miast. Firmy prezentują ciągniki po-
rządkowe oraz specjalne wyposażenie czyszczące. Wśród wystawców pojawiają się także firmy proponujące nowoczesne rozwią-
zania z zakresu IT – a więc urządzenia monitorujące ilość i rodzaj odpadów gromadzonych w śmieciarkach oraz te prowadzące kie-
rowców wozów po odpowiednich trasach. Na tegorocznym Ekotechu zadebiutuje nowa branża – gospodarka wodna. 

Wydarzenie odwiedzają wytwórcy odpadów komunalnych, przedstawiciele zakładów zajmujących się składowaniem, przetwa-
rzaniem i utylizacją. To miejsce spotkań reprezentantów przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, oczyszczalni ścieków, zakładów 
przemysłowych, przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego, przedstawicieli zakładów gospodarki odpadami 
na terenie miast i gmin.

Targi Ekotech to, według biorących w nich udział firm, doskonała organizacja, branżowi goście odwiedzający wystawę, dużo 
konkretnych rozmów i cennych kontaktów, bogaty program szkoleń i konferencji tematycznych, sprawna obsługa i przystępne  
ceny w porównaniu z innymi targami o podobnej tematyce. Ekotech wyróżnia się tym, że goście zwiedzający reprezentują kadrę 
inżynierską odpowiedzialną za produkcję i utrzymanie ruchu. 

Wydarzeniu towarzyszą imprezy branżowe, m.in. VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Celem konferencji jest 
prezentacja aktualnych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. To miejsce spotkań przed-
stawicieli samorządów z producentami, dostawcami technologii komunalnej, dystrybutorami, a także z administracją rządową, or-
ganizacjami non-profit i ekspertami branżowymi. Oprócz tego w trakcie wydarzenia odbędą się pokazy maszyn komunalnych, szko-
lenia z zakresu prawidłowej segregacji odpadów oraz warsztaty edukacyjne na temat prawidłowego zagospodarowania odpadów. 
Zapraszamy także na Giełdę Recyklingu oraz wyjazdy techniczne połączone ze zwiedzaniem zakładów unieszkodliwiania odpadów.

XXI edycja Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH odbędzie się 26 i 27 lutego 2020 r. w Targach  
Kielce. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie www.ekotech.targikielce.pl 



9

2019 L i s t o p a d

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa  
a jakościowe paradygmaty zarządzania – wyniki badań
Enterprise restructuring and qualitative management paradigms  
– research results

dr inż. Piotr BIAŁOWĄS*

DOI: 10.15199/46.2019.11.2

W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Od momentu transformacji ustrojowej w Polsce 
minęły już trzy dekady. Był to okres, w którym moż-
na było obserwować zmiany priorytetów w zakre-
sie zarządzania przedsiębiorstwami. Z pewnością 
czynnikami, które wpłynęły na zmianę tych prio-
rytetów w pierwszych latach po roku 1989, były 
intensywne procesy prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych czy choćby rosnąca rola rynków 
 finansowych (w tym warszawskiej Giełdy Papie-
rów Wartościowych w latach dziewięćdziesiątych) 
[1]. Analizy dotyczące skutków zarządczych pry-
watyzacji należą już raczej do przeszłości z punktu 

widzenia zasadności realizacji tego typu analiz. 
Bezsprzeczny jest fakt realizacji dużej liczby proce-
sów restrukturyzacji (także w zakresie restruktury-
zacji zatrudnienia) w pierwszych latach nowego ła-
du gospodarczego. Zwrócić należy jednak uwagę na 
fakt, że następne dekady funkcjonowania przedsię-
biorstw aż do chwili obecnej obfitują również w te-
go typu procesy. Można zaryzykować tezę, że zmie-
niły się tylko przesłanki tych procesów, natomiast 
same procesy reorganizacji właściwie z każdym 
rokiem zwiększają swoją intensywność. Do współ-
czesnych czynników wpływających na ich wystę-
powanie można zaliczyć światowe procesy koncen-
tracji kapitałowej (w szczególności fuzje i przeję-
cia) na przykład w sektorze energetycznym [2] czy 
też zmianę podejścia do istoty przedsiębiorstwa, 
jakim w chwili obecnej jest maksymalizacja jego 
wartości. Samo przedsiębiorstwo jest także coraz 
częściej traktowane wyłącznie jako podmiot gene-
rujący wolne przepływy pieniężne, pomijając inne 

SŁOWA kluczOWE StRESzczEnIE

procesy 
restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa, 
zasady Total Quality 
Management, 
projakościowa 
kultura 
organizacyjna

W artykule autor ogólnie przedstawia nadrzędne zasady zarządzania oparte na filozofii TQM i próbuje 
odpowiedzieć na pytanie, na ile wartości te są widoczne w czasach współczesnych. Pokazane są przykłady 
realizacji tradycyjnych zasad zarządzania jakością współcześnie, poprzez wsparcie nowoczesnych systemów 
informatycznych. Główne elementy artykułu koncentrują się wokół problematyki wpływu powszechnych 
w chwili obecnej w świecie procesów radykalnej restrukturyzacji na kulturę organizacyjną. W artykule 
przedstawiono wyniki badań w tym zakresie przeprowadzone w wybranym przedsiębiorstwie farmaceutycznym. 
W założeniu artykuł ma skłaniać do pogłębionych dyskusji w zakresie dalszego rozwoju metod zarządzania, 
które coraz silniej ingerują w struktury przedsiębiorstw. 

kEyWORDS ABStRAct

enterprise 
restructuring 
processes, 
Total Quality 
Management 
principles, 
pro-quality 
organizational 
culture

In the article, the author presents the general management principles based on the TQM philosophy and 
tries to answer the question to what extent these values are visible in modern times. The text shows 
examples of the implementation of traditional quality management principles today, by supporting modern 
IT systems. The main elements of the article focus around the issue of the impact of radical restructuring 
processes on the organizational culture in the today’s world. The article presents the results of research in 
this area carried out in a selected pharmaceutical company. The assumption is that the article is intended 
to encourage in-depth discussions regarding the further development of management methods that are 
increasingly interfering with company structures.

*  Pracownik  naukowy  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu,  pra-
cownik  polskich  i  zagranicznych  przedsiębiorstw  sektora  energetycznego, 
bezpośrednio  odpowiedzialny  za  procesy  restrukturyzacji  organizacyjno-
-kapitałowej  oraz  rozwój  zintegrowanych  systemów  zarządzania;  e-mail: 
piotr.bialowas@ue.wroc.pl 
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jego funkcje. Niebagatelny wpływ na funkcjonowa-
nie przedsiębiorstw w chwili obecnej ma także sys-
tematyczny rozwój technologii informatycznych. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę dynamiczną infor-
matyzację przedsiębiorstw wraz z upowszechnie-
niem na przykład systemów Customer Relationship 
 Management (CRM), możemy wskazać, że działa-
nia te były przy okazji współczesną – doskonalszą 
formą realizacji tradycyjnych zasad zarządzania ja-
kością dotyczących np. oceny satysfakcji klienta. 
Systemy tego typu, pozwalające między innymi na 
zaawansowane analizy satysfakcji klientów w cza-
sie rzeczywistym, stanowią dzisiaj narzędzie, które 
było trudne nawet do wyobrażenia kilka dekad te-
mu, myśląc o realizacji jakościowej zasady orienta-
cji rynkowej. Warto dodać, że filozofia zarządzania 
organizacjami, szczególnie tymi o charakterze po-
nadnarodowym, powoli zaczyna się koncentrować 
nie na reagowaniu post factum, ale na kreowaniu 
potrzeb i dopiero później na ich zaspokajaniu po-
przez wcześniej perfekcyjnie zaprojektowaną ofer-
tę produktową1. Zwrócić należy także uwagę na 
fakt, że w obliczu zaawansowanych technologicz-
nie systemów informatycznych w pewnym zakresie 
zdeprecjonowały się znormalizowane systemy za-
rządzania w swoich obecnych formach, a potwier-
dzeniem tego jest spadek zainteresowania ich wdro-
żeniem oraz obniżenie wartości samego certyfikatu 
na zgodność z normą systemu zarządzania. Można 
jednak postawić tezę, że zjawisko to jest niejako na-
turalne i wynika bardziej z przejmowania pewnych 
funkcji systemów znormalizowanych przez za-
awansowane technologicznie systemy informatycz-
ne aniżeli rzeczywistą deprecjacją wartości. Innym 
przykładem potwierdzającym powyższą tezę może 
być współczesne zaawansowane raportowanie, np. 
kosztów jakości w układzie procesowym przy po-
mocy informatycznych narzędzi klasy ERP2. Można 
to z pewnością potraktować jako spełnienie wyma-
gań norm i zgodności z tradycyjną filozofią zarzą-
dzania jakością w zakresie analizy danych. Innymi 
słowy, można postawić tezę, że zaawansowana pod 
względem systemów informatycznych organizacja 
komercyjna, której występowanie jest powszechne 
w nowoczesnych gospodarkach rynkowych, z zało-
żenia spełnia wiele wymagań formułowanych przez 
meta-koncepcję zarządzania, za jaką niewątpliwie 
należy uznać filozofię TQM. 

Restrukturyzacja procesów w kontekście tradycyjnych 
zasad zarządzania

Wydaje się, że współczesna teoria zarządza-
nia przedsiębiorstwem w kontekście podstawo-
wych założeń filozofii zarządzania jakością jest 
pełna sprzeczności. Z jednej strony realizowane są 

1 Zakładając intensyfikację tego typu działań, niebezpiecznie 
zbliżamy się do zagadnień z zakresu etyki wynikającej z coraz więk-
szej kontroli społeczeństw.

2 Oprogramowanie wspomagające działania przedsiębiorstw 
Enterprise Resource Planning.

z powodzeniem takie jej założenia jak ocena satys-
fakcji klienta (np. wspomagana systemami infor-
matycznymi CRM) oraz dokonuje się ciągłych ana-
liz procesowych wraz z ich doskonaleniem, z dru-
giej strony analizy te prowadzą do podejmowania 
decyzji o wdrażaniu zmian radykalnych w posta-
ci na przykład koncepcji wydzielenia procesów 
 (outsourcingu). Wydzielenie procesów z punktu wi-
dzenia efektywności przedsiębiorstwa najczęściej 
jest procesem zasadnym, jednak niejako a priori 
można powiedzieć, że narusza w sposób niezwy-
kle radykalny najczęściej wieloletnią strukturę or-
ganizacji, prowadząc zazwyczaj do silnej redukcji 
zatrudnienia. Redukcja zatrudnienia, oprócz nega-
tywnych następstw w postaci zachwiania kultury 
organizacji, implikuje z kolei ograniczenie w posta-
ci zmniejszenia naturalnego przepływu informacji 
od doświadczonych pracowników w kierunku mło-
dej kadry. Obserwując powszechne w wielu przed-
siębiorstwach zwolnienia pracowników z długim 
stażem pracy, wnioskować można o bagatelizowa-
niu transferu kompetencji, jaki odbywa się w przy-
padku naturalnego odchodzenia pracowników star-
szych z przedsiębiorstwa. W wielu firmach, dążąc 
do odmłodzenia kadry, zapomina się o kosztach 
związanych z tym działaniem, jak choćby koniecz-
ność przeprowadzania dodatkowych szkoleń. Przy 
tej okazji warto zwrócić uwagę na kolejny paradyg-
mat meta-koncepcji TQM, jakim jest priorytet w za-
kresie uczenia się organizacji. Zasady te zresztą 
ukształtowały w dużym stopniu bardzo popularną 
obecnie koncepcję zarządzania wiedzą. W obliczu 
stosunkowo łatwego pozbywania się pracowników 
doświadczonych z wielu organizacji, zjawisko to 
wydaje się swego rodzaju paradoksem.

