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                 Zapraszam
y na 

WARSAW
  FOOD  EXPO  2020!

 Międzynarodowe Targi Żywności WARSAW FOOD EXPO to jedna 
z dwóch najważniejszych imprez branżowych w Polsce dedykowa-
nych sektorowi rolno-spożywczemu. Kolejna, czwarta edycja wydarze-
nia, odbędzie się w terminie 23 – 25 września 2020 r. w Centrum Tar-
gowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO.

Targi mają charakter stricte biznesowy i są doskonałą platformą do 
dialogu pomiędzy producentami a dystrybutorami żywności. To także 
idealna okazja do nawiązywania relacji biznesowych w ramach rynku 
krajowego, jak również rozwijania i zwiększania eksportu polskich 
produktów. Targi WARSAW FOOD EXPO to też przestrzeń do 
prezentacji nowości oraz rozmowy o trendach na rynku spożywczym. 
Nieodłączną częścią wydarzenia jest bogaty program konferencji, 
seminariów i warsztatów, które stanowią szansę na podjęcie dyskusji 
o aktualnej kondycji branży i perspektywach jej rozwoju.

 W WARSAW FOOD EXPO uczestniczą przedstawiciele sieci 
handlowych, dystrybutorzy i hurtownie, branża e-commerce oraz 
sektor HoReCa. W ramach programu Hosted Buyers, który od dwóch 
lat jest nieodłączną częścią targów, w wydarzeniu biorą udział także 
kupcy z zagranicy zainteresowani importem polskiej żywności do 
swoich krajów. Podczas poprzedniej edycji targów gościliśmy kupców 
z Afryki Wschodniej, Bahrajnu, Białorusi, Bułgarii, Indii,  Kazachstanu, 
Litwy, Malediwów, Rosji, Rumuni, Sri Lanki, Ukrainy oraz Wielkiej 
Brytanii. Organizatorzy konsekwentnie rozwijają program Hosted 
Buyers, tak aby zwiększyć rozpoznawalność polskich produktów za 
granicą i umożliwić im ekspansję w kierunku pozyskania nowych 
rynków zbytu.

Podczas WARSAW FOOD EXPO 2020, poza stałymi elementami 
wystawy oraz wydarzeniami towarzyszącymi takimi jak program Ho-
sted Buyers, branżowe konferencje i seminaria, planowany jest sze-
reg nowości. W przestrzeni targowej znajdą się nowe strefy tema-
tyczne odzwierciedlające trendy na rynku spożywczym:  WELLFOOD 
(suplementy diety, żywność funkcjonalna, żywność free from),  VEGE 
(żywność dla wegan i wegetarian), CONVENIENCE (produkty  
ready-to-eat, ready-to-heat, ready-to-cook), PREMIUM FOOD (żyw-
ność z oznaczeniami jakości, takimi jak: chroniona nazwa pochodze-
nia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna 
specjalność), ORGANIC (żywność ekologiczna). Organizatorzy pla-
nują także Strefę Nowości, w której zaprezentowane zostaną najnow-
sze trendy w produktach spożywczych, które wprowadzono na rynek 
w  roku 2020 lub zostaną wprowadzone do końca a 2020 r., czy Kon-
kurs na Najlepszy Produkt Targów.

 Szczegółowe informacje o wydarzeniu, a także materiały z poprzed-
niej edycji WARSAW FOOD EXPO znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej www.warsawfoodexpo.pl
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Doskonalenie jako szansa na sukces rynkowy organizacji
Continuous improvement as a chance for market success  
of an organization

dr Adam SKRZYPEK*

DOI: 10.15199/46.2019.12.1

Koncepcje, metody, narzędzia

Wprowadzenie

W  warunkach  nasilających  się  zmian  otoczenia 
i  rosnących  wymagań  interesariuszy  pojawia  się 

potrzeba doskonalenia wszystkich obszarów i pro-
cesów występujących w organizacjach. Doskonale-
nie ma swoje źródło w stałym wzbogacaniu wiedzy 
i  umiejętności,  potrzebna  jest  wiara  w  siebie,  do-
bre  gospodarowanie  czasem,  konsekwencja  i  wy-
trwałość  w  dążeniu  do  celu.  Należy  mobilizować 
potencjał  intelektualny  wszystkich  pracowników 
firmy  i  eliminować  negatywne  myślenie.  Jest  to 

SłOwA KluCZOwE StRESZCZEnIE

doskonalenie, 
doskonałość, 
metody 
doskonalenia, 
przywództwo

Zmienne otoczenie organizacji zmusza je do poszukiwania sposobów gwarantujących trwanie na rynku 
i rozwój. Nasilające się procesy walki o klienta oznaczają wzrost troski o poziom jakości oferty rynkowej. 
Dlatego musi wzrastać jakość zarządzania, która silnie powiązana jest z procesami doskonalenia. Doskonalenie 
prowadzi do poprawy wartości, wzrostu efektywności i sprawności działania. Obejmować powinno wszystkie 
obszary i procesy organizacji. Od prawidłowego doboru metod i technik doskonalenia zależą efekty i koszty 
doskonalenia zarządzania. W warunkach rosnącego znaczenia zasobów niematerialnych w coraz szerszym 
zakresie w procesie doskonalenia będzie wykorzystywana wiedza oraz technologie ICT. Konieczne zatem jest 
doskonalenie zarządzania danymi, informacjami i wiedzą. Doskonalenie musi być celem kadry zarządzającej, 
rośnie zatem rola przywództwa w procesie doskonalenia organizacji. Doskonalenie to ważny obszar 
badań naukowych i aplikacji praktycznych. Jest to niekończący się proces, wymagający zaangażowania, 
kompetencji, chęci działania i determinacji. Systemy zarządzania, technologie informacyjne, umiejętne 
wykorzystywanie zasobów materialnych i niematerialnych wpływają na sukces organizacji prowadzącej 
działalność w warunkach zmian, ryzyka i niepewności. W artykule wskazano na istotę i znaczenie doskonalenia 
zarządzania w organizacji. Wskazano na związki, jakie zachodzą pomiędzy doskonałością a doskonaleniem, 
pokazano miejsce przywództwa w procesie doskonalenia współczesną organizacją.

KEYwORDS AbStRACt

improvement, 
excellence, 
methods of 
improvement, 
leadership

The changing environment of the organisations forces them to look for ways to guarantee market success 
and continuous development. The level of customer care means continuous effort for the level of quality of 
the market offer. Therefore, the quality of management process must increase, which is strongly connected 
with the processes of improvement. Improvement leads to improved value, increased effectiveness and 
efficiency. It should cover all areas and processes of the organisation. The results and costs of management 
improvement depend on the proper selection of methods and techniques of improvement. In the conditions 
of growing importance of intangible resources, knowledge and ICT technologies will be increasingly 
used in the improvement process. Therefore, it is necessary to improve data, information and knowledge 
management processes. Improvement must be the goal of the management, therefore the role of leadership 
in the process of improving the organisation is growing. Improvement is an important area of research 
and practical applications. It is a continuous process, requiring committment, competence, willingness to 
act and determination. Management systems, information technologies, skilful use of material and non-
material resources influence the success of an organization conducting business in the conditions of change, 
risk and uncertainty. The article points out the essence and importance of improving management in the 
organization. The relations between excellence and improvement are indicated, the place of leadership in 
the process of improvement in the contemporary organization is shown.

*  UPH  Siedlce,  Instytut  Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości;  e-mail:  Adam. 
skrzypek@uph.edu.pl
ORCID: 0000-00017644-0107
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koncepcje, metody, narzędzia
Doskonalenie jako szansa na sukces rynkowy organizacji

proces  skoncentrowany  na  ciągłym  zwiększaniu 
efektywności  i/lub  skuteczności  organizacji  w  re-
alizacji polityki, strategii  i celów. Konieczność cią-
głego doskonalenia stanowi odpowiedź na rosnące 
potrzeby  klientów.  Doskonalenie  jest  koniecznym 
warunkiem  do  przetrwania  organizacji  na  rynku 
w warunkach nasilającej się konkurencji. To proces 
usprawniania  organizacji  z  wykorzystaniem  róż-
nych  narzędzi.  Dążenie  do  doskonałości  to  ważna 
cecha ludzi i organizacji. Celem artykułu jest wska-
zanie na istotę i znaczenie doskonalenia i doskona-
łości w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. 
Opracowanie  ma  charakter  teoretyczny  i  zastoso-
wano w nim metodę badawczą polegającą na anali-
zie dostępnej literatury i wnioskowaniu.

1. Istota i potrzeba doskonalenia we współczesnej 
organizacji

Doskonalenie  to  proces  skoncentrowany  na  cią-
głym  zwiększaniu  efektywności  i/lub  skuteczności 
organizacji  w  realizacji  polityki,  strategii  i  celów. 
Konieczność  ciągłego  doskonalenia  stanowi  odpo-
wiedź na  rosnące potrzeby klientów. Firmy dokła-
dają  starań,  by klient był  zadowolony  i usatysfak-
cjonowany. Doskonalenie to konieczny warunek do 
przetrwania organizacji na rynku w warunkach na-
silającej  się  konkurencji.  To  proces  usprawniania 
organizacji  z  wykorzystaniem  różnych  narzędzi. 
Dążenie do doskonałości to ważna cecha ludzi. Do 
weryfikacji procesu doskonalenia organizacji moż-
na  wykorzystać  różne  narzędzia,  np.  benchmar-
king, modele nagród jakości czy kaizen. 

Doskonalenie organizacji według Z. Kłosa to wie-
loaspektowy proces podwyższania wartości organi-
zacji,  który  prowadzi  do  wyznaczania  coraz  now-
szych celów i dążenia do ich osiągnięcia [16].

Proces  doskonalenia  w  zarządzaniu  należy  roz-
patrywać  ze  strategicznego,  organizacyjnego  i  kul-
turowego  punktu  widzenia.  B.  Kuc  wskazuje,  że 
wymiar strategiczny doskonałości zakłada, że orga-
nizacje  powstają  i  zmierzają  do  schyłku,  któremu 
jednak  mogą  przeciwdziałać,  muszą  one  poszuki-
wać  sposobów  przeciwdziałania  stagnacji  i  schył-
kowi, a czas i wielkość organizacji nie są jedynymi 
wyznacznikami stanu, w jakim się organizacja znaj-
duje [18].

Podstawy  doskonalenia  według  guru  jakości  są 
następujące [6]:

 według E. Deminga to ograniczanie zmienności 
procesów w drodze ich doskonalenia,

 według J. Jurana to ustanawianie celów,
 według Ph. Crosby’ego to zapobieganie powsta-

waniu błędów.
Współczesne  przedsiębiorstwa  opierają  swoją 

działalność  na  procesach.  Cechuje  je  orientacja 
procesowa i zarządzanie procesowe. Jednym z bar-
dziej  popularnych  narzędzi  doskonalenia  zarzą-
dzania  jest  BSC  (Balanced  scorecard),  które  znaj-
duje zastosowanie w firmach na całym świecie od 
ponad 25 lat. Doskonalenie procesów i produktów 

w  perspektywie  BSC  obejmuje  następujące  proce-
sy [41]:

  operacyjne,  w  tym  planowanie  procesów,  za-
pewnienie  odpowiedniej  jakości  materiałów,  sku-
teczne procedury działań operacyjnych, doskonale-
nie  jakości  technicznej produktów poprzez działa-
nia innowacyjne, realizacja produktu na czas, pod-
noszenie kwalifikacji personelu,

  administracyjne, w tym skuteczne zarządzanie 
informacją, by była dostępna (decydentom w odpo-
wiedniej  formie  i  wymaganym  czasie),  chroniona, 
uaktualniona,

  utrzymanie  infrastruktury,  w  tym  utrzymanie 
sprawności  infrastruktury,  skuteczne  procedury 
usuwania zagrożeń i awarii, zapewnienie dostępno-
ści zapasów sprzętu, części i materiałów.

M.  Urbaniak,  uwzględniając  prace  G.  Gordona 
[10],  wśród  kluczowych  czynników  sukcesu  we-
dług perspektyw BSC, w perspektywie uczenie się 
i rozwoju, wskazuje:

  doskonalenie zasobów: kwalifikacje (umiejętno-
ści), wiedza i doświadczenie (kapitał ludzki),

  kulturę organizacyjną, przywództwo, pracę ze-
społową (zasoby organizacji).

Cztery  perspektywy  pokazują,  jak  realizować 
strategię i jaki ma być efekt [15]:

  jakimi zasobami  firma musi dysponować  (per-
spektywa uczenia się i rozwoju pracowników),

 w jaki sposób powinna je alokować (perspekty-
wa  doskonalenia  produktów  i  procesów),  by  speł-
niać  oczekiwania  klientów  (perspektywa  klien-
tów) oraz udziałowców/akcjonariuszy (perspektywa 
 finansowa) [41].

W procesie doskonalenia bardzo ważna jest kul-
tura doskonalenia rozwoju ludzi. Ogromną rolę peł-
ni  tu umiejętne zarządzanie wiedzą. Doskonalenie 
to  takie  podejście  w  zarządzaniu,  które  poprzez 
wprowadzanie ciągłych zmian prowadzi do znaczą-
cej  poprawy  jakości  procesów  i  produktów  przed-
siębiorstwa  oraz  do  wzrostu  zadowolenia  klien-
tów i poprawy efektywności przedsiębiorstwa [13]. 
Ciągłe  doskonalenie  to  logiczne  podejście  umoż-
liwiające  analizę  i  usprawnianie  sposobów  wyko-
nywania  czynności przez  ludzi na wszystkich po-
ziomach  organizacji  (strategicznym,  taktycznym, 
operacyjnym).

  Doskonalenie  organizacji  będzie  możliwe,  gdy 
spełnione  będą  ku  temu  odpowiednie  przesłanki 
[14]:

  przedsiębiorstwo  jest  zorientowane  na  cele 
i procesy wspomagające naukę i współpracę,

  zmiany  o  zasięgu  krótko-,  średnio-  i  długoter-
minowym będą uwzględniane i wprowadzane,

 w  zmiany  muszą  być  zaangażowani  wszyscy 
pracownicy,

  zmiana  musi  być  traktowana  jako  element  ru-
chomy,  elastyczny,  który  będzie  miał  charakter 
dynamiczny.

A.  Lulewicz-Sas  wskazuje  na  dużą  przydatność 
ewaluacji  w  procesie  doskonalenia  organizacji,  co 
przejawia się w [23]:
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  określaniu celów i kierunków działań organizacji,
 weryfikacji przyjętych celów, założeń i kierun-

ków działań,
  identyfikacji słabych i mocnych stron zarządza-

nia w organizacji,
 wzroście skuteczności i efektywności działań,
 wspomaganiu procesu podejmowania decyzji,
  poprawie  prowadzonych  przez  organizację 

działań i procesów zarządzania.
P. Rogala natomiast wskazuje na następujące kry-

teria i rodzaje doskonalenia [35]:
  kryterium trwałości i ciągłości, która pozwala wy-

różnić doskonalenie ciągłe (permanentne), skokowe,
  kryterium  aksjologiczne  (prawdziwości)  jest 

podstawą  dla  wyróżnienia  doskonalenia  prawdzi-
wego  (rzeczywistego),  nieprawdziwego  (iluzorycz-
nego), nagannego etycznie,

  kryterium ujawniania wzorca pozwala wskazać 
na doskonalenie wzorcowe (z wyraźnie określonym 
stanem doskonałym), niewzorcowe (z wyraźnie roz-
mytym lub domyślnym stanem),

  kryterium zakresu umożliwia wskazanie dosko-
nalenia  zintegrowanego  (holistycznego,  komplek-

sowego),  zdezintegrowanego  (fragmentarycznego, 
wycinkowego),

  kryterium  osiągalności  stanowi  podstawę  dla 
wskazania  na  doskonałość  nieosiągalną  (ideali-
styczną) oraz osiągalną (realną).

M.  Wiśniewska  i  P.  Grudowski  wskazali  nastę-
pujące  czynniki  sprzyjające  ciągłemu  doskonaleniu 
(Tabela 1).

W literaturze wyróżniono dwa rodzaje doskona-
lenia:

  skokowe  (Peters,  Waterman  1984,  Hammer 
1990) – doskonalenie to wywodzi się ze szkoły an-
gloamerykańskiej,  która  oparta  została  na  teoriach 
m.in.  M.  Hammera  i  J.  Champy’ego,  F.  Gilbretha, 
F. Taylora, E. Mayo i D. McGregora,

  ciągłe,  choć  ma  miejsce  zarysowywanie  się 
różnych  poziomów,  np.  implementacji  systemów 
zarządzania  jakością,  TQM  i  kaizen.  Kolejny  po-
ziom  to  restrukturyzacja  i  doskonalenie  proce-
sów  oraz  poziom,  w  którym  działania  organiza-
cji   nakierowane  są  na  zmierzanie  w  kierunku 
organizacji  inteligentnej,  uczącej  się,  zwinnej, 
elastycznej.

Tabela 1. Czynniki sprzyjające ciągłemu doskonaleniu

Czynnik Charakterystyka

Formalizacja i struktura Istnieje konieczność wprowadzenia sformalizowanego podejścia do doskonalenia opartego o określone struktury 
w organizacji.
W przypadku braku programu o charakterze sformalizowanym wysiłki doskonalące mogą mieć charakter akcyjny, 
sporadyczny i zależeć od osobistych postaw i nacisków pośrednich.
Formalizacja stwarza warunki do wsparcia wysiłków na rzecz doskonalenia.

Ciągłość Proces ciągłego doskonalenia nie ma końca.
Usprawnienia powinny być stałym elementem codziennych czynności i nawykiem pracowników, wynikając ze 
strategicznych i operacyjnych celów przedsiębiorstwa.

Zakres udoskonaleń 
i powiązania

Ciągłość w procesie doskonalenia jest ważna, ale innym ważnym czynnikiem jest sposób wdrożenia usprawnień.
Podejście systemowe wymaga, aby doskonalenie danego procesu odbywało się w powiązaniu z innymi procesami, 
uwzględniając interakcje między nimi.

Szkolenia Modyfikowanie dotychczasowej struktury wymaga wiedzy i świadomości, co oznacza konieczność organizowania 
szkoleń, w których uczestniczyć będzie również kierownictwo organizacji.

Zaangażowanie 
kierownictwa

Aby uczestnictwo i praca zespołowa stały się częścią kultury doskonalenia, konieczne jest rzeczywiste zaangażowanie 
kierownictwa. Nie można opracować, ani wdrożyć żadnego programu poprawy bez silnego zaangażowania 
kierowników wszystkich szczebli. Konieczna jest odpowiednia strategia, polityka jakości, decyzje, motywacja oraz 
egzekwowanie przyjętych założeń.

Koordynacja Promocja ciągłego doskonalenia w obrębie organizacji wymaga stosownych zasobów ludzkich, szczególnie liderów, 
koordynatorów i tzw. agentów zmian, wyposażonych w odpowiednią wiedzę i narzędzia.

Metody i narzędzia Proces doskonalenia polega na używaniu określonych metod i narzędzi z całego ich spektrum, w zależności 
od potrzeb, warunków i celów. Ich zastosowanie powinno opierać się na pracy zespołowej i mieć charakter 
systematyczny.

Pomiar i ocena Rozwój zdolności ciągłego doskonalenia wymaga monitorowania i mierzenia wyników pod kątem osiągnięcia 
ustanowionych celów. Metody oceny powinny być zweryfikowane, potwierdzone i pozwalać na uzyskanie pewności 
co do wiarygodności wyników. Powinny być dobierane/zmieniane w zależności od zmian uwarunkowań i potrzeb.

Komunikacja rezultatów oraz 
uznanie

W obrębie organizacji należy dzielić się wszelkimi doświadczeniami w procesie doskonalenia i wymieniać 
wiedzą pozwalającą na porównanie wszelkich pomysłów dotyczących rozwiązywania określonych problemów. 
Komunikowanie się jest czynnikiem integracyjnym i motywacyjnym oraz pozwala poczuć satysfakcję oraz dumę 
z doceniania przez innych własnego zaangażowania w proces doskonalenia.
Należy zadbać o to, by nagradzać pracowników za ich inicjatywy doskonalące, stosownie do możliwości organizacji.

Źródło: opracowanie M. Wiśniewska, P. Grudowski na podstawie: Formento H.R., Chiodu F.J., Cusolito F.J., Altube L.A., Gatti S.P., Key factors for continuous 
improvement process, „Independent Journal of Management & Production”, 2013, 4(2), pp. 391–415 w: M. Wiśniewska, P. Grudowski, Kultura jakości, 
doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji, CeDeWu Warszawa 2019, s. 104–105
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2. Zależności pomiędzy doskonałością i doskonaleniem

Doskonałość pozostaje w ścisłym związku z roz-
wojem organizacji.  Jest  to  stan docelowy, a proces 
dążenia do doskonałości  to doskonalenie  [39].  Jest 
to  kategoria  zawierająca  elementy  wartościujące. 
Doskonalenie  organizacji  zmierza  w  kierunku  po-
prawy  jej  efektywności  finansowej  i  ekonomicz-
nej  [9].  Wieloaspektowość  problematyki  doskona-
lenia  i  doskonałości  obejmuje konieczność pomia-
ru  doskonałości  i  procesów  doskonalenia.  Wybra-
ne  definicje  ciągłego  doskonalenia  przedstawiono 
w Tabeli 2.

Tabela 2. Pojęcie ciągłego doskonalenia

Autor Definicja

J. Bessant, S. Caffyn, 
J. Gilbert, R. Harding, 
S. Webb

Proces realizowany w całej firmie, 
skoncentrowany na ciągłych innowacjach 
przyrostowych.

J. Dahlgaard,  
K. Kristensen, G. Kanji

Małe, ciągłe zmiany na lepsze.

A.P. Brunet, S. New Wszechobecne i ciągłe działania, poza 
standardowo określonymi rolami uczestników, 
w celu identyfikacji i osiągania rezultatów, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
organizacyjnych.

H. Boer, F. Gersten Zaplanowany, zorganizowany i systematyczny 
proces trwałych, przyrostowych i obejmujących 
całą firmę zmian istniejących praktyk, mających 
na celu poprawę działalności przedsiębiorstwa.