Wyniki badań przedsiębiorstwa farmaceutycznego

W świetle opisywanego problemu ciekawe wy-
dają się wyniki badań przeprowadzonych przez au-
tora w przedsiębiorstwie farmaceutycznym ABC3 
w zakresie zmiany świadomości pracowników 
w trakcie istotnych zmian organizacyjnych. Bada-
nie ankietowe zostało przeprowadzone w odstę-
pie jednego roku. Pierwszy moment badania (n-1) 
był okresem stabilnego działania przedsiębiorstwa 
z punktu widzenia społecznego4. Przedsiębiorstwo 
nie podejmowało żadnych znaczących zmian re-
organizacyjnych. Moment drugiego badania (n) 
zbiegł się ze zmianą składu zarządu spółki i pod-
jęciem działań istotnie zmieniających wieloletnią 
strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Jednym 
z zadań nowego zarządu spółki po podjęciu decyzji 
o rozpoczęciu działań reorganizacyjnych było spo-
rządzenie listy pracowników, którzy mogą przejść 

3 Nazwa przedsiębiorstwa została zakodowana.
4 Abstrahuje się w tym przykładzie od rzeczywistych przesłanek 

realizacji procesów reorganizacyjnych, skupiając się wyłącznie na 
zmianie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania 
organizacji bez oceny zasadności bądź braku zasadności działań 
reorganizacyjnych.
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na wcześniejszą emeryturę, co 
dotyczyło w większości ka-
dry kierowniczej średniego 
i wyższego szczebla5. Pozosta-
łe działania charakteryzujące 
procesy reorganizacji w bada-
nej organizacji to szeroko re-
alizowane procesy outsour-
cingu, między innymi w ob-
szarze służb utrzymania ru-
chu. Badaniu zostali poddani 
ci sami pracownicy w dwóch 
opisanych wyżej okresach. 
Mieli oni odnieść się do nastę-
pujących kryteriów, oceniając 
je w skali 1–5: 

  zaangażowanie dyrektora 
naczelnego w problematykę 
jakości (określone jako kryte-
rium 1), 

  stosowanie/rozumienie 
pojęcia klient – dostawca we-
wnętrzny (kryterium 2),

  odpowiedzialność za ja-
kość (kryterium 3), 

  priorytet zmniejszenia kosztów (optymalizacja 
kosztów jakości) – (kryterium 4), 

  pojmowanie roli kierownika (kryterium 5), 
  dostrzeganie i usuwanie barier między działami 

firmy (kryterium 6). 
Odpowiedź na poziomie 1 wskazywała na nega-

tywną ocenę zjawiska, poziom 5 wskazywał na po-
zytywną ocenę zjawiska według danego kryterium. 
Wyniki badań przedstawia wykres 1.

Można stwierdzić ogólnie, że działania restruk-
turyzacyjne są wrażliwe z punktu widzenia wpły-
wu na kulturę projakościową organizacji. Pozy-
tywny wpływ w tym zakresie zauważono w ob-
szarze wzrostu odpowiedzialności za prawidłową 
realizację procesów oraz w obszarze racjonalizacji 
kosztów (kryteria 3 oraz 4). Wyniki badania wyda-
ją się logiczne, bowiem głównym celem działań re-
strukturyzacyjnych jest zwiększenie sprawności za-
rządzania oraz zmniejszenie kosztów. Negatywny 
wpływ na kulturę organizacyjną zauważono w ob-
szarze wzrostu barier między działami firmy oraz 
pogorszenie relacji między pracownikami (kryte-
rium 2 oraz 5–6). Ciekawym zjawiskiem jest tak-
że pogorszenie postrzegania dyrektora naczelnego 
w jakościowy rozwój organizacji (kryterium 1). Wy-
nika to prawdopodobnie z braku akceptacji ogól-
nych działań realizowanych przez przedsiębior-
stwo w procesie reorganizacji. Wskazuje to na dużą 
rolę lidera w tego typu procesach.

5 Działania niezwykle charakterystyczne w pierwszych latach po 
transformacji ustrojowej w większości przedsiębiorstw, w szczegól-
ności wśród przedsiębiorstw prywatyzowanych. Działania tego typu 
są również charakterystyczne w ramach tak zwanych programów 
dobrowolnych odejść pracowników. Literatura przedmiotu wskazuje, 
że podobne działania towarzyszą realizacji działań naprawczych 
w przedsiębiorstwach angielskich i amerykańskich.

Podsumowanie 

Oczywiste jest, że wyniki przeprowadzonego ba-
dania stanowią bardziej przyczynek do dyskusji, 
aniżeli pozwalają na jednoznaczne określenie do-
kładnych zależności pomiędzy procesami reorgani-
zacji a ich wpływem na ryzyka występowania sze-
roko rozumianych niezgodności w procesach pro-
dukcyjnych czy też procesach świadczenia usług. 
Poruszona problematyka wydaje się być wielo-
aspektowa, w szczególności w zakresie wyznacza-
nych przez przedsiębiorstwa priorytetów. W świe-
tle powyższych rozważań wydaje się, że za istotny 
problem badawczy należy uznać problem rzeczywi-
stego wpływu zmian reorganizacyjnych na kulturę 
organizacji, charakterystyczną dla meta-koncepcji 
zarządzania (TQM). Mając na względzie powyż-
sze rozważania, można także powiedzieć, że wciąż 
aktualnym problemem badawczym jest określenie 
niejako „optymalnego” zakresu restrukturyzacji, 
który spowoduje wzrost efektywności procesów, ale 
nie spowoduje przy tym efektów negatywnych, któ-
re nie wystąpiłyby, gdyby sam proces restrukturyza-
cji nie był rozpoczęty. Pojawia się także pytanie, czy 
proces restrukturyzacji może być w ogóle realizo-
wany bez jakichkolwiek negatywnych konsekwen-
cji dla organizacji w postaci pogorszenia kultury or-
ganizacyjnej. Analiza otoczenia w ostatnich latach 
wskazuje, że samo zjawisko reorganizacji przed-
siębiorstwa przestaje mieć charakter incydentalny 
oraz charakteryzujący się określonymi przerwami 
w czasie. Wiele przedsiębiorstw wydaje się być za-
rządzanych przez permanentną restrukturyzację, 
która wyznacza jego efektywność – przykładem są 
równolegle prowadzone procesy połączenia przed-
siębiorstw, podziałów przy jednoczesnej realizacji 

Wykres 1. Oddziaływanie procesu restrukturyzacji na pracowników (pierwszy słupek odpowia-
da badaniu w okresie n, drugi w okresie wcześniejszym przed podjęciem działań reorganiza-
cyjnych n-1)

Źródło: opracowanie własne
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koncepcji lean management. Oczywiście nie doty-
czy to tych przedsiębiorstw, których efektywność 
wyznaczają na przykład wysoko zaawansowane 
produkcyjne linie technologiczne. 

Wieloaspektowość poruszanej problematyki po-
twierdzają także doświadczenia japońskie ostat-
nich lat. Dążenie wielu japońskich firm do rozwoju 
na bazie doskonalenia procesów bez wykorzysta-
nia koncepcji radykalnych, ze szczególną dbało-
ścią o jakość, w perspektywie długookresowej by-
ło strategią słuszną. Strategia ta mogła być realizo-
wana jednak wyłącznie przy założeniu stosowania 
podobnych priorytetów przez innych uczestników 
rynku. W sytuacji pojawienia się międzynarodo-
wych – globalnych przedsiębiorstw, których stra-
tegia opierała się na wytworzeniu produktu przy 
maksymalnej rentowności wraz z ograniczoną ja-
kością produktu, japońskie spółki miały proble-
my z utrzymaniem płynności finansowej. Przykła-
dem jest japoński koncern Nissan, niepodlegają-
cy do roku 2008 żadnym radykalnym przeobraże-
niom strukturalnym ze szczególnym uwzględnie-
niem procesów outsourcingu, co było powszechne 
w przypadku podmiotów konkurencyjnych. Rady-
kalne działania podjęte przez nowy zarząd koncer-
nu Nissan od roku 2008 doprowadziły do odzyska-
nia pozycji rynkowej w ostatnich latach, ale naru-
szyły wieloletnie zasady japońskiego zarządzania 
opartego na ciągłym doskonaleniu małymi kroka-
mi. W świetle tych rozważań niezwykle ciekawa 
wydaje się próba odpowiedzi na pytanie: jaka mo-
że być wizja rozwoju organizacji światowych? Czy 
nastąpi odejście od tradycyjnych wartości zarzą-
dzania na rzecz wyłącznie zarządzania radykalne-
go? Zależeć to będzie w dużym stopniu od zacho-
wań i oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa. 
Powszechne tendencje w zakresie maksymalizacji 

zasad neoliberalnych na rynkach światowych oraz 
rosnąca cały czas presja na wzrost wartości spółek 
i minimalizacji kosztów przy jednoczesnym wyko-
rzystywaniu coraz bardziej nowoczesnych narzędzi 
informatycznych przez przedsiębiorstwa pozwala 
jednak na przewidywanie tendencji w zakresie ra-
dykalizmu zarządzania podmiotami.
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Wprowadzenie 

Problematyka terroryzmu stanowi obecnie 
przedmiot badań wielu ośrodków akademickich 
oraz instytucji zajmujących się zawodowo proble-
mami terroryzmu, których wynikiem jest opraco-
wanie analiz stanowiących bardzo często podsta-
wę przygotowania obowiązujących procedur bez-
pieczeństwa. Należy zauważyć, że jedynie niewiel-
ka część prowadzonych badań jest ukierunkowana 
na zgłębianie zagrożeń związanych z terroryzmem 
lotniczym. Przełomowymi wydarzeniami, które 
jednoznacznie wskazały na istniejący problem, 
były nie tylko zamachy w dniu 11 września 2001 
roku, ale również katastrofa rosyjskiego  Airbusa 
A321, do której doszło 31 października 2015 roku 

na półwyspie Synaj1 [12]. Uświadomiły one decy-
dentom odpowiedzialnym za walkę z terroryzmem 
o „możliwościach”, jakie statki powietrzne stwa-
rzają w przeprowadzaniu zamachów przez eks-
tremistyczne ugrupowania terrorystyczne. Nale-
ży również zaznaczyć, że groźby ataków na statki 
powietrzne są kierowane do wielu państw uczest-
niczących lub popierających działania na tere-
nie Syrii i Iraku. Dotychczasowe doświadczenia 
z działaniami podejmowanymi przez Państwo Is-
lamskie świadczą o istniejącym zagrożeniu reali-
zacji głoszonych gróźb przez członków lub sympa-
tyków tej organizacji ekstremistycznej. Powyższa 
sytuacja sprawia, że cywilne statki powietrzne nie 

1 Samolot rosyjskich linii czarterowych Metrojet, który leciał 
z Szarm el-Szejk w Egipcie do Petersburga, rozbił się na Półwyspie 
Synaj. Nie ocalał nikt z 224 pasażerów i członków załogi, http://www.
tvn24.pl [03.11.2019].