B. Manos Subtelne i stopniowe ulepszenia, które są 
wykonywane przez cały czas.

Źródło: Kucińska-Landwójtowicz A., Uwarunkowania rozwoju koncepcji 
ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, t. 2. Wyd. PTTZ, 
Zakopane 2015, s. 296–307

Warunkiem  powodzenia  idei  ciągłego  doskona-
lenia w organizacji, rozpatrywanego od strony kie-
rownictwa, jest [40]:

 włączanie usprawnienia w codzienną pracę,
  skierowanie  uwagi  pracowników  na  drobne, 

lokalne  zmiany,  które  może  przeprowadzić  zespół 
roboczy,

  nadanie kierunku działaniom usprawniającym,
 wskazanie luki między wykonaniem a celami,
  dopilnowanie,  by  usprawnienia  własnej  pracy 

były częścią obowiązków każdego pracownika,
  ogłoszenie, że pomaganie pracownikom w udo-

skonalaniu ich pracy stało się częścią obowiązków 
lidera,

  omawianie  pomysłów  nieformalnie,  ustnie 
i na miejscu,  a następnie dokumentowanie  ich po 
wdrożeniu,

 motywowanie,  nagradzanie  i  chwalenie  pra-
cowników oraz zespołów.

W odniesieniu do pracowników w organizacji ko-
nieczne jest, między innymi:

  otwarcie na zmiany,
  pokonanie oporu przed dzieleniem się wiedzą,
  postawa  czujności,  zaangażowania  i  chęć 

współpracy z zespołem,

  cierpliwość w dążeniu do celu,
  chęć uczenia się i poszerzania wiedzy.

Pojęcie  ciągłego  doskonalenia  znajduje  się  tak-
że w normie technologicznej PN EN ISO 9000 z ro-
ku 2015, zgodnie z którą jest nim powtarzające się 
działanie mające na celu poprawę efektów [34]. Po-
nadto  w  czternastu  zasadach  E.  Deminga  znajdu-
jemy  odniesienie  do  ciągłego  doskonalenia,  które 
jest  nieustannym,  niekończącym  się  ulepszaniem 
systemu  produkcji  oraz  oferowanej  usługi,  powo-
dujące  poprawę  jakości,  produktywności  oraz  ob-
niżenie kosztów [1]. Natomiast J. Juran [8] założył, 
że nie można mówić o doskonaleniu w sensie ogól-
nym, dlatego w  swojej  trylogii  jakości wskazał,  że 
postępowanie z cyklem produkcyjnym i projektem 
powinno obejmować: planowanie  jakości, kontrolę 
jakości  oraz  doskonalenie  jakości.  Poszukiwaniem 
dróg  prowadzących  do  doskonałości  organizacji 
zajmowało się wielu przedstawicieli nauki i prakty-
ki, wśród nich: H.J. Leavitt, T. Peters, R. Waterman, 
J.S.  Oakland,  S.M.  Dahlgaard-Park,  J.J.  Dahlgaard, 
N.I.  Frigon,  H.K.  Jackson,  przedstawiciele  szkoły 
Gallen,  zespół  Mc  Kinsey’a.  Doskonalenie  rozpa-
trywane w wymiarze strategicznym i operacyjnym 
umożliwia: 

  uodpornienie organizacji na zakłócenia, wzrost 
efektywności i wytworzenie umiejętności osiągania 
celów systemowych i celów poszczególnych uczest-
ników [25],

  podnoszenie sprawności funkcjonowania orga-
nizacji [3],

 wskazanie  obszarów  zmian  w  działalności  or-
ganizacji [37],

 wprowadzanie usprawnień w systemie zarząd-
czym i wykonawczym w celu poprawy funkcjono-
wania organizacji [22],

  podnoszenie sprawności funkcjonowania orga-
nizacji [26],

  ocenę  znakomitości  w  kontekście  doskonało-
ści [20],

  stworzenie  podstawy  doskonalenia  w  ujęciu 
twórców jakości [6].

Doskonałość według T. Petersa ma klasę, wzmac-
nia, dodaje skrzydeł i  inspiruje,  jest sprawdzonym 
sposobem  życia  i  bycia,  jest  także  stanem,  który 
trzeba osiągnąć [33]. 

Doskonalenie to złożona kategoria, która uwzględ-
nia dwie perspektywy, zdaniem K. Lisieckiej [21]:

  pierwsza perspektywa odnosi się do doskonale-
nia prowadzącego do uzyskania założonego wzorca 
przy usprawnianiu albo ciągłym i systematycznym 
poprawianiu  procesów  jakości  zarządzania  po  to, 
by osiągnąć założony cel,

 w  drugiej  perspektywie  doskonalenie  rozu-
miane  jest  jak  trajektoria,  która  prowadzi  organi-
zację  do  osiągnięcia  idealnego  stanu,  gwarantują-
cego wymierne korzyści – ujęcie to traktowane jest 
jako  strategiczne  ujęcie  doskonalenia  zarządzania 
organizacją.

Ciągłe  doskonalenie  i  zaangażowanie  w  proces 
doskonalenia staje się koniecznością w warunkach 
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zmian bliższego i dalszego otoczenia, ryzyka i nie-
pewności. Istnieje ponadto możliwość „szczupłego 
zarządzania”, w którym ma miejsce  ciągłe  i  syste-
matyczne doskonalenie ukierunkowane na realiza-
cję potrzeb klienta [42].

Doskonalenie związane jest ze słowem doskona-
łość, która oznacza stan w swej  istocie bezbłędny, 
harmonijny [12]. Doskonałość może być utożsamia-
na z ludźmi, z ich cechami i efektami podejmowa-
nych  przez  nich  czynności  [36].  Synonimami  do-
skonałości  (łac.  Perfectio)  są  określenia:  najlepszy, 
celujący, wzorowy, niezrównany, świetny, znakomi-
ty, nieskazitelny, zupełny, optymalny, całkowity, ab-
solutny. Prakseologia definiuje  termin doskonałość 
jako zawierający określenie pewnych cech działal-
ności, która może być postrzegana  jako doskonała. 
Należą  do  nich:  skuteczność,  sprawność,  korzyst-
ność, ekonomiczność [14]. Z istoty zarządzania oraz 
jego celu wynika ciągłe dążenie do doskonałości.

Korzyści związane z doskonaleniem dla organiza-
cji obejmują wiele obszarów:

  rozwiązania  w  postaci  systemów  zarządzania 
zbudowanych  w  oparciu  o  wymagania  norm  ISO 
9000 tworzą możliwości doskonalenia poprzez po-
prawę standaryzacji działań, zmniejszanie niezgod-
ności  wewnętrznych  i  reklamacji,  poprzez  popra-
wę procesów, wzrost świadomości i zaangażowania 
pracowników  oraz  skuteczności  komunikacji  spo-
łecznej.  Potwierdzają  to  wyniki  badań  przeprowa-
dzone w 2009 roku przez M. Urbaniaka, dotyczące 
przyczyn  wdrożenia  narzędzi  doskonalenia  opera-
cyjnego procesów [41],

 w  koncepcji  doskonalenia  systemu  zarzą-
dzania  jakością  prezentowanej  przez  J.  Oaklanda 
wszystkie  realizowane  funkcje  określone  zosta-
ły  jako procesy. Rozumie on procesy  jako zestaw 
wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziału-
jących działań, które przekształcają wejścia w wyj-
ścia [31]. Systemowe zarządzanie jakością wymaga 
mapowania procesów. W oparciu o kolejne nowe-
lizacje norm można stwierdzić, że procesy muszą 
mieć swoich właścicieli, poddawane są mierzeniu 
i ocenie ryzyka,

  procesy  doskonalenia  w  organizacji  powinny 
prowadzić  do  wzrostu  jej  efektywności.  P.  Folan 
i  J.  Browne  w  oparciu  o  analizę  80  artykułów  na-
ukowych  z  zakresu  projektowania  systemów  efek-
tywności sformułowali trzydzieści jeden kryteriów, 
które powinien spełniać system doskonalenia i po-
miaru  efektywności  [5].  Podkreślają  oni  koniecz-
ność  koncentracji  na  dynamicznym  oraz  ciągłym 
doskonaleniu i intensyfikacji szkoleń w odniesieniu 
do całej załogi,

  usprawnianie procesów biznesowych było i jest 
priorytetem  biznesowym.  Potwierdza  to  ankieta 
EXP  Instytutu  Gartnera,  corocznie  kierowana  do 
kadry kierowniczej ok. 200 firm na całym świecie. 
W 2005 roku pierwszy raz usprawnianie procesów 
biznesowych  znalazło  się  na  tej  liście  i  na  pierw-
szym miejscu plasowało się przez sześć lat. W 2011 
roku wprowadzona została nowa lista priorytetów, 

na  której  nadal  usprawnianie  procesów  zajmuje 
czołowe miejsce [7].

Sprawne doskonalenie wymaga:
  umiejętności, wiedzy i doświadczenia,
  potraktowania  ciągłego doskonalenia  jako pro-

cesu, a nie pojedynczej działalności,
  konieczności  realizacji  procesu  doskonalenia 

przez cały czas i w powiązaniu z innymi procesami,
  konieczności angażowania w procesy doskona-

lenia wszystkich pracowników organizacji,
  dokładnego  określenia  celów  poprawy,  zabez-

pieczenia  odpowiednich  zasobów  materialnych 
i niematerialnych,

  poszukiwania  nowych  obszarów  doskonalenia 
organizacji,

  konieczności  zgodności  wykorzystywanych 
procesów  i  technik  oraz  nowoczesnych  metod  za-
rządzania, w tym: TQM, kaizen, Six Sigma, normy 
ISO 9000, Lean Six Sigma, BPR,

  szerszego  wykorzystania  sztucznej  inteligen-
cji, by umożliwić wspomaganie zadań związanych 
z osiąganiem kolejnych stopni dojrzałości,

  stworzenia  zintegrowanego  środowiska  trans-
formacji procesów biznesowych w celu całościowe-
go ujęcia działań doskonalących z perspektywy in-
teresariuszy, zmniejszenia luki pomiędzy działania-
mi naprawczymi, wsparcia dla zespołów odpowie-
dzialnych za usprawnianie procesów w organizacji,

  zagwarantowania,  by w procesie doskonalenia 
każde z podejść – zarządzanie wiedzą, jakością, pro-
cesami, projektami i ryzykiem – wniosło swoje naj-
lepsze elementy do wspólnego działania, tj. środo-
wisko oraz zaadaptowana wiedza biznesowa z kon-
kretnego modelu dojrzałości,

  budowania  aplikacji  wspomagającej  uspraw-
nianie procesów w wybranym obszarze.

3. Przywództwo w doskonaleniu organizacji

Najtrudniejszym zadaniem, jakie zadaje się czło-
wiekowi,  to  kazać  mu  myśleć.  Myślenie  w  litera-
turze psychologicznej określane  jest  jako  [24]: wy-
chodzenie  poza  dostarczone  informacje,  proces 
poszukiwania  przestrzeni  problemu,  proces  zasta-
nawiania się, jak działać, w co wierzyć i czego pra-
gnąć. Proces myślowy pozwala  realizować podsta-
wową  funkcję  myślenia,  jaką  jest  przewidywanie 
przyszłości.  Przywódca  musi  patrzeć  na  organiza-
cję  przez  pryzmat  satysfakcji,  strategii,  procesów 
i  możliwości  i  wkładu  interesariuszy.  Zadaniem 
przywódców  jest  stworzenie  warunków,  by  ludzie 
potrafili  ze  sobą współdziałać. Muszą oni  twórczo 
uczestniczyć  w  rozwoju  organizacji  i  kreowaniu 
jej przyszłości, co wymaga relatywizmu w dążeniu 
do  prawdy  oraz  doceniania  roli  komunikacji  we-
wnętrznej i zewnętrznej. 