SłOwA KlUCzOwE StRESzCzEnIE

bezpieczeństwo 
lotnicze, 
port lotniczy, 
stopnie alarmowe 
zagrożenia 
terrorystycznego

Zagrożenie atakiem terrorystycznym na infrastrukturę portu lotniczego oraz samoloty znajdujące się na 
płaszczyźnie lotniska i w powietrzu stanowi obecnie istotny problem dla specjalistów zajmujących się 
kwestiami bezpieczeństwa lotniczego. Działania podejmowane w tym zakresie sprowadzają się głównie do 
wypracowania procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń terrorystycznych lub likwidacji 
ich skutków. Autor niniejszego artykułu na podstawie badania literatury podjął się dokonania analizy 
istniejących procedur dotyczących postępowania w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe 
stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego. Zakładanym celem artykułu jest wskazanie wagi stosowania 
wybranych zasad postępowania zarządzających portami lotniczymi oraz udzielenie odpowiedzi na istotne 
pytanie: w jakim zakresie wprowadzenie stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych ma wpływ na 
zwiększenie bezpieczeństwa transportu lotniczego?
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The threat of a terrorist attack on the airport infrastructure and aircraft in the air, is now an important issue 
for professionals dealing with air safety. Actions undertaken in this respect focus mainly on the development 
of the procedures in case of terrorist threats. The author of following article investigates the rules of conduct 
at the airports in case of introduction of terrorist threat alarm by the state. The main aim of this article 
is to highlight some of the rules of conduct and to answer the important question: to what extent the 
introduction of alerts for terrorist threat has an impact on increasing the safety of air transport?
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tylko Izraela i Stanów Zjednoczonych, ale i więk-
szości państw europejskich, mogą stać się zarów-
no obiektem, jak i narzędziem zamachów terrory-
stycznych [2]. 

W związku z istniejącym zagrożeniem zama-
chami terrorystycznymi na statki powietrzne lub 
wykorzystaniem ich do dokonania ataku, autor ni-
niejszego artykułu postawił sobie za cel dokona-
nie analizy możliwości podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa transportu lotniczego po wprowadze-
niu stopni alarmowych zagrożenia terrorystyczne-
go. Należy zaznaczyć, że dotychczas rzadko były 
podejmowane próby wykazania, że powszechnie 
obowiązujące zasady postępowania w przypadku 
zamachu terrorystycznego mogą być powiązane 
z wprowadzaniem stopni zagrożenia terrorystycz-
nego. Nie istnieje obecnie żadna publikacja, któ-
ra podejmowałaby analizę istniejących zasad po-
stępowania w transporcie lotniczym, gdy władze 
państwowe wprowadzają kolejne stopnie alarmo-
we zagrożenia terrorystycznego. Powszechnie uwa-
ża się, że zakres podejmowanych działań powinien 
być tożsamy, jak w przypadku zwykłego zagrożenia 
atakiem terrorystycznym. Analizując działania po-
dejmowane w transporcie lotniczym po wprowa-
dzeniu stopni zagrożenia terrorystycznego, autor 
podejmie próbę wskazania istniejących procedur 
oraz możliwości poprawy efektywności stosowania 
istniejących rozwiązań. Najważniejszym aspektem 
artykułu nie jest tylko przedstawienie aktualne-
go poziomu bezpieczeństwa w portach lotniczych, 
ale przede wszystkim wskazanie zastosowania do-
datkowych elementów postępowania, mających 
na celu ograniczenie możliwości zamachu terrory-
stycznego na/lub z użyciem statku powietrznego. 
W szczególności zaś wykorzystanie samolotu do 
ataku na skupiska ludzi lub ważne obiekty admi-
nistracji państwowej, gospodarcze, militarne itp. 
Celem niniejszego artykułu jest zatem odpowiedź 
na pytanie: w jakim zakresie wprowadzenie stopni 
alarmowania  o  zagrożeniach  terrorystycznych  ma 
wpływ  na  zwiększenie  bezpieczeństwa  transportu 
lotniczego?

Stopnie alarmowe zagrożenia terrorystycznego 

W celu przeciwdziałania mogącym zaistnieć za-
grożeniom atakiem terrorystycznym lub chociażby 
minimalizowania prawdopodobieństwa ich wystą-
pienia zostały opracowane stopnie alarmowe zagro-
żenia terrorystycznego. Ich wprowadzenie wskazu-
je na rosnące zagrożenie działalnością terrorystycz-
ną, co jest jednoznaczne z koniecznością podjęcia 
działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
przed atakami terrorystycznymi. Stopnie alarmo-
we zagrożenia terrorystycznego są wprowadzane 
dla określonego terenu lub całości terytorium pań-
stwa. Stanowią one zatem jednoznaczny sygnał 
o pojawiającym się zagrożeniu dla istniejącego bez-
pieczeństwa. Ich wprowadzenie dotyczy również 
możliwości dokonania zamachów na infrastrukturę 

lotniskową, statki powietrzne lub użycia samolo-
tów do ataków na ważne obiekty z punktu widzenia 
funkcjonowania państwa [2]. 

Ważnym czynnikiem ograniczającym prawdo-
podobieństwo zamachów terrorystycznych, a tak-
że ewentualne skutki ich zaistnienia, jest stały mo-
nitoring istniejących zagrożeń oraz podejmowanie 
działań służących powiadamianiu o możliwości ich 
wystąpienia. W przypadku uzyskania informacji 
o pojawiającym się zagrożeniu zaistnienia zdarze-
nia o charakterze terrorystycznym, a przede wszyst-
kim jego rzeczywistego wystąpienia, jest wprowa-
dzany jeden z czerech stopni alarmowych. Stopnie 
alarmowe, w zależności od skali i rodzaju zagroże-
nia terrorystycznego, otrzymują – według termino-
logii NATO – nazwy: ALFA, BRAVO, CHARLIE lub 
DELTA.

Należy zaznaczyć, że zjawisko terroryzmu jest 
traktowane jako jedno z najbardziej niebezpiecz-
nych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania pań-
stwa. Z tej przyczyny decyzje o wprowadzeniu da-
nego stopnia alarmowego zagrożenia atakiem terro-
rystycznym są podejmowane przez najwyższe orga-
na administracji państwowej. Na podstawie przyję-
tych procedur, uwzględniających skalę oraz rodzaj 
występującego zagrożenia, stopień alarmowy może 
zostać wprowadzany przez [4]:

1. Prezesa Rady Ministrów na obszarze kilku wo-
jewództw lub na całym terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

2. Ministra lub kierownika urzędu centralnego 
w odniesieniu do wszystkich lub wybranych or-
ganów, kierowników podległych, podporządkowa-
nych lub nadzorowanych jednostek organizacyj-
nych i urzędów.

3. Wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów 
i urządzeń według właściwości miejscowej, na ob-
szarze całego lub części województwa.

Osoby sprawujące w państwie najważniejsze 
funkcje, które są uprawnione do wprowadzania 
stopni alarmowych, czynią to w sytuacji zaistnienie 
realnego zagrożenia terrorystycznego. Poziom ist-
niejącego zagrożenia określa Ustawa z 10 czerwca 
2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 
2016, poz. 904). Powyższa ustawa, w przypadku 
wystąpienia działań terrorystycznych zagrażają-
cych bezpieczeństwu państwa, daje również moż-
liwość wprowadzenia najwyższego stopnia alarmo-
wego z pominięciem niższych stopni. Do zdarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu państwa, które wy-
muszają wprowadzenia stopni alarmowych, nale-
żą [11]:

1. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) 
ma zastosowanie w przypadku uzyskania infor-
macji o możliwości wystąpienia zdarzenia o cha-
rakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres 
jest trudny do przewidzenia. Wprowadzenie te-
go środka ma charakter ogólnego ostrzeżenia, 
a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomie-
nia przedsięwzięć zawartych w wyższych stop-
niach alarmowych. Wszystkie organy administracji 
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publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzy-
mywać przedsięwzięcia stopnia ALFA na czas 
nieograniczony.

2. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) ma 
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji 
o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakte-
rze terrorystycznym. Stopień BRAVO jest wprowa-
dzany w przypadku pojawienia się zwiększonego 
i przewidywalnego zagrożenia działalnością terro-
rystyczną, jednakże konkretny cel ataku nie został 
zidentyfikowany. W powyższej sytuacji wszyst-
kie organy administracji publicznej i służby od-
powiedzialne za bezpieczeństwo powinny inten-
syfikować swoją działalność do chwili ustąpienia 
zagrożenia.

3. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE) 
ma zastosowanie w sytuacji pojawienia się konkret-
nego zdarzenia, potwierdzającego cel potencjalnego 
ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania 
informacji o osobach (grupach) przygotowujących 
działania terrorystyczne. Stopień CHARLIE wpro-
wadzany jest również, gdy wystąpiły zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym godzące w bezpie-
czeństwo innych państw i stwarzające potencjal-
ne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsię-
wzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodo-
wać utrudnienia i będzie skutkowało intensyfikacją 
działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa.

4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA) 
ma zastosowanie, gdy ma miejsce konkretne zda-
rzenie o charakterze terrorystycznym powodujące 
zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw. Wy-
stępuje wówczas zagrożenie dla Polski albo też wy-
sokie prawdopodobieństwo wystąpienia działań 
terrorystycznych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W przypadku wystąpienia realnego zagroże-
nia atakiem terrorystycznym muszą zostać podję-
te działania, których efektem będzie ograniczenie 
istniejącego niebezpieczeństwa. Nawet brak infor-
macji o zagrożeniu terrorystycznym nie może ozna-
czać całkowitej bezczynności administracji pań-
stwowej i służb bezpieczeństwa, które odpowiada-
ją za przeciwdziałanie zjawiskom terrorystycznym. 
Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo reali-
zują wówczas stałe przedsięwzięcia, które mają na 
celu niedopuszczenie do wystąpienia sytuacji po-
wodującej potrzebę wprowadzenia któregokolwiek 
z przedstawionych powyżej stopni alarmowych za-
grożenia terrorystycznego. 