Ewolucja  roli  zasobów w procesie  rozwoju  spo-
łeczno-gospodarczego  prowadzi  do  supremacji  za-
sobów  niematerialnych  nad  materialnymi.  Obec-
na  fala  innowacji,  oparta  na  sieciach  cyfrowych, 
oprogramowaniu  i  nowych  mediach,  implikuje 
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kształtowanie się ery społeczeństwa  informacyjne-
go.  Wobec  szerokiego  stosowania  technologii  ITC 
istnieje  konieczność  wzrostu  jakości  technologii 
i efektywności jej wykorzystania, co umożliwia sty-
mulowanie  innowacyjności  i  przedsiębiorczości, 
prowadzi  do  wzrostu  wartości  i  umożliwia  proce-
sy doskonalenia zarządzania  [27]. Globalna gospo-
darka, rosnąca rola informacji, rosnące tempo prze-
obrażeń we wszystkich dziedzinach nauki, krótszy 
cykl  życia  produktu,  zmieniające  się  oczekiwania 
klientów,  zmiany  systemu  wartości  społeczeństw 
oraz narastająca konkurencja wymuszają na przed-
siębiorstwach  konieczność  poszukiwania  nowych 
metod i technik zarządzania, które pozwoliłyby im 
przetrwać  i  rozwijać  się  w  burzliwym  otoczeniu. 
J. Oleński [32] stwierdza, że wraz z rozwojem GOW, 
społeczeństwa informacyjnego oraz globalizacji ży-
cia  ekonomicznego  i  społecznego  narastać  będzie 
luka  informacyjna  pomiędzy  potrzebami  informa-
cyjnymi ludzi, podmiotów i instytucji a ich zasoba-
mi informacyjnymi. Problemom tym mogą przeciw-
działać rozwijające się technologie informatyczne.

Naczelne  kierownictwo  musi  być  zaangażowa-
ne w proces kształtowania jakości rozumianej kom-
pleksowo,  tzn.  odnoszącej  się  do  wyrobów,  usług, 
informacji,  procesów,  zarządzania  i  życia.  Najbar-
dziej produktywnym przedsięwzięciem na rzecz ja-
kości produktów jest udział w tym procesie naczel-
nego  kierownictwa.  Proces  tworzenia  określonego 
stanu  jakości  zaczyna  się  od  wyższego  kierownic-
twa i postępuje w stosunku proporcjonalnym do je-
go zaangażowania. Każdy kierownik powinien być 
przeszkolony, szkolenie winno rozpocząć się odgór-
nie, by usunąć stare przyzwyczajenia, zanim dotrą 
do następnego poziomu. 

James Mc Donald, prezes General Motors, stwier-
dził,  że  jeśli  kierownictwo  myśli,  że  ludziom  nie 
zależy, to najprawdopodobniej tym ludziom nie bę-
dzie zależało. Zatem od kierownictwa firmy zależy 
bardzo dużo, także siła i skala procesów doskonalą-
cych zarządzanie.

G. Hamel i C.K. Prahalad uważają, że etapem wy-
ścigu  ku  przyszłości  jest  konkurowanie  o  wyobra-
żenie przyszłości branży i intelektualne przywódz-
two.  Konkurowanie  o  wyobrażenie  na  temat  przy-
szłości  branży  umożliwia  wyodrębnienie  pozycji 
lidera intelektualnego branży. Sukces w dziedzinie 
przywództwa intelektualnego tkwi w kapitale inte-
lektualnym  przedsiębiorstwa  i  umiejętnym  wyko-
rzystaniu  jego wszystkich elementów składowych, 
tj.  kapitału  ludzkiego,  strukturalnego,  relacji  [11]. 
M. Stankiewicz wskazuje cztery elementy wpływa-
jące na konkurencyjność przedsiębiorstwa, którymi 
są: potencjał konkurencyjności, przewaga konkuren-
cyjna, narzędzia konkurowania, pozycja konkuren-
cyjna  [38]. Konkurencyjność przedsiębiorstw spro-
wadza się do ciągłego kreowania nowych umiejęt-
ności produkcyjnych i technologicznych, będących 
konsekwencją zmian zachodzących na  rynku  [30].

Rozwój organizacji w XXI wieku ukierunkowany 
jest na wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Według  I.  Nonaki  „W  gospodarce,  w  której  pewną 
rzeczą jest niepewność, wiedza jest kluczowym źró-
dłem trwałej przewagi konkurencyjnej”  [29]. Nato-
miast P. Drucker podkreślał,  że:  „Nowe społeczeń-
stwo będzie społeczeństwem wiedzy. Wiedza stanie 
się  zasadniczym  zasobem,  a  pracownicy  wiedzy 
będą dominującą grupą wśród zasobów pracy” [2]. 
Nowe technologie przesyłania i rozpowszechniania 
informacji  świadczą o  stopniu współczesnego  roz-
woju cywilizacyjnego i społecznego [4]. W warun-
kach GOW w wielu aktualnych przedsięwzięciach 
informacje bywają ważniejsze od surowców, energii 
czy kapitału [17].

Wzrost zainteresowania problematyką doskonale-
nia znalazł odzwierciedlenie w licznych badaniach 
zmierzających do opracowania odpowiednich pro-
cedur umożliwiających  ich wdrażanie w organiza-
cjach.  Sformułowano  także  podstawy  doskonale-
nia  o  charakterze  uniwersalnym  do  zastosowania 
w przedsiębiorstwach, są one następujące [19]:

  pracownicy  mają  świadomość  celów  i  zadań 
przedsiębiorstwa i rozumieją je,

 wszystkie zespoły uwzględniają cele strategicz-
ne oraz skupiają swoją uwagę na nich przy wskazy-
waniu priorytetów poprawy działalności,

  sposobami  umożliwiającymi  zachęcenie  ludzi 
do działań doskonalących są narzędzia aktywizują-
ce, np. szkolenie, praca zespołowa, które są monito-
rowane i rozwijane,

  ocena  przeprowadzana  na  bieżąco,  zapewnia-
jąca wzmocnienie i wspieranie struktury organiza-
cji, procedur, systemów i mechanizmów służących 
stworzeniu programów doskonalących,

 w  organizacji  wszyscy  pracownicy  w  sposób 
aktywny odnoszą się do przyrostowej poprawy,

  kierownicy na wszystkich szczeblach wykazują 
zaangażowanie w proces doskonalenia,

  efektywna współpraca dotyczy wszystkich po-
ziomów organizacji,

  pracownicy  uczą  się  wzajemnie  od  siebie,  bo 
ma miejsce transfer wiedzy,

 ma  miejsce  troska  o  wdrażanie  programu  do-
tyczącego  podnoszenia  wiedzy  i  kwalifikacji 
pracowników,

  kierowanie się przez pracowników wartościami 
kulturowymi,  które  stanowią podstawę doskonale-
nia ich pracy.

Znajomość  przez  menedżerów  i  pracowników 
specyfiki  własnej  organizacji  i  jej  otoczenia  mo-
że  prowadzić  do  wdrożenia  optymalnej  strategii 
doskonalenia,  co  powinno  prowadzić  do  redukcji 
kosztów i wzrostu produktywności (Tabela 3). 

Doskonalenie pozostaje w związku z dążeniem or-
ganizacji do dojrzałości. Zarządzający stosują strate-
gie i narzędzia w celu doskonalenia zarządzania, co 
przekłada się na wzrost jakości relacji z interesariu-
szami,  przyjętą  koncepcję  zarządzania  i  istniejący 
przepływ informacji i komunikacji. Dojrzała organi-
zacja nie oddala się od miejsc, w których generowa-
na  jest  wartość  dodana.  Doskonalenie  i  dojrzałość 
w każdej organizacji zawsze powinny iść w parze.
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Podsumowanie

W warunkach zmian otoczenia doskonalenie za-
rządzania  staje  się  szansą  na  sukces  i  rozwój  or-
ganizacji, bo prowadzi do wzrostu wartości, efek-
tywności i sprawności działania. Wymaga zaanga-
żowania ludzi, środków, metod, narzędzi i wiedzy, 
wspomagających  procesy  doskonalenia.  Doskona-
lenie to ważny obszar badawczy i aplikacyjny, sil-
nie powiązany z kompleksowo rozumianą jakością. 

Stanowi odpowiedź na rosnące i zmienne potrzeby 
klientów.  Jest  to  proces  usprawniania  wszystkich 
obszarów  i  procesów  w  organizacji.  Usprawnia-
nie  tworzy warunki dla zwinności organizacji, co 
ułatwia  funkcjonowanie  w  zmiennym  otoczeniu. 
Proces  doskonalenia  musi  odnosić  się  do  pozio-
mu strategii, taktyki i operacyjnego i mieć charak-
ter ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem E. De-
minga  PDCA.  Ważna  jest  świadomość  roli  i  zna-
czenia czynników wpływających na doskonalenie 

Tabela 3. Działania przywódców mające na celu zapewnienie doskonałości organizacji

Działania/zadania przywódców/
liderów Praktyka realizacji zasady Przywództwa w doskonałych organizacjach

Tworzenie misji, wizji, wartości 
i zasad etycznych oraz pełnienie 
roli wzorców do naśladowania

Ustalanie i komunikowanie kierunku strategicznego i jednoczenie pracowników wokół głównych celów 
organizacji.

Definiowanie i komunikowanie głównego celu organizacji, stanowiącego podstawę odkrywania wizji wartości 
oraz określania zasad etycznych i zachowań organizacyjnych.

Przekazywanie wzorów do naśladowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Ułatwianie rozwoju organizacyjnego dzięki propagowaniu wspólnych wartości, zaufania, otwartości, 
odpowiedniości i etyki.

Zapewnienie najwyższych standardów etycznego zachowania wśród pracowników.

Rozwijanie kultury demokratycznego przywództwa i doskonalenie osobistych zachowań przywódczych.

Definiowanie, monitorowanie, 
przegląd i doskonalenie systemu 
zarządzania i wyników organizacji

Stosowanie zrównoważonego zestawu wskaźników do oceny i doskonalenia wyników i systemu zarządzania.

Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie systemu zarządzania organizacją i wyników jej działania.

Podejmowanie decyzji i interpretacja wyników procesów na podstawie obiektywnych informacji i dostępnej 
wiedzy.

Odpowiednie działanie w stosunku do zainteresowanych stron oraz wsparcie dążeń do przekraczania wymagań .

Osiąganie wysokiego poziomu zaufania w relacjach z interesariuszami dzięki zarządzaniu ryzykiem procesów 
w organizacji.

Zrozumienie i rozwój kluczowych zdolności w organizacji.

Zaangażowanie w relacje 
z zewnętrznymi interesariuszami

Tworzenie podejścia mającego na celu zrozumienie, przewidywanie i realizację potrzeb i oczekiwań interesariuszy 
zewnętrznych.

Podejmowanie działań w celu angażowania partnerów, klientów i społeczeństwa w generowanie pomysłów 
i innowacji.

Wykorzystanie innowacji w celu poprawy reputacji i wizerunku organizacji oraz przyciągnięcia zarówno nowych 
partnerów i klientów, jak i pracowników.
Identyfikacja relacji partnerskich o charakterze strategicznym i operacyjnych organizacji.

Zapewnienie przejrzystości informacji dla kluczowych interesariuszy i władz, zgodnie z oczekiwaniami.

Wzmocnienie kultury 
doskonałości w organizacji

Inspirowanie pracowników i budowanie kultury zaangażowania, przedsiębiorczości, doskonalenia 
i odpowiedzialności na wszystkich poziomach.

Promowanie kultury wspierającej i zachęcającej do innowacji i rozwoju organizacyjnego.

Docenianie roli i potencjału pracowników w osiągnięciu sukcesu organizacji.

Wsparcie i uznanie rozwoju pracowników w realizacji ich planów, zamierzeń i celów.

Promocja i wsparcie równości szans i różnorodności.

Zapewnienie elastyczności 
działania i skuteczne zarządzanie 
zmianą

Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników zmian organizacyjnych.

Podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o dostępne informacje i doświadczenia z uwzględnieniem ich 
konsekwencji.

Wykazanie elastyczności w zakresie kierunków działania organizacji.

Pozyskiwanie zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w celu osiągnięcia trwałego sukcesu organizacji.

Zdolność do utrzymania trwałej przewagi dzięki umiejętności szybkiego uczenia się i szybkiego reagowania na 
zmiany.

Alokacja zasobów w celu zabezpieczenia długookresowych potrzeb i konkurencyjności.

Źródło: E. Czernyszewicz, Znaczenie przywództwa w dążeniu do doskonałości organizacji, w: E. Skrzypek (red.), Dojrzałość organizacji – aspekty jakościowe, 
KZJiW UMCS, Lublin 2013, s. 208. Opracowanie na podstawie Model doskonałości EFQM 
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i wykorzystanie ich w skokowym i ciągłym dosko-
naleniu. Istnieją związki pomiędzy doskonaleniem 
i  doskonałością  organizacji,  dlatego  powinny  być 
one wykorzystane w procesie rozwoju organizacji. 
W procesie doskonalenia organizacji  bardzo waż-
ną  rolę  ma  do  spełnienia  kierownictwo.  Obszar 
działalności przywódców zmierzający w kierunku 
doskonałości  organizacji  jest  szeroki  i  dynamicz-
ny.  Procesy  doskonalenia  przekładają  się  na  wy-
mierne korzyści w organizacji, są silnie powiązane 
i  oddziałują  na  kompleksowo  rozumianą  dojrza-
łość.  Doskonalenie  organizacji  zmierza  w  kierun-
ku wzrostu zadowolenia, satysfakcji i zaangażowa-
nia klientów.
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Podczas Forum EFQM, które odbyło się 23 
i 24 października 2019 roku w Helsinkach, zapre-
zentowana została nowa wersja Modelu Doskona-
łości. O skomentowanie zmian wprowadzonych 
w tym Modelu, a także opisanie działań podejmo-
wanych w Polsce w celu promocji Modelu popro-
szony został dr hab. Arkadiusz Wierzbic, Wicepre-
zes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu. 

Piotr Rogala: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu aktywnie zaangażowała 
się w promocję Modelu Doskonałości EFQM w Polsce. 
Na czym polega działalność Fundacji w tym zakresie?

Arkadiusz Wierzbic: Fundacja Rozwoju Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest Krajową 
Organizacją Partnerską EFQM. Jesteśmy w szacow-
nym gronie kilkudziesięciu organizacji partnerskich 
z całego świata, które promują Model EFQM i ma-
ją prawo prowadzić szkolenia i oceny firm oraz in-
stytucji publicznych względem kryteriów Modelu. 
Współpracę rozpoczęliśmy kilka lat temu i stop-
niowo rozszerzamy naszą działalność. Pierwszym 

przedsiębiorstwem, z którym podjęliśmy współ-
pracę, jest firma MPWiK S.A. we Wrocławiu, laure-
at wyróżnienia Recognized for Excellence 5*, któ-
re uprawnia do ubiegania się o główną nagrodę na 
poziomie międzynarodowym. Warto wspomnieć, 
że MPWiK S.A. we Wrocławiu to organizacja, któ-
ra oparła swój długoterminowy sukces na Modelu 
EFQM. I została doceniona na forum międzynaro-
dowym nie tylko poprzez oficjalną ocenę – od roku 
2020 wszyscy nowi asesorzy EFQM na świecie będą 
korzystać w czasie certyfikowanych szkoleń z opi-
su przypadku firmy z Wrocławia. Oprócz ciągłej 
współpracy z MPWiK S.A. we Wrocławiu w bieżą-
cym roku przeprowadziliśmy szkolenia dla kilku 
przedsiębiorstw i mieliśmy zaszczyt przeprowadzić 
pierwszy proces oceny organizacji – firma SEOYON 
E-HWA Automotive Poland uzyskała wyróżnienie 
Committed to Excellence 2*.

Piotr Rogala: Jakie działania związane z promo-
cją Modelu Doskonałości w Polsce już zostały podjęte 
i jakie są planowane? 

Arkadiusz Wierzbic: Przede wszystkim każdy za-
interesowany Modelem EFQM może uzyskać dostęp 
do polskojęzycznej, pełnej wersji Modelu EFQM 
2013 bez opłat. Jest ona dostępna na naszej stronie 

Nowy Model EFQM – zmiany komentuje dr hab. Arkadiusz Wierzbic, 
Wiceprezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu, Krajowej Organizacji Partnerskiej EFQM

Nowy Model EFQM

Fot.: Kierownictwo SEOYON E-HWA POLAND i  zespół asesorów 
EFQM po ogłoszeniu przyznania wyróżnienia Committed to Excel-
lence 2*
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http://fundacja.ue.wroc.pl/. W czasie zajęć z przed-
miotu Zarządzanie jakością na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu, także na studiach MBA, 
są przedstawiane zagadnienia dotyczące Modelu 
EFQM. W maju bieżącego roku współorganizowali-
śmy razem z MPWiK S.A. we Wrocławiu międzyna-
rodową konferencję „Najlepsi w Europie. Droga do 
doskonałości”. Uczestnikami byli przedstawiciele 
władz samorządowych, biznesu i środowiska aka-
demickiego, a także goście ze społeczności EFQM. 
 Wydarzenie uświetnił swoim wystąpieniem Gian-
luca Mulé – Dyrektor wykonawczy EFQM. War-
to wspomnieć, że relacja z konferencji znalazła się 
w czerwcowym wydaniu miesięcznika Forbes. 

Kolejnym elementem jest nawiązanie 
współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, 
która ma na celu połączenie światów Pol-
skiej Nagrody Jakości i wyróżnień EFQM. 
Naszym zdaniem firmy w Polsce powin-
ny szerzej uczestniczyć zarówno w Polskiej  
Nagrodzie Jakości, jak i w społeczności 
EFQM. Listopadowa gala wręczenia Polskiej 
Nagrody Jakości to pierwsze od lat wspólne 
wydarzenie. 

A co planujemy? Chcemy jak najszybciej 
udostępnić polskojęzyczną wersję nowego 
Modelu EFQM. W roku 2020 będzie moż-
liwość prowadzenia ocen według zarówno 
dotychczasowych schematów opartych na 
Modelu EFQM 2013, jak i według zasad no-
wej wersji Modelu. Będziemy kontynuować 
działania edukacyjne i partnerstwo z Polską 

Nagrodą Jakości, ale przede wszystkim chcieliby-
śmy przeprowadzić szkolenia i oceny dla nowych 
organizacji, które chcą budować swój długotermi-
nowy sukces na podstawie uznanego i prestiżowe-
go modelu zarządzania. Mamy możliwość organiza-
cji ocen zarówno przez asesorów z Polski, jak i z za-
granicy. To pasjonaci doskonałego zarządzania – lu-
dzie, którzy z iskrą w oczach dzielą się swoją wie-
dzą i doświadczeniem. 

Piotr Rogala: Porozmawiajmy teraz o nowej wer-
sji Modelu. Które zmiany są najważniejsze?

Arkadiusz Wierzbic: Model EFQM stał się bar-
dziej dynamiczny. W dalszym ciągu kluczowym 
elementem są rezultaty, ale statyczny potencjał or-
ganizacji został zastąpiony przez kryteria odnoszą-
ce się do ustalania kierunku, a następnie do reali-
zacji działań. Zmianie uległy również nazwy kry-
teriów, narzędzie RADAR i oczywiście profil punk-
towy. Najważniejsze zmiany polegają jednak na 
uwypukleniu roli interesariuszy organizacji, którzy 
powinni zostać zidentyfikowani, a następnie zaan-
gażowani przez organizację do kreowania trwałej 
wartości. Należy również zwrócić uwagę na sposób 
podejścia do przywództwa. Przywództwo powinno 
być postrzegane jako działanie, a nie pozycja lub 
stanowisko. Zachowania przywódcze powinny być 
widoczne na każdym poziomie organizacji. Bardzo 
duży nacisk został położony na kwestię kultury or-
ganizacyjnej, która jest podstawą do długotermino-
wego sukcesu. Zagadnienia dbałości o środowisko 
i społeczeństwo, jakże istotne w dobie kryzysu kli-
matycznego i niestabilności politycznej, także są 
widoczne w Modelu poprzez odniesienie do Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

W proces tworzenia nowego Modelu EFQM za-
angażowane było liczne grono ekspertów. Model 
przed publikacją został przedyskutowany z lidera-
mi wielu organizacji, zarówno znających poprzed-
nią wersję, jak i zupełnych debiutantów w społecz-
ności EFQM. Zaangażowanie i profesjonalizm lu-
dzi pracujących przy projekcie nowego wydania 

wywiad
Nowy Model EFQM – zmiany komentuje dr hab. Arkadiusz Wierzbic

Fot.: Gianluca Mulé (COO EFQM) i Arkadiusz Wierzbic na gali  
wręczenia EFQM Global Excellence Award – Helsinki 23.10.2019 r.

Fot.: Joanna Martusewicz i Arkadiusz Wierzbic prezentują nowy Model EFQM 
na konferencji Polskiej Nagrody Jakości – Warszawa 26.11.2019 r.
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wywiad
Nowy Model EFQM – zmiany komentuje dr hab. Arkadiusz Wierzbic

Arkadiusz Wierzbic: Podstawową korzyścią jest 
długoterminowy, trwały sukces organizacji wyra-
żony nie tylko w pieniądzach, ale również w sa-
tysfakcji z relacji z interesariuszami. Najlepszym 
przykładem takich korzyści jest MPWiK S.A. we 
Wrocławiu. To firma, która autentycznie zbudowa-
ła swój sukces na Modelu EFQM. Nie tylko dostar-
cza wodę i oczyszcza ścieki. Jest liderem innowacji, 
postawiła sobie ambitne, ale realne cele związane 
z oddziaływaniem na środowisko, rozwija swoich 
pracowników, jest widoczna w społeczności Wro-
cławia i w społeczności firm wodociągowych, zbu-
dowała Centrum nauki i wiedzy o wodzie „Hydro-
polis”. A jeszcze na początku bieżącej dekady nie 
miała nawet certyfikowanych systemów zarządza-
nia. Społeczność EFQM jest pełna takich historii. 
Laureat Nagrody Doskonałości z roku 2016, Urząd 
Miasta Alcobendas to kolejny przykład sukcesu. 
Z miasta bez przyszłości przekształciło się w miasto 
znakomicie zarządzane, z którego jego mieszkańcy 
są dumni. Historii sukcesu firm komercyjnych jest 
również wiele. Dla nich wszystkich jest wspólny 
mianownik. Jest to przekonanie i zaangażowanie 
szefa organizacji, który postawi na długoterminowy 
sukces swojej organizacji w oparciu o Model EFQM.