Przedstawione powyżej sytuacje, w których zo-
stają wprowadzone poszczególne stopnie alarmowe 
zagrożenia terrorystycznego, obejmują również za-
dania dla służb zabezpieczających statki powietrz-
ne oraz infrastrukturę portu lotniczego. Zagrożenia 
terrorystyczne stanowią zatem duże niebezpieczeń-
stwo zarówno dla samych statków powietrznych, 
jak i osób znajdujących się w portach lotniczych 

z uwagi na łatwość przeprowadzenia zamachu 
oraz medialny aspekt takiego wydarzenia. Zatem 
w przypadku wprowadzania któregoś ze stopni 
alarmowych zagrożenia terrorystycznego powinny 
zostać podjęte działania służące ograniczeniu moż-
liwości przeprowadzenia zamachu terrorystycz-
nego. Podejmowane działania są wówczas oparte 
o bardziej restrykcyjne procedury niż w przypadku, 
kiedy obowiązuje poziom podstawowy zagrożenia 
terrorystycznego.

Ocena zasad postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia w powietrzu w czasie obowiązywania 
stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego

W sytuacji wystąpienia zagrożenia lub realnego 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym konieczne 
staje się wprowadzenie przedsięwzięć, których kon-
sekwencje obejmują również działalność lotniczą. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 
lotnicze istnieje możliwość wprowadzenia ograni-
czeń w zakresie korzystania z polskiej przestrze-
ni powietrznej. Dostępność przestrzeni powietrz-
nej może być czasowo ograniczona ze względu na 
zagrożenia terrorystyczne, które mają bezpośredni 
wpływ na: 

  obronność państwa, 
  bezpieczeństwo publiczne, 
  ochronę przyrody oraz 
  bezpieczeństwo ruchu lotniczego. 

Podejmowanie działań zapewniających bezpie-
czeństwo przestrzeni powietrznej umożliwiają ist-
niejące uregulowania prawne. Zgodnie z umowami 
międzynarodowymi polska przestrzeń powietrzna 
jest dostępna na równych prawach dla wszystkich 
jej użytkowników. Swoboda wykonywania lotów 
cywilnych statków powietrznych może być ograni-
czona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważ-
nienia prawa lotniczego, które wynika z obowiązu-
jącego prawa krajowego oraz uregulowań między-
narodowych, w tym uchwał organizacji między-
narodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską [9].

Zamknięcie części lub całości przestrzeni po-
wietrznej kraju jest działaniem podejmowanym dla 
wszystkich lub tylko określonych rodzajów lotnic-
twa. W większości przypadków wprowadzane ogra-
niczenia będą dotyczyły głównie lotnictwa general 
aviation2. Zamknięcie przestrzeni powietrznej w ta-
kiej sytuacji nie powinno mieć wpływu na stałe 
połączenia lotnicze w ruchu pasażerskim. Do dys-
pozycji będzie również lotnictwo wojskowe, które 
może zostać użyte do działań w przypadku prób 
naruszenia wprowadzonego zakazu. Za przykład 
działań podejmowanych w związku z zaistniałą sy-
tuacją kryzysową mogą posłużyć ataki terrorystycz-
ne dokonane w USA w dniu 11 września 2001 roku. 
Federal Aviation Administration (FAA), instytucja 

2 Lotnictwo ogólne (ang. General Aviation – GA) – obejmuje cały 
ruch lotniczy (prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkła-
dowych oraz wojskowych.
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nadzorująca ruch statków powietrznych w USA, 
na skutek ataków terrorystycznych z 11 września 
2001 roku zdecydowała o zamknięciu przestrzeni 
powietrznej nad Stanami Zjednoczonymi. Samo-
loty cywilne zostały zmuszone do pozostania na 
lotniskach. Zakazano również startów samolotów,  
a te znajdujące się w powietrzu musiały jak naj-
szybciej wylądować [13].

W dotychczasowej historii zagrożeń terrorystycz-
nych związanych z aspektem lotniczym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej było spotkanie 
w ramach Światowych Dni Młodzieży, które od-
było się w Krakowie w dniach 26–31 lipca 2016 
roku. W związku z ogólnym zagrożeniem terrory-
stycznym w Europie przyjazd ogromnej liczby piel-
grzymów z 187 krajów stał się przyczyną podjęcia 
szczególnych środków ostrożności. Zarządzeniem 
nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 
roku na terytorium Polski od 20 lipca do 1 sierp-
nia obowiązywał pierwszy stopień alarmowy zagro-
żenia terrorystycznego Alfa [11]. W trakcie Świa-
towych Dni Młodzieży w Krakowie obowiązujące 
procedury zapewniania bezpieczeństwa w lotnic-
twie były realizowane m.in. przez zamknięcie prze-
strzeni powietrznej nad obszarami, gdzie odbywały 
się uroczystości religijne. W tym czasie zaistniało 
zdarzenie, które uruchomiło procedury bezpieczeń-
stwa powietrznego. Rosyjski samolot akrobacyjny 
Extra 330 SC naruszył strefę ograniczenia ruchu 
lotniczego, która została wyznaczona w promie-
niu 100 kilometrów od Krakowa oraz w promie-
niu 50 km od Częstochowy. Samolot wykryty przez 
radary systemu obrony powietrznej spowodował 
poderwanie pary myśliwców F-16, które wymu-
siły lądowanie samolotu na lotnisku w Radomiu. 
Chociaż zdarzenie kwalifikowane jest jako statek 
powietrzny, wobec którego zostały podjęte działa-
nia  RENEGADE, to powyższa sytuacja zaistniała 
w okresie obowiązywania stopnia alarmowego za-
grożenia terrorystycznego Alfa [14]. Podjęte wów-
czas działania były spowodowane zagrożeniem wy-
korzystania statku powietrznego do ataku na odby-
wające się uroczystości religijne w miejscowości 
Brzegi pod Krakowem. Wprawdzie zaistniałe zda-
rzenie okazało się błędnym działaniem pilota, któ-
ry lecąc z Czech na zawody o Puchar Polski oraz na 
Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej (od-
bywających się w dniach 4–13 sierpnia na lotnisku 
Radom-Sadków), nieświadomie naruszył zamknię-
ty obszar przestrzeni powietrznej. 

Dotychczas w Polsce był to jedyny przypadek 
podjęcia działań przeciwko samolotowi znajdują-
cemu się w powietrzu w trakcie obowiązywania 
podwyższonego stopnia alarmowego zagrożenia 
terrorystycznego. Sprawne użycie lotnictwa Sił Po-
wietrznych RP świadczy w tym przypadku o pra-
widłowym działaniu służb odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Świa-
towych Dni Młodzieży. Do momentu wyjaśnienia 
zdarzenia istniało jednak przekonanie, że mogło to 
być celowe działanie, mające zakłócić organizację 

uroczystości religijnych w Krakowie. Podjęte dzia-
łania wykazały, że istniejące procedury są skutecz-
ne i mogą być stosowane w celu zabezpieczenia 
miejsc, w których odbywają się imprezy masowe, 
przed terrorystycznym atakiem z wykorzystaniem 
statku powietrznego. 

Istotnym problemem staje się jednak doprecyzo-
wanie istniejących procedur, które przewidują nie-
możność wydania decyzji o zniszczeniu cywilnego 
statku powietrznego, który naruszył przestrzeń po-
wietrzną. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, 
który brzmi: „Decyzja o zniszczeniu cywilnego stat-
ku  powietrznego,  powodująca  śmierć  niewinnych 
osób znajdujących się na  jego pokładzie, nie może 
zatem  stanowić  standardowego  instrumentu  praw-
nego,  stosowanego  przez  organ  państwa  w  obronie 
życia  innych  osób,  a  tym  bardziej  w  celu  ochrony 
innych dóbr niż życie  ludzkie” [10]. Zatem w przy-
padku braku reakcji ze strony statku powietrzne-
go, naruszającego wyłączoną przestrzeń, na ko-
mendy podawane przez służby dyżurne zarządza-
jące przestrzenią powietrzną, jedyną reakcją może 
być zmuszenie samolotu do lądowania. Z uwagi 
na czas od momentu przekroczenia granicy strefy 
wyłączonej (w Krakowie był to promień zaledwie 
50 km), do czasu podjęcia decyzji, może nie dojść 
do skutecznego zmuszenia statku powietrznego do 
lądowania. Wprawdzie przytoczony powyżej wy-
rok przewiduje instytucję stanu wyższej koniecz-
ności oraz – w wypadku, gdy na pokładzie statku 
powietrznego znajdują się wyłącznie zamachowcy 
– obrony koniecznej. Zaznaczona powyżej koniecz-
ność doprecyzowania istniejących procedur musi 
dotyczyć głównie wyznaczenia osoby w państwie 
 (Minister ON lub Dowódca Sił Powietrznych), któ-
ra podejmie decyzję w zaistniałym stanie wyższej 
konieczności. Ponieważ wyrok Trybunału stwier-
dza, że zastosowanie instytucji wyższej koniecz-
ności „… wymaga powzięcia przez właściwy organ 
państwowy  (osobę pełniącą  rolę  tego organu)  indy-
widualnej  decyzji  uwzględniającej  całokształt  oko-
liczności konkretnej sytuacji i przyjęcia na siebie od-
powiedzialności za jej następstwa” [10]. Wyznacze-
nie  aktem prawnym osoby, która podejmie decyzję 
o zestrzeleniu samolotu w stanie wyższej koniecz-
ności, powinno dotyczyć szczególnie okresu po 
wprowadzeniu stopni alarmowych zagrożenia ter-
rorystycznego. Ze względu na określone ramy cza-
sowe obowiązywania poszczególnych stopni, a tak-
że zwiększone zagrożenia atakiem terrorystycznym, 
wyznaczona osoba powinna być dyspozycyjna oraz 
posiadać dobrą wiedzę odnośnie sytuacji w polskiej 
przestrzeni powietrznej.

Ocena zasad postępowania w porcie lotniczym 
w trakcie obowiązywania stopni alarmowych 
zagrożenia terrorystycznego

Analizując czynności, które powinny być wyko-
nywane po wprowadzeniu poszczególnych stop-
ni alarmowych zagrożenia terrorystycznego, nie 
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można jednoznacznie określić, jakie przedsięwzię-
cia w danym porcie lotniczym i w jakim zakresie 
powinny być realizowane. Wynika to głównie ze 
skali oraz rodzaju występującego zagrożenia, ro-
dzaju wprowadzonego stopnia alarmowego, wiel-
kości portu lotniczego, liczby osób przebywających 
na jego obszarze, istniejącej infrastruktury ochron-
nej, liczby statków powietrznych na płaszczyź-
nie lotniska itp. Jedynym przypadkiem jest czwar-
ty stopień alarmowy zagrożenia terrorystycznego, 
a w szczególności sytuacja, gdy już wystąpiło zda-
rzenie o charakterze terrorystycznym. Podejmowa-
ne wówczas działania będą miały charakter zwią-
zany z likwidacją lub ewentualnie ze zmniejsze-
niem rozmiarów negatywnych skutków dokonane-
go zamachu. 