Piotr Rogala: Bardzo dziękuję za udzielenie 
odpowiedzi.

Modelu jest gwarancją, że jest on narzędziem po-
zwalającym odpowiadać na aktualne wyzwania 
trudnej i niestabilnej rzeczywistości. 

Piotr Rogala: Jakie korzyści może przynieść orga-
nizacji stosowanie Modelu Doskonałości?

Zamówienia na prenumeratę czasopism 
wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-
-NOT można składać w dowolnym terminie. 
Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. 
dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów 
każdego czasopisma. Zamawiający – po 
dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zapre-
numerowany przez siebie tytuł począwszy 
od następnego miesiąca. Zamówienia na 
zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą 
realizowane w miarę możliwości z posiada-
nych zapasów magazynowych.

Prenumeratę można zamówić:

• faksem: 22 8911374

• e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl

• na stronie: www.sigma-not.pl

•  listownie: Zakład Kolportażu 
Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,  
ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

• telefonicznie: 22 8403086, 22 8403589

•  dokonując wpłaty na konto 
Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.: 
PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 
0577 (z podaniem tytułu czasopisma 
i liczby egzemplarzy)

Warianty i cena prenumeraty:

Cena za 1 egzemplarz wynosi 31,00 zł 
(w tym 8% VAT)

•  prenumerata roczna w wersji papierowej 
– 372,00 zł (w tym 8% VAT)

•  prenumerata roczna PLUS  
– 492,00 zł (w tym 8% VAT)  
– czasopismo w wersji papierowej  
+ dostęp do internetowego archiwum 
artykułów z wszystkich wydań 
czasopisma z lat 2004–2019 
zamieszczonych na Portalu  

Informacji Technicznej,  
www.sigma-not.pl

•  prenumerata roczna PLUS  
z 10% rabatem – 442,80 zł  
(w tym 8% VAT) – umowa ciągła 
automatycznie przedłużana co roku

Do cen (poza prenumeratą PLUS) należy 
doliczyć opłatę roczną za dostawę czaso-
pism w wysokości 30,00 zł

W przypadku zmiany stawki VAT na czasopi-
sma i – w konsekwencji – zmiany cen brutto 
prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązani 
są do dopłaty różnicy.

Warunki prenumeraty na rok 2020

Fot.: Statuetki Polskiej Nagrody Jakości – także dla laureatów wy-
róznień EFQM
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Jakość usług i bezpieczeństwo pacjenta  
w sektorze opieki zdrowotnej
Quality of service and patient safety in the healthcare sector
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Jakość w ochronie zdrowia

SłOwA KluczOwE STRESzczEnIE
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zdarzenia 
niepożądane

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie błędów medycznych i niemedycznych na przykładzie analizy 
działalności szpitali publicznych w województwie lubelskim oraz wskazanie kierunków poprawy jakości 
w obszarze zarządzania. W opracowaniu zastosowano analizę dostępnych źródeł literaturowych, raportu 
Najwyższej Izby Kontroli oraz orzeczeń sądowych zasądzających roszczenia z tytułu błędów medycznych w latach 
2012–2016. W treści artykułu przedstawiono kolejno: istotę jakości opieki zdrowotnej i wskazano na czynniki 
ją kształtujące, omówiono kwestię zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pacjenta, wskazano na znaczenie 
kultury bezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej, przedstawiono wyniki badań – rodzaje błędów 
i źródła ich powstawania oraz zaprezentowano wnioski. Budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta wewnątrz 
organizacji, wsparte nowymi rozwiązaniami prawnymi, jest kluczowym aspektem w opiece zdrowotnej. Oprócz 
tych rozwiązań musi istnieć wewnętrzny system zarządzania jakością, który pozwoli na stałe niwelowanie 
problemu występowania zdarzeń niepożądanych poprzez ich monitorowanie. Zrozumienie potrzeby tych 
działań, wspierających budowanie kultury, powinno pojawić się już na etapie kształcenia personelu medycznego 
i powinno mieć wymiar kompleksowy. Wymaga to także prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, ale 
również wdrożenia w szpitalach wielu nowych rozwiązań organizacyjnych (w tym zarządczych) przy wsparciu 
już sprawdzonych w przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania. Do takich koncepcji zaliczane jest TQM, choć 
znane są doświadczenia wielu placówek świadczących usługi zdrowotne w stosowaniu lean healthcare, kaizen, 
benchmarkingu i innych. Jakość usług zdrowotnych i kultura bezpieczeństwa pacjenta zależna jest od jakości 
zarządzania, a ta powinna być kształtowana przez zarządzających przy wsparciu zatrudnionego personelu 
świadomego nowych rozwiązań i projektów, które promują bezpieczną i skuteczną opiekę zdrowotną.

KEywORDS AbSTRAcT

quality of health 
services, 
patient safety, 
medical and 
administrative 
errors, 
undesirable 
occurrences

The aim of this article is to show medical and non-medical errors on the example of the analysis of the 
activity of public hospitals in Lubelskie Voivodeship and to indicate directions of quality improvement in the 
area of management. The paper uses the analysis of available literature sources, the report of the Supreme 
Chamber of Control and court decisions awarding claims for medical errors in the years 2012–2016. The article 
presents in turn: the essence of the quality of health care and the factors shaping it, discusses the issue 
of quality assurance and patient safety, indicates the importance of safety culture in health care facilities, 
presents the results of research – types of errors and sources of their occurrence and presents conclusions. 
Building a patient safety culture within an organisation supported by new legal solutions is a key aspect of 
health care. Apart from these solutions, there must also be an internal quality management system, which 
will allow for permanent elimination of the problem of occurrence of undesirable events through their 
monitoring. The understanding of the need for these activities supporting culture building should appear 
already at the stage of education of medical personnel and should have a comprehensive dimension. It also 
requires proper interpretation of legal regulations, but also implementation of many new organisational 
(including management) solutions in hospitals with the support of management concepts already proven in 
enterprises. Such concepts include TQM, although the experience of many healthcare providers in using lean 
healthcare, kaizen, benchmarking and others is well known. The quality of health services and patient safety 
culture depends on the quality of management, and this should be shaped by managers with the support of 
employed staff aware of new solutions and projects that promote safe and effective health care. 

*  Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej;  e-mail:  agnieszka.kister@umcs.poczta.lublin.pl  
ORCID: org/0000-0001-9571-8792
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Wprowadzenie

Jakość i bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdro-
wotnej ma coraz większe znaczenie w aspekcie ma-
kro- i mikroekonomicznym. W szerokim aspekcie 
przyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństwa, 
dla placówek opieki zdrowotnej jest głównym celem 
świadczenia usług zdrowotnych. Mimo wykazywa-
nia należytej dbałości o wysoką jakość pojawiają się 
zdarzenia niepożądane, a ich wyeliminowanie staje 
się kluczowe, tak więc istotne jest rozpoznanie nie 
tylko takich zdarzeń, ale także przyczyn ich wystę-
powania. Istnienie zdarzeń niepożądanych prowa-
dzi do obniżenia bezpieczeństwa pacjenta. Zdarze-
nia te powiązane są z tzw. błędami w obszarze me-
dycznym i niemedycznym.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie błę-
dów, na przykładzie analizy działalności szpita-
li publicznych w województwie lubelskim, oraz 
wskazanie kierunków poprawy jakości w obszarze 
zarządzania. W opracowaniu wykorzystano dostęp-
ne źródła literaturowe, dokumenty Najwyższej Izby 
Kontroli oraz materiały opracowane na podstawie 
wyroków sądowych w latach 2012–2016.

1. Jakość opieki zdrowotnej i czynniki ją kształtujące 

Postulaty głoszone przez W.E. Deminga, Ph.B. 
Crosby’ego i J.M. Jurana znajdują zastosowanie 
w praktyce nie tylko przedsiębiorstw, ale także pla-
cówek świadczących usługi zdrowotne. Kluczo-
we, by zapewnić wymaganą jakość, są zatem takie 
zagadnienia rozpatrywane przez badaczy, jak: do-
konanie zmian organizacyjnych, potrzeba wyzna-
czania celów jakościowych oraz ukierunkowania 
pracowników na samokontrolę i poczucie odpo-
wiedzialności za powierzone zadania. Ponadto, jak 
podkreślał Crosby, standardem jakości i wzorcem 
działań powinno być „zero błędów”. Jakość zatem 
należy mierzyć i oceniać wielkością kosztów wyni-
kających z braku zgodności ze specyfikacją wyma-
gań [5]. Stosowanie tej wymiernej miary – kosztów 
jest racjonalne, wszelkie bowiem zabiegi przyczy-
niające się do redukcji tych kategorii wynikowych 
powinny być na stałe wpisane do strategii wszyst-
kich organizacji mających ograniczone możliwości 
pozyskania przychodów. 

W obecnych warunkach funkcjonowania placó-
wek opieki zdrowotnej jakość jest rozpatrywana 
w szerokim zakresie przy uwzględnieniu kryterium 
czasu i wykonania usługi oraz bezpieczeństwa pa-
cjenta. W takim też zakresie można zdefiniować po-
jęcie „jakości opieki zdrowotnej”, które wyraża się 
jako zbiór następujących elementów w odniesieniu 
do usług zdrowotnych: 

  dostępności, 
  odpowiedniości, 
  ciągłości, 
  skuteczności, 
 wydajności,
  satysfakcji. 

Jakość opieki zdrowotnej oznacza także powią-
zanie wiedzy i etyki oraz zastosowanie najlepszych 
metod leczenia i technik diagnostycznych. Wpływ 
na nią mają takie czynniki, jak [6]: relacja lekarzy do 
pacjentów oraz satysfakcja pacjenta. Nie bez zna-
czenia pozostaje tu jakość informacji i komunikacji, 
zainteresowanie pacjentem, koordynacja i ciągłość 
opieki, a także zaangażowanie opiekuna pacjenta 
w opiekę nad pacjentem [17]. Ministerstwo Zdro-
wia, poprzez projekt ustawy o jakości w ochronie 
zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta [13], wskaza-
ło standardy dotyczące wszystkich sfer działania 
w opiece zdrowotnej, w tym organizacji i zarządza-
nia, określając m.in. wskaźniki jakości – pozytywne 
i negatywne, ale też wskaźniki zdarzeń pożądanych 
– odnoszą się do zdarzeń oczekiwanych oraz wskaź-
niki zdarzeń niepożądanych. Te ostatnie dotyczą 
zjawisk, które nie powinny się wydarzyć. Minister-
stwo Zdrowia określiło, że standardy i wskaźniki 
w odniesieniu do procesu mogą dotyczyć: 

  zakażeń wewnątrzszpitalnych, 
  powikłań pooperacyjnych, 
  powtórnych hospitalizacji oraz 
  sprawności reagowania na sytuacje zagrożenia 

zdrowia i życia. 
Kwestie te w powiązaniu z kulturą bezpieczeń-

stwa pacjenta są rozstrzygane na polu naukowym.
T. Vinagre i R. Marques zidentyfikowały czynniki 

mające wpływ na jakość opieki zdrowotnej i kulturę 
bezpieczeństwa pacjenta. Należą do nich [10]: 

  praca zespołowa i komunikacja,
  raportowanie błędów,
  szkolenia i ciągła poprawa,
  globalne bezpieczeństwo i wzrost znaczenia 

zaufania,
  informacja zwrotna o błędach kierowana do 

pracowników służby zdrowia.
Określiły ponadto bezpośredni związek między 

istnieniem kultury bezpieczeństwa a zmniejszeniem 
liczby zdarzeń niepożądanych w systemie opieki 
zdrowotnej i wskazały na potrzebę znaczniejszego 
zwiększenia bezpieczeństwa tego systemu.

Pojęcie zdarzeń niepożądanych jest powiązane 
z pojęciem błędów, dlatego też niezbędne jest wy-
jaśnienie tego związku. Błędy zostały zdefiniowane 
przez Światową Organizację Zdrowia jako skutek 
braku realizacji działania zaplanowanego zgodnie 
z pożądanym lub nieprawidłowym opracowaniem 
planu. Prowadzą m.in. do zdarzeń niepożądanych, 
które z kolei są przyczyną zachorowalności i śmier-
telności. Ich występowanie jest nierozerwalnie 
związane z potrzebą tworzenia kultury bezpieczeń-
stwa [11]. 

2. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa pacjenta

Traktowanie priorytetowo kwestii jakości 
w ochronie zdrowia, zapewnienia jakości i bezpie-
czeństwa pacjenta, ujętej w projekcie ministerial-
nym, ma za zadanie rozwiązać problemy związa-
ne nie tylko z brakiem kompleksowych przepisów 
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prawych w tej kwestii, ale także m.in. z brakiem 
wystarczającej wiedzy o poziomie jakości, odpo-
wiedzialności za jakość i motywacji do poprawy 
jakości. Ponadto ustawa ma rozwiązać problemy 
z niedostatecznym wdrożeniem procedur postępo-
wania i niewłaściwym zarządzaniem, niewystar-
czającym monitorowaniem i kontrolą podmiotów 
leczniczych [16]. Kolejnym, ważnym dokumentem 
odnoszącym się do kwestii jakości i bezpieczeń-
stwa jest norma EN 15224 – standard dla placówek 
służby zdrowia1 [3]. Norma PN-EN 15224:2013 
uwzględnia wymagania systemu zarządzania ja-
kością PN-EN ISO 9001:2015 oraz zalecenie Rady 
z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli za-
każeń związanych z opieką zdrowotną (Dz. Urz. 
UE C 151/01, 3.07.2009), wytyczne dotyczące 
usług medycznych oraz wytyczne Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Rozwią-
zuje wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem 
pacjenta, m.in.: tworzenie planów zapewnienia 
bezpieczeństwa i sprawowania nadzoru nad zda-
rzeniami niepożądanymi. 

Pojęcie zdarzenia niepożądanego określono 
w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycz-
nia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyj-
nych w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. Min. 
Zdr. poz. 24). Definiuje się je jako szkodę powstałą 
w trakcie lub w efekcie leczenia, niezwiązaną z na-
turalnym przebiegiem choroby i stanem zdrowia 
pacjenta, lub też ryzyko wystąpienia tej szkody. 

3. Znaczenie kultury bezpieczeństwa w placówkach 
opieki zdrowotnej

Kulturę bezpieczeństwa określa się jako zespół 
cech i postaw organizacji, zbiór wartości, norm, 
założeń, reguł, symboli, które mają wpływ m.in. na 
sposób postrzegania bezpieczeństwa, sposób my-
ślenia i działania. Kultura ta przejawia się w umie-
jętności wyciągania wniosków z incydentów i wy-
padków, przewidywania sytuacji niebezpiecznych 
i zapobiegania im [9]. Jej kreowanie wymaga zatem 
kształtowania wartości, postaw i zachowań wśród 
pracowników i przełożonych, współdziałania przy 
wsparciu procedur i narzędzi zarządzania [1]. 

Badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pa-
cjenta są przedmiotem licznych badań obejmują-
cych głównie postrzeganie kultury przez pacjen-
tów, następnie przez personel medyczny [2], [14]. 
Wyniki badań chińskich badaczy ujawniały stosu-
nek do kultury pielęgniarek, ponadto wskazywały 
czynniki, które mają wpływ na kulturę bezpieczeń-
stwa. Wyniki badań ujawniają, że kulturę kształtu-
ją dwa wymiary: praca zespołowa na oddziałach 

1 EN 15224 – System zarządzania jakością w sektorze ochrony 
zdrowia. Norma PN-EN 15224:2012 „Usługi sektora ochrony zdro-
wia. Systemy zarządzania jakością” zawiera wymagania oparte na 
założeniach ISO 9001:2008.

i organizacyjne uczenie się. Są to czynniki pozy-
tywne. Do negatywnych czynników zaliczono: błę-
dy kadrowe i brak reakcji na zaistnienie błędów. 
Największy wpływ na kształtowanie się kultury 
bezpieczeństwa ma [4]:

  postrzeganie przez pielęgniarki wiarygodności 
menedżerów,

  zaangażowanie menedżerów w kwestie bezpie-
czeństwa pacjentów,

  traktowanie bezpieczeństwa organizacyjnego 
jako priorytetu,

  doświadczenie personelu pielęgniarskiego 
w pracy.

Należy nadmienić, że propagowanie kultury bez-
pieczeństwa ma coraz szerszy wymiar. W Polsce 
dostępny jest podręcznik Światowej Organizacji 
Zdrowia „Patient Safety”, wydany w języku polskim 

[15]. Jego treści i nauczanie zgodnie z tym pod-
ręcznikiem na uczelniach medycznych warunkuje 
skuteczne zwiększenie możliwości rozwoju edu-
kacji w zakresie bezpieczeństwa pacjenta. Zawarto 
w nim zarówno wskazówki dla kadry dydaktycznej, 
jak i następujące zagadnienia tematyczne: 

  istota bezpieczeństwa pacjenta,
  rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie 

pacjenta,
  teoria systemu i jego oddziaływanie na opiekę 

nad pacjentem,
  efektywność członków zespołu,
  uczenie się na błędach w celu zapobiegania 

szkodzie, 
  zagrożenia kliniczne i zarządzanie ryzykiem 

klinicznym,
 metody poprawy jakości w celu poprawy opieki 

nad pacjentem,
 włączanie pacjentów i rodzin/opiekunów pa-

cjentów w proces leczenia,
  profilaktyka i kontrola zakażeń,
  bezpieczeństwo pacjenta a procedury inwazyjne,
  zwiększenie bezpieczeństwa stosowania leków.

W podręczniku tym określono, że do decyzji ka-
dry dydaktycznej będzie należał wybór, które za-
gadnienie będzie objęte procesem kształcenia. Nale-
ży jednak przypuszczać, jak wynika z analizy skali 
i rozmiarów błędów medycznych i niemedycznych, 
że problematyka ta nie powinna być wybiórcza. 
Przedstawione zagadnienia powinny być realizowa-
ne kompleksowo w programie nauczania. Brak ta-
kiego rozwiązania skutkuje powstawaniem błędów 
we wskazanych obszarach. 

4. Błędy w działalności szpitali

W działalności szpitali można wyróżnić dwie 
zasadnicze grupy kosztów błędów: błędy medycz-
ne i niemedyczne. Informacje o tych pierwszych są 
trudne do pozyskania, gdyż szpitale nie ujawniają 
takich danych. Dane do analiz autorka pozyskała 
z wyroków sądowych. Na wartości kosztów błędów 
medycznych zasądzonych wobec pokrzywdzonego 
składają się: 
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  odszkodowanie szpitala wobec pokrzywdzonego, 
  zadośćuczynienie, 
  renta, 
  koszty sądowe. 

Przeprowadzone badania dowiodły, że w latach 
2012–2016 sąd zasądził od jedenastu szpitali spo-
śród badanej populacji 35 szpitali publicznych 
na rzecz pacjentów i ich rodzin łączną kwotę 
5  626  088,31 zł. Z tej kwoty najwięcej stanowiły 
odszkodowania, następnie zadośćuczynienia oraz 
zasądzone renty, a dalej koszty sądowe [5]. W pozo-
stałych szpitalach błędy nie występowały bądź też 
sprawy rozstrzygnięto polubownie.

Bezpieczeństwo pacjentów (w kontekście popeł-
nianych błędów) było przedmiotem kontroli Naj-
wyższej Izby Kontroli. Z raportu NIK Bezpieczny 
szpital=bezpieczny pacjent2 wynika, że nie wszyst-
kie szpitale spełniają normy bezpieczeństwa dla 
pacjentów. Zapoczątkowane w 1991 r. działania 
mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdro-
wotnego pacjentów poprzez m.in. zapewnienie 
lepszych warunków pobytu pacjenta, choć okre-
ślone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, nie 
we wszystkich placówkach zostały w pełni zreali-
zowane. Główną przyczyną tego stanu rzeczy była 
zła sytuacja ekonomiczna szpitali. Do 31 sierpnia 
2018 r. prawie połowa polskich szpitali nie speł-
niła wszystkich wymogów określonych przez mi-
nisterstwo. W obliczu ograniczonych zasobów fi-
nansowych bezpieczeństwo pacjenta musi być re-
alizowane przy wsparciu innych środków, w tym 
metod zarządzania jakością. Problemy z szeroko 
pojmowaną jakością świadczonych usług zdro-
wotnych ujawnia raport NIK. Wynika z niego [8], 
że brak spełnienia wyżej wymienionych wymo-
gów wiąże się ze znacznym ryzykiem zdrowotnym 
dla pacjentów i wpływa na ich bezpieczeństwo. 
Wśród szpitali niespełniających wymogów ogól-
noprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 
dzień 31 sierpnia 2018 r. najwięcej placówek było 
zlokalizowanych w województwach: opolskim, lu-
belskim i dolnośląskim, a najmniej w wojewódz-
twach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazo-
wieckim. Kontrola NIK wykazała także źródła po-
wstania niezgodności. Wynikały one z nieprawi-
dłowości w prowadzeniu ewidencji leków, w tym 
stanu ich magazynowania, stanu w aptekach szpi-
talnych, ale i na oddziałach.

W badaniach prowadzonych przez autorkę w la-
tach 2012–2016 wykazano, że oprócz błędów me-
dycznych placówki opieki zdrowotnej popełniały 
również błędy administracyjne. Zaprezentowany 
został katalog niezgodności i źródeł ich powstawa-
nia, który należy uzupełnić o następujące: 

  Przedstawienie przez świadczeniodawcę da-
nych niezgodnych ze stanem faktycznym, na pod-
stawie których Fundusz dokonał płatności nienależ-
nych środków finansowych.

2 Z dnia 18 marca 2019 r. 

 Wykazanie do rozliczenia zawyżonej liczby in-
nych produktów, niż to wynikało z ewidencji.