Rozpatrując istniejące zagrożenia terrorystycz-
ne, należy zaznaczyć, że duże ryzyko dotyczące 
przewozów lotniczych nadaje powyższej działal-
ności wymóg stałego zapewniania podwyższonych 
środków bezpieczeństwa. Wiąże się to z nieporów-
nywalnie trudniejszymi warunkami prowadzonej 
działalności od istniejących w transporcie lądowym 
lub wodnym. Należą do nich również przyczyny 
niezwiązane z działalnością człowieka. Do podsta-
wowych czynników niezwiązanych z terroryzmem, 
a utrudniających bezpieczny transport powietrzny, 
należą m.in.: 

 warunki atmosferyczne, 
  różnice ciśnień pojawiające się wraz ze zmianą 

wysokości lotu, 
  duże różnice temperatur pomiędzy wnętrzem 

samolotu i jego otoczeniem, mające miejsce głównie 
na dużych wysokościach przelotowych [3]. 

Powyższe czynniki są jednak uwzględnia-
ne w prowadzonej działalności lotniczej i stano-
wią nieodłączny element transportu statkami po-
wietrznymi. Z kolei działalność terrorystyczna jest 
bardzo często uzależniona od zmieniających się 
uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, re-
ligijnych społecznych itp. Dlatego wprowadzenie 
stopni alarmowych wiąże się z narastającym za-
grożeniem, którego efektem jest również rosnące 
prawdopodobieństwo dokonania zamachu terro-
rystycznego. W takim przypadku powinny zostać 
podjęte procedury, obejmujące działania związane 
z wystąpieniem zdarzenia kryzysowego, spowodo-
wanego działalnością człowieka [5]. W pierwszej 
kolejności należy wziąć pod uwagę poziom ist-
niejącego zagrożenia i podejmować działania ade-
kwatne do panującej aktualnie sytuacji. Pomimo 
realizacji stałych przedsięwzięć, zapewniających 
bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, można 
wskazać na dodatkowe działania, które muszą być 
wykonane w przypadku wprowadzenia któregokol-
wiek z istniejących stopni alarmowych zagrożenia 
terrorystycznego. 

Wśród najważniejszych działań należy wprowa-
dzenie bardziej restrykcyjnych procedur  kontroli 
w portach lotniczych. Wprowadzenie restrykcyj-
nych procedur kontroli ma na celu dokładniejsze 

sprawdzanie pasażerów, ich bagaży oraz statków 
powietrznych i transportowanych ładunków w za-
kresie wykrycia ewentualnych prób przeprowa-
dzenia zamachu terrorystycznego. Opracowany już 
wcześniej „Program ochrony portu lotniczego”, któ-
ry powstaje w uzgodnieniu z ABW, Policją i Stra-
żą Graniczną działającą w portach lotniczych, 
uwzględnia stosowanie odrębnych procedur w ra-
zie zaistnienia szczególnego zdarzenia, tj. prawdo-
podobieństwa zaistnienia lub rzeczywistego ataku 
terrorystycznego. Do wcześniej przygotowanych 
dokumentów na wypadek ataku terrorystycznego 
należą:

1. Plan postępowania w przypadku zagrożenia 
bombowego.

2. Plan postępowania na wypadek bezprawnego 
przejęcia kontroli nad samolotem.

3. Plan postępowania na wypadek innego zagro-
żenia terrorystycznego.

4. Obieg informacji w przypadku sytuacji 
kryzysowych.

Wyszczególnione powyżej dokumenty, opraco-
wywane przez zarządzających portami lotniczymi, 
przewidują określone procedury działania w przy-
padku zaistnienia sytuacji kryzysowych. W dużym 
zakresie dotyczą one zamachów terrorystycznych. 
Podejmowane działania są związane nie tylko z już 
zaistniałymi zdarzeniami, ale również w sytuacji 
pojawiających się zagrożeń lub nawet w przypadku 
niewielkiego prawdopodobieństwa ich wystąpie-
nia. Wprowadzane wówczas środki ostrożnościowe 
dotyczą portu lotniczego oraz przedsięwzięć reali-
zowanych na pokładach samolotów znajdujących 
się w powietrzu. Największe środki ostrożności 
muszą być realizowane w portach lotniczych, gdzie 
wyspecjalizowane służby wzmacniają kontrolę ru-
chu pasażerskiego w poszczególnych strefach wy-
stępujących w portach lotniczych, do których na-
leżą [8]:

a) strefa ogólnodostępna,
b) strefa operacyjna lotniska,
c) strefy zastrzeżone lotniska, 
d) części krytyczne stref zastrzeżonych lotniska.
W każdym porcie lotniczym wyraźnie wyzna-

cza się granice między strefą ogólnodostępną, stre-
fą operacyjną lotniska, strefami zastrzeżonymi lot-
niska, częściami krytycznymi w celu umożliwienia 
podjęcia właściwych środków ochrony w każdym 
z tych obszarów [6]. W ogólnodostępnych stre-
fach portu lotniczego jest prowadzony stały nad-
zór, organizowane doraźne patrole lub inne kon-
trole  fizyczne w celu wykrycia podejrzanego za-
chowania osób tam przebywających. W przypadku 
wprowadzenia stopnia alarmowego zagrożenia ter-
rorystycznego kontrole w tej strefie powinny ulec 
nasileniu. Przeprowadzane wówczas kontrole mu-
szą zostać ukierunkowane nie tylko na podejrzane 
zachowania podróżnych, ale dotyczyć całościowej 
kontroli osób przebywających w porcie lotniczym. 
Ich celem będzie również określenie słabych punk-
tów w istniejącym systemie ochrony i obrony, które 
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mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia ak-
tów terrorystycznych lub podjęcie działań mają-
cych na celu powstrzymanie osób przed dokona-
niem zamachów.

Przedsięwzięciem, które powinno zostać wdro-
żone do obowiązujących procedur kontroli anty-
terrorystycznej w trakcie obowiązywania nawet 
najniższych stopni alarmowych, jest obecność 
umundurowanych patroli wojskowych. Patrolowa-
nie części ogólnodostępnej lotniska jedynie przez 
patrole policyjne lub nieumundurowanych funk-
cjonariuszy służb bezpieczeństwa może powodo-
wać, że większość pasażerów nawet nie zauważy 
istnienia sytuacji zagrożenia. Uświadomienie pasa-
żerom o powadze istniejącego zagrożenia, poprzez 
obecność umundurowanych i uzbrojonych żołnie-
rzy, zwiększy czujność wszystkich osób przebywa-
jących w porcie lotniczym. Wyrazem powyższe-
go mogą być dodatkowe informacje przekazywane 
patrolom o nietypowym zachowaniu niektórych 
osób. Zatem można w ten sposób podnieść po-
ziom bezpieczeństwa nie tylko w ogólnodostępnej, 
a więc najbardziej zagrożonej części portu lotni-
czego, ale również w zamkniętych obszarach portu 
lotniczego.

Zasady postępowania w zamkniętych obszarach 
portu lotniczego, tj. w strefie operacyjnej, strefie za-
strzeżonej oraz części krytycznej strefy zastrzeżo-
nej lotniska, można rozpatrywać całościowo. Podej-
mowane działania będą polegać na jeszcze bardziej 
rygorystycznej kontroli dostępu do tych obszarów 
lotniska. Prowadzona działalność transportowa nie 
daje możliwości całkowitego zamknięcia ww. stref. 
Osobom i pojazdom należy więc zezwolić na do-
stęp do strefy operacyjnej lotniska i stref zastrze-
żonych lotniska tylko wtedy, gdy spełniają wyma-
gane warunki ochrony, tj. posiadają karty identyfi-
kacyjne portu lotniczego lub przepustki do danego 
lotniska (kartę pokładową, kartę identyfikacyjną). 
Pomimo posiadania wymaganych dokumentów na-
leży przeprowadzać szczegółową kontrolę pojaz-
dów wjeżdżających do poszczególnych stref portu 
lotniczego. Kontrola bezpieczeństwa, dokonywana 
w stosunku do osób innych niż pasażerowie (osób 
upoważnionych), a także przenoszonych przez 
nie przedmiotów3 [7], musi polegać na poddawa-
niu ich wyrywkowej kontroli bezpieczeństwa przy 
wejściu do stref zastrzeżonych lotniska. Natomiast 
przy wejściu do części krytycznych stref zastrze-
żonych lotniska szczegółowej kontroli poddawana 
musi być każda osoba upoważniona w celu unie-
możliwienia wniesienia na te obszary przedmiotów 
zabronionych.

W zakresie ochrony statków powietrznych 
stosuje się procedury obejmujące przeszukanie 
i zabezpieczenie samolotu. Przeszukanie statku 

3 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu 
Ochrony Lotnictwa Cywilnego w sytuacjach niekryzysowych zwal-
nia z kontroli bezpieczeństwa posiadaczy kart identyfikacyjnych 
portu lotniczego.

powietrznego powinno być dokonywane każdora-
zowo, gdy zachodzi podejrzenie, iż na jego pokła-
dzie znajdowały się wcześniej osoby nieupoważ-
nione. Wprowadzenie stopni alarmowych zagroże-
nia terrorystycznego powinno również skutkować 
sprawdzaniem statku powietrznego. Przed każdym 
odlotem statek powietrzny zostaje poddany do-
kładnemu przeszukaniu w celu stwierdzenia, że 
na pokładzie nie znajdują się przedmioty zabro-
nione. Statek powietrzny wykonujący międzylądo-
wanie nie musi podlegać ww. procedurom, jednak 
dokładnemu sprawdzeniu podlegają przybywający 
pasażerowie, ich bagaże oraz sztuki przesyłek ła-
dowane na pokład samolotu. Szereg dodatkowych 
obostrzeń musi być wprowadzonych w sytuacji, 
gdy załoga opuści pokład statku powietrznego. 
Przewoźnik lotniczy, którego statek powietrzny jest 
zaparkowany, a załoga opuszcza go na okres dłuż-
szy niż 60 minut, powinien powiadomić przed-
stawiciela portu lotniczego o opuszczeniu statku 
powietrznego. Wynika to z faktu, że tylko władze 
portu posiadają informacje dotyczące możliwości 
zmiany stanowiska postojowego statku powietrzne-
go. Dane kontaktowe do ww. przedstawiciela mu-
szą zostać przekazane do agenta obsługi naziemnej. 
Istotnym wymogiem stawianym przewoźnikom, 
którzy nie wykonują stałych połączeń lotniczych, 
powinien być wcześniejszy kontakt z agentem ob-
sługi naziemnej lotniska. Przekazanie z wyprze-
dzeniem informacji o planowanym przylocie bę-
dzie miało na celu uzyskanie wymaganych danych 
o przylatującym statku powietrznym, a z drugiej 
strony potwierdzenie, że zostały wykonane nie-
zbędne przedsięwzięcia dotyczące zabezpieczenia 
danej operacji lotniczej.

Przedstawione powyżej działania, które powin-
ny zostać wykonane w porcie lotniczym po wpro-
wadzeniu stopni alarmowych zagrożenia terro-
rystycznego, nie wyczerpują całego wachlarza 
przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwo-
ścią wystąpienia ataku terrorystycznego. Obowią-
zujące procedury nie powinny być i nie są jedna-
kowe dla wszystkich portów lotniczych. Muszą 
być one – w pewnym zakresie – uzależnione od 
istniejących uwarunkowań. Z drugiej strony po-
winny zostać ukierunkowane na współpracę z oso-
bami (w tym pasażerami) przebywającymi na tere-
nie ogólnodostępnym portu lotniczego. Może być 
ona realizowana głównie przez obserwację osób 
zachowujących się podejrzanie na terenie portu 
lotniczego. 

Podsumowanie

Jednym z podstawowych celów autora niniejsze-
go artykułu było podjęcie dyskusji na temat: w ja-
kim  zakresie  wprowadzane  stopnie  alarmowania 
o zagrożeniach terrorystycznych zwiększają bezpie-
czeństwo transportu lotniczego? 

Odpowiadając na postawione pytanie, nale-
ży stwierdzić, że wprowadzenie poszczególnych 
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stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycz-
nych na pewno zwiększa bezpieczeństwo, zresztą 
takie było założenie twórców procedur stosowa-
nych w trakcie wprowadzania stopni alarmowych. 
Przedstawiona w niniejszym artykule ocena podej-
mowanych działań, których efektem jest nie tyle 
stworzenie procedur postępowania w przypadku 
wprowadzenia stopni alarmowych zagrożenia ter-
rorystycznego, gdyż procedury antykryzysowe na 
lotniskach już istnieją, ale zwrócenie uwagi na moż-
liwość dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeń-
stwa w portach lotniczych. Analiza stosowanych 
procedur wskazuje, że w omawianym czasie istnie-
je możliwość istotnego zwiększenia efektów prze-
ciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Moż-
na to zrealizować przez przeprowadzenie dodatko-
wych działań (przedstawionych w artykule), które 
do tej pory nie były stosowane, a mogą przynieść 
pożądane rezultaty. 

Przedstawiając istniejące uwarunkowania, zwią-
zane z działaniami podejmowanymi przez służby 
zapewniające bezpieczeństwo w porcie lotniczym, 
nasuwa się wniosek, że intensywność i dokład-
ność prowadzonej kontroli po wprowadzeniu stop-
ni alarmowych nie może być jedynym elementem 
służącym zwiększaniu bezpieczeństwa w portach 
lotniczych oraz ograniczeniu możliwości zamachu 
terrorystycznego na/lub z użyciem statku powietrz-
nego. Przykład katastrofy rosyjskiego Airbusa A321 
wskazuje na możliwość wykorzystania przez terro-
rystów członków personelu lotniskowego. Potrzeb-
ne są więc kolejne pomysły, które przyczynią się do 
zwiększenia zaangażowania osób niezwiązanych 
zawodowo z działaniami antyterrorystycznymi. Po-
wyższy artykuł stanowi zatem inspirację do dalszej 
analizy działalności, która powinna być podejmo-
wana w tym zakresie.
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Najnowszy numer dwu-
miesięcznika „ISO Focus”, 
wydawanego przez Mię-
dzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO), po-
święcony został handlowi, 
a w szczególności roli, ja-
ką normy międzynarodowe 
odgrywają w jego regulacji 
i rozwoju. Najważniejsze po-
wody wyboru takiego tema-
tu zostały zaprezentowane 
w artykule zatytułowanym 
„Why international standards are so badly needed” 
(Dlaczego normy międzynarodowe są tak bardzo 
potrzebne). Autorem tego opracowania jest Sergio 
Mujica – Sekretarz Generalny ISO. Swoje rozważa-
nia rozpoczął od przedstawienia rysu historyczne-
go dotyczącego wymiany handlowej. Przypomniał 
rolę, jaką handel pełnił w ewolucji cywilizacji, pod-
kreślając jego wkład w rozwój kultury, medycyny, 
nauki oraz gospodarki. Stwierdził także, że współ-
cześnie handel nie stracił na znaczeniu. Dotyczy to 
przede wszystkim handlu międzynarodowego od-
grywającego trudną do przecenienia rolę w zakre-
sie tworzenia nowych miejsc pracy oraz kreowania 
dobrobytu. Istnieją niepodważalne dowody na to, 
że kraje otwarte na wymianę międzynarodową osią-
gają lepsze wyniki gospodarcze niż pozostałe pań-
stwa. Z drugiej jednak strony wiele krajów nie  może 
– z różnych powodów – czerpać odpowiednich 
korzyści z rozwoju handlu. S. Mujica wyraził prze-
konanie, że większość tych problemów może zostać 
wyeliminowanych lub zminimalizowanych dzięki 
prawidłowo prowadzonej normalizacji1. 

Następny artykuł ma charakter rozwinięcia oraz 
uzupełnienia rozważań zaprezentowanych przez 
 Sekretarza Generalnego ISO. Podkreślono w nim, że 
w 1962 roku handel przyczyniał się do powstania 
24% Produktu Krajowego Brutto na świecie, nato-
miast w 2017 r. udział ten ukształtował się na pozio-
mie 57%. W opracowaniu zwrócono uwagę na ist-
nienie szeregu barier utrudniających rozwój handlu 
zagranicznego i opisano przykłady działań mających 
– głównie dzięki normalizacji oraz harmonizacji 
przepisów – przyczynić się do ich rozwiązania2.

1 Sergio Mujica, „Why international standards are so badly 
needed”, ISO Focus, 136: 2–3.

2 Andrea Barrios Villarreal, „Keeping an eye on what matters for 
the economy”, ISO Focus, 136: 6–12.

Normalizacja i jej wpływ na handel 
międzynarodowy

W podobnym tonie utrzymany jest kolejny arty-
kuł zamieszczony w omawianym czasopiśmie, tj.  
„The elusive (but essential) quest for quality” (Trud-
ne do zdefiniowania – a jednocześnie kluczowe 
– wyzwanie dla jakości). Jego autorem jest Alan 
Wolff, zastępca Dyrektora Generalnego Światowej 
Organizacji Handlu. Zwrócił on uwagę na to, że roz-
wój globalizacji przejawia się między innym w tym, 
że w łańcuchach dostaw współdziałają podmio-
ty, które są dla siebie anonimowe. Z tego względu 
szczególną rolę odgrywa zaufanie, które może być 
zwiększane dzięki istnieniu i prawidłowemu funk-
cjonowaniu tzw. infrastruktury jakości. W jej skład 
wchodzą jednostki prowadzące działalność norma-
lizacyjną, kontrolną, certyfikacyjną, akredytacyjną 
itp. Trzeba mieć jednak świadomość, że działalność 
tych podmiotów może prowadzić także – w sposób 
zamierzony lub niezamierzony – do tworzenia ba-
rier dla rozwoju handlu, a ich uciążliwość może być 
znacznie wyższa niż uciążliwość barier finansowych 
(np. taryf celnych). A. Wolff omówił wybrane działa-
nia podejmowane przez Światową Organizację Han-
dlu w celu eliminacji tego typu problemów3. 

Nieco inną tematykę poruszono w artykule „How 
standards can lead to better lives” (W jaki sposób 
normy mogą prowadzić do lepszego życia). Skon-
centrowano się w nim na problemach krajów słabo 
rozwiniętych. W opracowaniu wyrażono przeko-
nanie, że dynamizacja handlu międzynarodowego 
jest jednym z kluczowych warunków rozwoju go-
spodarczego tych państw, a tym samym likwida-
cji jednego z ich najpoważniejszych problemów,  
tj. ubóstwa. Szczególną rolę w tym zakresie przy-
pisano organizacjom międzynarodowym, takim jak 
np. Bank Światowy oraz Światowa Organizacja 
Handlu. W omawianym artykule – podobnie jak 
w poprzednim – podkreślono znaczenie infrastruk-
tury jakościowej. W podsumowaniu wymienione 
zostały działania, dzięki którym sytuacja krajów 
słabo rozwiniętych może ulec istotnej poprawie. 
Znalazło się wśród nich:

1. Silniejsze zaangażowane i większy udział 
jednostek normalizacyjnych z krajów rozwijających 
się w procesy opracowywania norm międzynaro-
dowych.

2. Zwiększenie dostępności norm dla przed-
siębiorców z krajów rozwijających się. Dotyczy to 
przede wszystkim mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw.

3. Aktywna promocja norm międzynarodowych 
prowadzona w krajach słabo rozwiniętych4. 

3 Alan Wolf, „The elusive (but essential) quest for quality”, ISO 
Focus, 136: 28–35.

4 Ann Brady, „How standards can lead to better lives”, ISO Focus, 
136: 28–35.

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Opinia o monografii prof. zw. dr. hab. Tadeusza Wawaka  
pt. „Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania  

w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918–2018”,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2019 r., stron 412

Praca składa się ze wstępu i sześciu 
rozdziałów. Jest to trzecia monografia 
napisana przez Pana Profesora, poświę-
cona problematyce jakości zarządzania 
w szkolnictwie wyższym (pierwsza pt. 
Jakość zarządzania w szkolnictwie wyż-
szym w latach 2000–2012, druga pt. Do-
skonalenie jakości zarządzania w szko-
łach wyższych w latach 2012–2018), 
w której Autor ukazuje problemy jako-
ści zarządzania w szkołach wyższych 
w Polsce w latach 1918–2018. Monogra-
fia prezentuje uwarunkowania formal-
no-prawne i ekonomiczne jakości zarzą-
dzania w szkolnictwie wyższym w Pol-
sce. Autor w tej i innych pracach mocno 
podkreśla, że realizacja misji oraz dal-
szy rozwój funkcjonowania uczelni w obszarze na-
uki i edukacji w dużej mierze zależeć będą od jako-
ści zarządzania w szkole wyższej. Dowodzi ponad-
to, że ważną rolę pełnić będą relacje i zaangażowa-
nie pracowników uczelni, studentów I, II i III stop-
nia studiów. Niezmiernie ważna rola przypadać 
będzie także wielkości środków finansowych bę-
dących w dyspozycji uczelni oraz efektywności 
ich wykorzystania. Prof. T. Wawak podkreśla ko-
nieczność troski i podjęcia działań mających na ce-
lu wzrost jakości pracy społeczności akademickiej. 

We wstępie Autor ze znawstwem ukazuje histo-
rię dziesięciu akademickich szkół zgodnie z Ustawą 
z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich, 
w tym: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Po-
litechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, Akademii Medycyny Weterynaryjnej we 
Lwowie, Akademii Górniczej w Krakowie.

Profesor T. Wawak przybliża historię tych uczel-
ni. Podkreśla, że obchody setnej rocznicy uzyska-
nia niepodległości przez Polskę skłaniają do histo-
rycznej refleksji i retrospekcji w obszarze budo-
wy polskiego wyższego szkolnictwa akademickie-
go w pierwszych latach niepodległości, w okresie 
międzywojennym, w latach po zakończeniu II woj-
ny światowej i wyzwolenia spod okupacji hitlerow-

skiej. Prezentacja ewolucji uwarunko-
wań jakości zarządzania w szkołach 
wyższych w Polsce na przestrzeni stu 
lat zamieszczona została w czterech 
częściach, którym odpowiadają kolej-
ne rozdziały: od 1918 do 1950 roku, 
od 1950 do 2005 roku, od 2005 do 
2018 roku i od 2018 roku. Periodyzacja 
dziejów nauki i szkolnictwa wyższego 
w Polsce dokonana została w oparciu 
o kryterium historycznych zmian za-
chodzących w Polsce, którym towarzy-
szyły radykalne przekształcenia w pra-
wie dotyczącym szkolnictwa wyższe-
go, nazwane reformami lub noweliza-
cjami obowiązujących aktów norma-
tywnych.

Autor wskazał na dwa zasadnicze cele mono-
grafii (s. 16):

  „przedstawienie ewolucji uwarunkowań jako-
ści zarządzania w szkołach wyższych na podsta-
wie analizy zarysu ustroju i zarządzania w szkołach 
wyższych w Polsce w latach 1918–2018, na tle dą-
żeń przodujących uczelni w kierunku osiągnięcia 
cech „idealnego uniwersytetu” oraz zarysu ewolu-
cji ustroju i koncepcji zarządzania w szkołach wyż-
szych na świecie,

  krytyczna analiza cech ustalonego przez pań-
stwo normatywnego zarysu kolejnych modeli funk-
cjonowania szkół wyższych w Polsce w latach 
1918–2018, wpływającego na jakość zarządzania 
w uczelniach, sposoby rozwiązywania problemów 
i wybór dróg rozwoju”.

Struktura pracy podporządkowana została po-
trzebie zweryfikowania następującej hipotezy pra-
cy: „Badane ustawy, dekrety i rozporządzenia do-
tyczące nauki oraz szkolnictwa wyższego wydane 
w latach 1918–2018 gwarantowały ścisły nadzór 
organów państwa, w tym szczególnie ministra wła-
ściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, 
nad uczelniami i placówkami naukowo-badaw-
czymi w Polsce i nie dotyczyły jakości zarządza-
nia w szkołach wyższych”. Realizacji celów po-
stawionych przed monografią oraz weryfikacji hi-
potezy posłużyły wyniki badań przedstawionych 
w dwóch wskazanych monografiach wydanych 
w latach 2012 i 2019. Niniejsza monografia stano-

Opracowała prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Fot. źródło: https://wuj.pl 
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wi kontynuację badań prowadzonych przez Autora 
od 2000 roku nad zarządzaniem szkołami wyższy-
mi w Polsce.

W pierwszym rozdziale zatytułowanym „O pro-
blemach polskich uczelni na kanwie Idei uniwer-
sytetu Karla Jaspersa” prof. T. Wawak przedsta-
wia najważniejsze myśli zawarte w Traktacie Kar-
la Jaspersa pt. „Idea uniwersytetu”, który ukazał 
się w Berlinie w 1923 roku. Przywołuje tu stwier-
dzenie Tadeusza Gadacza (ze wstępu do polskie-
go wydania książki Jaspersa) „Misją uniwersytetu 
jest poszukiwanie prawdy”. Przedstawia problemy 
związane z życiem umysłowym w autonomicznym 
uniwersytecie, podkreśla, że życie to jest siłą mo-
toryczną uniwersytetu. Warto tu przytoczyć opinie 
Jaspersa na temat nauki: ”Nauka jest metodycznym 
poznawaniem, którego treść jest w konieczny spo-
sób pewna i powszechnie obowiązująca”. Przedsta-
wia kolejno główne zadania uniwersytetu. Wskazu-
je, że zdaniem Jaspersa „Uniwersytet wymaga za-
jęć kształcących w poszczególnych zawodach, for-
mowania (wychowywania) i badań”. Podkreśla ko-
nieczność projakościowego podejścia do nauczania 
w postaci aktywnego studiowania, udziału studen-
tów w badaniach, podporządkowania funkcjonowa-
nia uniwersytetu strategii ciągłej poprawy jakości 
pracy wszystkich zatrudnionych i studentów oraz 
wprowadzania w uniwersytecie zasad projakościo-
wego zarządzania TQM. 

Odnosi się do problemów z zakresu komunika-
cji i idei w ramach instytucjonalnych uniwersytetu. 
Wskazuje, że ludzie stanowią podstawowy warunek 
istnienia uniwersytetu. Za Jaspersem wskazuje, że 
na pierwszym miejscu są ludzie, na drugim – wła-
dza państwa i społeczeństwo, a na trzecim – pod-
stawy ekonomiczne, czyli środki rzeczowe i finan-
sowe, jakimi dysponuje uczelnia. 

Rozdział II zawiera zarys ewolucji ustroju i kon-
cepcji zarządzania w uniwersytetach. Autor mono-
grafii nawiązuje do tradycji Uniwersytetu w Bolo-
nii. Kolejno odnosi się do koncepcji uniwersytetu 
liberalnego, zaproponowanej przez Wilhelma von 
Humboldta (ścisłe połączenie między badaniami 
naukowymi i nauczaniem). Podkreśla, że w ciągu 
dziesięciu wieków uniwersytety w Europie ewolu-
owały i przyjmowały różne koncepcje funkcjono-
wania i rozwoju. Wskazuje na uniwersytet średnio-
wieczny (wyznaniowy) i liberalny (Humboldta), 
uniwersytet państwowy (socjalistyczny) i przedsię-
biorczy (Burtona R. Clarka).

Wskazuje na potrzebę dążenia każdego uniwer-
sytetu do doskonałości. Przywołuje priorytety re-
sortu nauki wskazane przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (wywiad z dr. J. Gowinem  
z 10.01.2016 r. PAP): „Uwolnić naukę i szkolnic-
two wyższe od balastu biurokratycznych obowiąz-
ków, uruchomić mechanizmy, które promują naj-
lepszych, postawić na kulturę jakości w polskich 
uczelniach i nauce – to priorytet pierwszy. Drugi 
to powiązanie nauki z gospodarką, która zwięk-
szy innowacyjność zarówno nauki, jak i gospo-

darki. Trzeci priorytet to wzmocnienie polskiej  
humanistyki”. 

Prof. T. Wawak przywołał bardzo ważne myśli 
Jana Pawła II wyrażone podczas spotkania z okazji 
600-lecia Wydziału Teologicznego UJ: „Niewiele jest 
rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społe-
czeństwa, jak posługa myślenia. „Posługa myśle-
nia”, o której mówię, to w swej istocie nic innego jak 
służba prawdzie w wymiarze społecznym” (s. 52).

Autor monografii sformułował tezę, że uniwersy-
tet powinien być świątynią wiedzy, władze uczel-
ni powinny rozwijać kreatywność, przedsiębior-
czość, innowacyjność i aktywność wśród pracow-
ników, stwarzać warunki dla rozwoju, tylko uni-
wersytet rozwojowy czyli liberalno-przedsiębiorczy 
umożliwi uniwersytetom dążenie do doskonało-
ści i osiągnięcie wysokiego, europejskiego pozio-
mu doskonałości badań i edukacji. Podkreśla tak-
że konieczność zrównoważonego rozwoju uniwer-
sytetu. Ukazuje ewolucję w kierunku uniwersyte-
tu przedsiębiorczego. Odnosi się do koncepcji Ro-
nalda Barnetta, wskazującego kiedy uczelnia jest 
przedsiębiorcza. Omawia cechy, restrukturyzację 
”tradycyjnych” uczelni w kierunku uniwersytetów 
przedsiębiorczych wg Burtona R. Clarka. Wskazuje 
także pewne wady uniwersytetu przedsiębiorcze-
go. Przedstawia wybrane problemy w ramach uni-
wersytetu na rozdrożu, wskazując, że polskie uni-
wersytety, ciągle doskonaląc swoje funkcjonowa-
nie, w tym zarządzanie, muszą rozwijać to, co było 
najlepsze w uniwersytetach liberalnych, tj. wyso-
ką jakość badań naukowych, rosnący poziom jako-
ści kształcenia, autonomię akademicką i hierarchię 
wartości oraz w uniwersytetach przedsiębiorczych: 
umiejętności pozyskiwania środków z różnych źró-
deł, niezbędnych do finansowania rozwoju uczel-
ni bez uniezależniania się od żadnego z nich, oraz 
rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności wśród 
pracowników i studentów.

Przedstawia dylematy uniwersytetów na rozdro-
żu oraz przykłady rozwiązywania tych dylematów. 
Omawia cechy rozwojowego uniwersytetu liberal-
no-przedsiębiorczego. Wskazuje, że powinien on 
być liberalny, badawczy i edukacyjny. Powołuje się 
tu na propozycje Humboldta. Wskazuje na kierunki 
rozwoju uniwersytetu i podkreśla, że realizacja kon-
cepcji uniwersytetu liberalno-przedsiębiorczego za-
pewnia optymalny rozwój uniwersytetu na rozdro-
żu oraz umożliwia dążenie do doskonałości.

W rozdziale III Autor monografii przedstawia 
zarys ustroju i zarządzania w szkołach wyższych 
w latach 1918–1950. Omawia i analizuje rozwią-
zania zawarte w ustawie o szkolnictwie wyższym 
z lat 1920, 1933, 1937 i dekrety z 1945, 1946 i 1947 
roku. Prof. T. Wawak omawia konsekwencje ustawy 
o szkołach akademickich z 1933 roku i jej nowe-
li z 1937 roku dla nauki w Polsce po zakończeniu 
II wojny światowej.

Rozdział IV zawiera zarys ustroju i zarządzania 
w szkołach wyższych w Polsce w latach 1950–2005.  
Autor omawia ustawę o szkolnictwie wyższym 
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i pracowników nauki z 1951, 1958 i 1968 roku. Od-
nosi się do nowelizacji prawa dotyczącego szkol-
nictwa wyższego w 1968 roku. Omawia ustawę 
z 1982 roku i jej nowelizację z 1985 roku. Ponadto 
analizuje ustawę o szkolnictwie wyższym z 1990  
i 1997 roku.

Rozdział V pracy zawiera zarys ustroju i zarzą-
dzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 
2005–2018. Omawia system szkolnictwa wyższe-
go w ustawie z 27  VII  2005 roku wersję pierwotną, 
w tym tworzenie i likwidację uczelni, nadzór nad 
szkołami wyższymi, ustrój uczelni (status, organy, 
organizacja uczelni, mienie i finanse), pracowni-
ków uczelni, studia i studentów. Kolejno odnosi się 
do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym z 2011 roku oraz jej nowelizacji z 2014 roku.

Rozdział VI zawiera zarys ustroju i zarządzania 
w szkołach wyższych w Polsce w ustawach z lip-
ca 2018 roku. Sejm w lipcu przyjął dwie połączone 
ze sobą merytorycznie i formalnie ustawy: Ustawę 
z 20  VII  2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (120 stron) i Ustawę z 3  VII  2018 roku prze-
pisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (107 stron). Obie te ustawy opu-
blikowano 30  VIII  2018 roku w Dzienniku Ustaw. 
Te dwie ustawy zastąpiły cztery dotychczasowe 
ustawy. Prof. T. Wawak odniósł się do Preambu-
ły Ustawy, gdzie sformułowano zasady funkcjono-
wania szkolnictwa wyższego i prowadzenia dzia-

łalności naukowej. Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 20  IX  2018 roku wydał rozporządzenie 
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
i artystycznych. Jest siedem dziedzin nauki i jed-
na dziedzina sztuki, w tym 47 dyscyplin. Autor 
monografii odniósł się do uczelni i jej organów. 
Wskazał na dwa typy uczelni – akademicki i zawo-
dowy i dokonał ich charakterystyki. Omówił  radę 
uczelni, powoływanie, zadania, zadania Rektora. 
Odniósł się do rozwiązań ustawy w kwestiach do-
tyczących Senatu, statutu Uczelni i pracowników 
uczelni oraz do rozwiązań w zakresie prowadzenia 
studiów. Autor monografii omawia problemy zwią-
zane z ewaluacją jakości działalności naukowej 
i ewaluacją jakości kształcenia. Kolejno omawia fi-
nansowanie systemu szkolnictwa wyższego i na-
uki oraz gospodarkę finansową uczelni. Odnosi się 
także do komercjalizacji wyników działalności na-
ukowej i know-how. Przedstawia dyskusyjny mo-
del doskonalenia jakości zarządzania w uczelniach 
publicznych w ustawach z lipca 2018 roku. Zakoń-
czenie stanowi ostatni rozdział. Monografia zawie-
ra wyniki własnych badań autora, prowadzonych 
od 2000 roku, zawiera własne opinie i spostrzeże-
nia oraz wnioski związane z długoletnią pracą na-
ukową oraz pełnionymi funkcjami w strukturach 
uczelni. Praca wpisuje się w dyskusję nad kształ-
tem szkolnictwa wyższego w Polsce dziś i w naj-
bliższych latach. 
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przekazania  swoich  materiałów  reklamowych,  w  tym  zakresie 
wymagany jest wcześniejszy kontakt z sekretariatem Klubu.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdziecie Państwo na stro-
nie internetowej Klubu, do której odwiedzenia zapraszamy.

Działalność  Klubowa  to  również  konferencje,  do  których 
udziału  zachęcamy.  Zarząd  Klubu  POLSKIE  FORUM  ISO  9000 
oraz  Biuro  Zarządzania  Jakością,  Środowiskiem  i  BHP  zaprasza 
do udziału w dziesiątej  (także  jubileuszowej!) międzynarodowej 
konferencji „Jakość w biznesie”.

Zapoczątkowany  ongiś  cykl  konferencji  „Jakość w bizne-
sie”, połączonych ze spotkaniami integracyjnymi, szeroką wy-
mianą doświadczeń oraz wrażeniami turystycznymi, wpisał się 
już na stałe w kalendarz działań współorganizowanych przez 
Klub. Atrakcją turystyczną tegorocznej konferencji będzie Bu-
dapeszt i winnice Egeru. Konferencja odbędzie się w terminie 
16.05 – 21.05.2017 r.

Tegoroczna konferencja, nawiązując do charakteru jej poprzed-
nich  edycji,  również  będzie  charakteryzowała  się  seminaryjno-
-szkoleniowym profilem realizacji zaplanowanego programu. Bę-
dzie ona poświęcona niezwykle ważnej i aktualnej tematyce – te-
mat tegorocznej konferencji to „Zrównoważony rozwój – wyzwa-
nia i wymagania”.

Celem konferencji jest urzeczywistnienie idei zrównoważone-
go rozwoju jako nie tylko filozofii postępowania, ale narzędzia do 
pragmatycznego kreowania otaczającego nas świata, w tym rów-
nież prowadzenia biznesu. Praktyczne odniesienie się do zagad-
nienia  zrównoważonego  rozwoju  pod  względem  zarówno  wy-
zwań, które często pozostają w sferze życzeniowej,  jak  i wyma-
gań, które w rzeczywisty sposób wynikają z implementacji samej 
idei i wartościującej zmiany myśleniowej w tym zakresie, będzie 
stanowić fundament rozważań i główną myśl przewodnią konfe-
rencji. Już dziś stawiamy pytanie: czy zrównoważony rozwój może 
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Jubileusz zawsze stanowi ważne i podniosłe wy-
darzenie, które jednoczy ludzi i sprzyja podtrzyma-
niu przyjaznych relacji, budując wartości łączące 
pokolenia.

W październiku bieżącego roku świętowali-
śmy 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana  
Profesora Stanisława Tkaczyka – podniosłą uro-
czystość zorganizowało grono wychowanków 
i współpracowników jednej – co warto podkreślić 
– z instytucji, z którymi związana jest droga życio-
wa Pana Profesora – Politechniki Śląskiej.

Uroczystość obchodów Jubileuszu Profesora Sta-
nisława Tkaczyka miała miejsce w ramach zorga-
nizowanej po raz pierwszy Międzynarodowej Kon-
ferencji MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILE-
SIA’2019 w Zawierciu, której organizatorami byli: 
Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycz-
nych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Poli-
technika Śląska, Gliwice, Instytut Inżynierii Mate-
riałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Meta-
lurgii, Politechnika Śląska, Katowice, Sieć Badaw-
cza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
Gliwice, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice 
oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki 
Śląskiej, Koło Inżynierii Materiałowej przy Oddzia-
le Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Pa-
tronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki 
Śląskiej dr h.c. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Nie bez znaczenia wybrano tę właśnie konferen-
cję na czas i miejsce obchodów Jubilata. Profesor 
Stanisław Tkaczyk w czasie swojej dotychczaso-
wej pracy współpracował z wieloma instytutami, 
m.in.: Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, 
Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, 
Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 
„ORGMASZ” w Warszawie, Instytutem Badawczym 
Opakowań w Warszawie, a także Zakładem Badań 
i Atestacji „ZETOM” oraz Politechniką Warszaw-

ską, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Znacz-
ną część zawodowego życia związał z Politechniką 
Śląską w Gliwicach, w której pełnił wiele funkcji, 
z których najważniejsza dotyczyła wykreowania 
Śląskiej Szkoły Jakościowej osadzonej w obszarze 
badań związanych z procesami technologicznymi 
i inżynierią materiałową. Założył i przez wiele lat 
kierował na Politechnice Śląskiej Zakładem Stero-
wania Jakością i Czystszej Produkcji w Instytucie 
Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Pod-
czas pracy na Politechnice Warszawskiej założył 
i kierował Katedrą Kwalitologii.

To właśnie obszar szerokiego spektrum zaintere-
sowań Pana Profesora, w szczególności dotyczący 
połączenia dwóch obszarów naukowych – inżynie-
rii materiałowej i inżynierii jakości, stanowił funda-
ment budowy Śląskiej Szkoły Jakościowej na Poli-
technice Śląskiej, za co również chciano podzięko-
wać podczas organizowanej konferencji i części po-
święconej osobie Profesora.

Cechą charakterystyczną biografii Profesora jest 
wielość pełnionych przez Niego ról i interdyscy-
plinarność podejścia do obszarów Jego naukowych 
zainteresowań, co bezsprzecznie wpłynęło na róż-
norodność tematyki badawczej dającej możliwości 
kreowania nowych wartości poznawczych.

Pan Profesor Stanisław Tkaczyk jest cenionym 
w kraju i za granicą specjalistą w zakresie zarzą-
dzania, zwłaszcza jakością, inżynierii materiałowej, 
w tym opakowalnictwa. Jest autorem ponad 500 pu-
blikacji naukowych zwartych i artykułów, patentów 
oraz prac o charakterze naukowo-badawczym za-
równo w dziedzinach inżynierii materiałowej, jak 
i inżynierii jakości.

Profesor jest znany i ceniony w wielu społeczno-
ściach zarówno akademickich, jak i gospodarczych, 
zawsze ciepło i z szacunkiem przyjmowany, odda-
ny sprawom, a ponad wszystko ludziom, z którymi 
współpracował i współpracuje.

Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:  

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada...”

Stanisław Staszic



Z  atencją  odnosząc  się  do  osoby  Pana  Profeso-
ra,  szacowne  grono  przyjaciół,  współpracowni-
ków z wielu instytucji nauki świętowało ten zacny  
jubileusz, mając osobistą sposobność podziękować 
za  pięćdziesiąt  lat  pracy  naukowej  i  dydaktycznej 
nestorowi  i  jednemu z twórców polskiej szkoły  ja-
kościowej.

Konferencja  miała  na  celu  integrację  środo-
wiska  naukowego  i  przemysłowego,  w  tym  mło-
dej  kadry  śląskich  ośrodków  naukowych  zajmu-
jących  się  tematyką  dotyczącą  technologii  mate-
riałowych,  umożliwiając  wymianę  doświadczeń, 
wiedzy,  umiejętności  oraz  prezentacji  dotychcza-
sowego dorobku naukowego, najnowszych rozwią-
zań technologii materiałowych, projektów prowa-

dzonych z przemysłem, projektów realizowanych 
w  ramach  Programów  Operacyjnych  Inteligentny 
Rozwój. Ważnym elementem konferencji była dys-
kusja nad zagadnieniem planowania jakości wyro-
bów  i  technologii wytwarzania,  inżynierii  jakości 
procesów  wytwórczych,  technologicznych  aspek-
tów jakości, w szczególności: materiału, konstruk-
cji,  produktu,  jakości  badań  laboratoryjnych,  za-
rządzania  jakością  wyrobów  i  procesów,  w  tym 
również  w  zakresie  badań  i  rozwoju  –  tak  bli-
ska pracy naukowej  Jubilata Profesora Stanisława  
Tkaczyka.

Zacny  Jubileusz  Profesora  Stanisława  Tkaczy-
ka  stanowi  niebywałą  okazję  do  podziękowania 
za istotny osobisty wkład Pana Profesora w budo-

wę,  integrację  i  rozwój  środowi-
ska jakościowego w kraju – w tym 
również  w  zakresie  od  lat  pro-
wadzonej  działalności  w  Klubie  
Polskie Forum ISO 9000. Gratulu-
jemy  dotychczasowych  osiągnięć 
i  życzymy  dalszych  sukcesów 
i  pomyślnego  zrealizowania  pla-
nów  i  zamierzeń  w  nieustającym  
zdrowiu.

W  związku  z  dużym  zainte-
resowaniem  związanym  z  roz-
szerzeniem  formuły  współorga-
nizacji  Konferencji  MATERIAL 
TECHNOLOGIES IN SILESIA  or-
ganizatorzy  planują  kolejną  kon-
ferencję  w  październiku  2020  ro-
ku.  Zauważając  potrzebę  dysku-
sji  w  zakresie  jakości  w  inży-
nierii  materiałowej,  rozwijania 
i  pogłębiania  obszarów  dotych-
czasowej  eksploracji  naukowego 
poznania  związanych  z  budowa-
ną  przez  Profesora Śląską Szko-
łą Jakości,  serdecznie  zaprasza-
my do współpracy kolejne ośrodki  
naukowe.
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