 Wykazywanie nadmiernej liczby porad lekar-
skich w sprawozdaniach do NFZ.

 Wykazywanie błędnych zapisów w dokumenta-
cji medycznej – podstawową przyczyną udzielenia 
porady była inna jednostka chorobowa wg ICD.

 W wielu przypadkach porady lekarskie związa-
ne były z wydaniem skierowania lub zaświadcze-
nia, lub analizą wyników badań. Wiązały się zatem 
z przepisaniem leków i nie skutkowały podjęciem 
dodatkowych czynności diagnostyczno-terapeu-
tycznych niezbędnych do postawienia diagnozy, 
oceny stanu klinicznego pacjenta, kontynuacji pro-
wadzonego przez lekarza procesu leczenia. W nie-
których przypadkach wykazane porady dotyczyły 
przepisania recepty.

 Wykazano więcej niż jedno świadczenie do 
płatności podczas jednego pobytu pacjenta w szpi-
talu. Były to świadczenia udzielone niezgodnie 
z Katalogiem świadczeń szpitalnych określane jako 
tzw. ruch międzywydziałowy.

  Stwierdzono brak odstępu 14 dni między poby-
tami pacjenta z tą samą jednostką chorobową.

  Świadczeniodawca wykazał świadczenia, któ-
rych opis dokumentacji medycznej nie odpowiadał 
warunkom zawartym w Katalogu świadczeń. 

 Wykazano do rozliczenia świadczenia wykona-
ne jednego dnia, które w kartach informacyjnych 
zawierają opisy badań z okresu późniejszego (po 
zakończonej hospitalizacji). Są to więc błędy w pro-
wadzeniu dokumentacji medycznej.

 Brakowało potwierdzenia wykonania procedury.
 Wykazano do płatności świadczenia, których 

opis w dokumentacji medycznej wskazuje na nie-
właściwy wybór procedury wykazanej do rozlicze-
nia do NFZ.

 Błędnie wyliczono i sprawozdano taryfę oraz 
wartość świadczenia.

 Brakowało zgodności sumy ilości mg leku i/lub 
wartości sprawozdanej w raporcie statystycznym 
z ilością i/lub wartością leku na fakturach zakupu.

  Świadczeniodawca nie dostarczył historii cho-
roby pacjenta.

 Wykazano do rozliczenia błędną liczbę osobod-
ni w trakcie pobytu pacjenta na oddziale.

Należy podkreślić, że błędy obniżają jakość opie-
ki, która jest wynikiem nieodpowiedniej jakości 
zarządzania. Pozytywny wpływ na jakość zarzą-
dzania ma m.in. koncepcją Total Quality Manage-
ment. W niej akcentuje się bowiem rolę zasobów 
ludzkich, współdziałanie, otwarcie na nowatorskie 
rozwiązania. Jej ideą jest zasada ciągłego doskona-
lenia wszystkich obszarów funkcjonowania, a tak-
że: przyjęcie zasad etyki w zarządzaniu, budowanie 
obrazu wiarygodności poprzez tworzenie zaufania, 
tworzenie wizji, w której ogólne wartości są toż-
same z wartościami zatrudnionych i tym samym 
przyczyniają się do budowania kultury bezpieczeń-
stwa pacjentów. 
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Podsumowanie i wnioski

Budowanie kultury bezpieczeństwa pacjen-
ta wewnątrz organizacji, wsparte nowymi roz-
wiązaniami prawnymi, jest kluczowym aspektem 
w opiece zdrowotnej. Oprócz tych rozwiązań musi 
istnieć wewnętrzny system zarządzania jakością, 
który pozwoli na stałe niwelowanie problemu wy-
stępowania zdarzeń niepożądanych poprzez ich 
monitorowanie. Zrozumienie potrzeby tych dzia-
łań, wspierających budowanie kultury, powinno 
pojawić się już na etapie kształcenia personelu me-
dycznego i powinno mieć wymiar kompleksowy. 
Wymaga to także prawidłowej interpretacji prze-
pisów prawnych, ale również wdrożenia w szpi-
talach wielu nowych rozwiązań organizacyjnych 
(w tym zarządczych) przy wsparciu już sprawdzo-
nych w przedsiębiorstwach koncepcji zarządza-
nia. Do takich koncepcji zaliczane jest TQM, choć 
znane są doświadczenia wielu placówek świad-
czących usługi zdrowotne w stosowaniu lean   
healthcare, kaizen, benchmarkingu i innych.  Jakość 
usług zdrowotnych i kultura bezpieczeństwa pa-
cjenta zależna jest od jakości zarządzania, a ta 
powinna być kształtowana przez zarządzających 
przy wsparciu zatrudnionego personelu świado-
mego nowych rozwiązań i projektów, które promu-
ją bezpieczną i skuteczną opiekę zdrowotną. Nale-
ży dodać, że na podstawie zalecenia Rady z dnia 
9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pa-
cjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną (Dz. Urz. UE C 
151/01, 3.07.2009), określono nadrzędną strategię 
na poziomie Unii Europejskiej w celu promowa-
nia bezpieczeństwa pacjentów i wyeliminowania 
problemu zakażeń związanych z opieką zdrowot-
ną. Strategia ta jest aktualnie realizowana. Skutki 
niezapewnienia bezpieczeństwa pacjentom powo-
dują negatywne konsekwencje nie tylko dla niego 
samego, ale także dla członków jego rodziny oraz  
dla placówek świadczących usługi zdrowotne. 
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Wprowadzenie

Globalne procesy skoncentrowane wokół wzro-
stu wartości przedsiębiorstw, głównie poprzez 
szeroko rozumiany wzrost efektywności proce-
sów, dotyczą obecnie w większym lub mniejszym 
stopniu przedsiębiorstw większości krajów świata. 
Zwrócić należy uwagę, że nawet stosunkowo or-
todoksyjna pod względem wprowadzania zmian 
o charakterze radykalnym Japonia od ponad de-
kady zmienia swoją politykę w tym zakresie. Jest 
to wynikiem zwiększającej się roli rynków finan-
sowych, wzrastającej roli wartości przedsiębior-
stwa w kształtowaniu jej przewagi konkurencyj-
nej oraz – o czym nie można zapominać – presji 
kosztów wytworzenia. Nie bez wpływu na zacho-
wania przedsiębiorstw – w szczególności w za-
kresie odejścia od „prospołecznego” zarządza-
nia – ma dynamicznie rosnąca konkurencyjność  

Chin1. Wszystko to spowodowało swego rodza-
ju uzupełnienie klasycznych (niewątpliwie) efek-
tywnych narzędzi i technik zarządzania wywo-
dzących się z Japonii opartych na filozofii TQM 
o rozwiązanie charakterystyczne bardziej dla kon-
cepcji Business Process Reengineering (BPR). BPR 
było przecież przez dekady raczej nieakceptowane 
w tamtej części świata z uwagi na ryzyko narusza-
nia projakościowej kultury organizacyjnej niezbęd-
nej w procesach ciągłego doskonalenia. W dużym 
stopniu radykalne pogorszenie parametrów całej 
gospodarki japońskiej w ostatnich dwóch deka-
dach skłoniło do otwarcia się na koncepcje zarzą-
dzania o charakterze radykalnym. Jednym z klu-
czowych działań, które zaczęły być akceptowane 
przez przedsiębiorstwa japońskie, są różnego ro-
dzaju połączenia przedsiębiorstw (także w wyniku 

1 Ciekawą egzemplifikacją coraz większego oddziaływania Chin 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw w większości regionów świata 
jest spadek cen węgla w ostatnich latach, który doprowadził między 
innymi do wieloletniej trwałej nierentowności polskich kopalni 
węgla. Jedną z głównych przyczyn spadku cen było stosunkowo 
niewielkie ograniczenie rozwoju gospodarczego Państwa Środka, 
skutkujące zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel kraju, który 
jest zarówno jego największym producentem, jak i konsumentem.
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Autor przedstawia powszechnie znaną koncepcję outsourcingu, wskazując jednak przy tym na wiele 
ryzykownych skutków dla przedsiębiorstwa, które mogę jej towarzyszyć. Krytyczne uwagi dotyczące oceny 
efektów tej koncepcji w dłuższym horyzoncie czasu powodują wnioski dotyczące zmniejszenia optymizmu 
w zakresie jej stosowania. W artykule przedstawiono studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, 
w którym wydzielono procesy utrzymania ruchu.
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procesów fuzji i przejęć). Oczywiście samo połą-
czenie dwóch lub większej liczby organizacji bez 
reorganizacji (optymalizacji) ich procesów w dal-
szych etapach funkcjonowania nie daje dużej war-
tości dodanej. W związku z tym musiano zaak-
ceptować także zmianę podejścia do zarządzania 
o charakterze radykalnym. To wydaje się dzisiaj 
kluczowym problemem zarządzania i wyzwaniem 
dla menedżerów w przedsiębiorstwach działają-
cych w większości krajów świata zarówno tam, 
gdzie występują gospodarki o charakterze bardzo 
liberalnym – jak choćby USA i Wielka Brytania, 
umiarkowanie liberalnym – jak Europa Zachodnia 
(przede wszystkim Francja i Niemcy) oraz gospo-
darki o stosunkowo wysokim poziomie regulacji 
– na przykład Japonia. Niewątpliwie przykładem 
przełomu w japońskim zarządzaniu jest powołanie 
na stanowisko CEO koncernu Nissan w roku 1999 
osoby niebędącej Japończykiem – Carlosa Ghosna, 
a następnie przeprowadzenie efektywnego aliansu 
strategicznego spółek Nissan i Renault skutkują-
cego „uratowaniem” Nissana i dającego wymierne 
efekty finansowe dla obydwu połączonych koncer-
nów motoryzacyjnych pomimo niezwykle dużych 
problemów związanych z odrębnością i zróżnico-
waniem kulturowym obydwu firm [3]2. Odnosząc 
się do zwiększenia radykalizmu w zarządzaniu na 
rynku japońskim, warto w tym miejscu podkre-
ślić, że proces restrukturyzacji koncernu Nissan 
skutkował w pierwszych latach po podjęciu współ-
pracy z Renault zwolnieniem w Japonii 21 tysięcy 
pracowników oraz zamknięciem pięciu fabryk [2].

 Odchodząc od sytuacji podmiotów na rynkach 
wschodnich, warto zauważyć, że połączeniom pod-
miotów towarzyszy z reguły radykalny proces re-
strukturyzacji jako następstwo połączenia, a także 
dezintegracja procesów w oparciu o koncepcje out-
sourcingu. Zdaniem autora z biegiem lat koncepcja 
outsourcingu stała się w istocie pewnym uniwersal-
nym remedium na problem zwiększenia efektywno-
ści organizacji. Warto zauważyć, że rozwiązanie to 
było często promowane przez zewnętrznych dorad-
ców wywodzących się z tzw. wielkiej czwórki naj-
większych światowych firm doradczych w pierw-
szych latach transformacji ustrojowej naszej gospo-
darki. W chwili obecnej także można ją zaliczyć do 
rozwiązań modelowych z zastrzeżeniem, że w cza-
sach współczesnych doszło do głębokiej penetra-
cji tej koncepcji w głąb przedsiębiorstwa – ma ona 
po prostu zastosowanie do coraz bardziej skom-
plikowanych procesów. Nie podważając efektyw-
ności założeń outsourcingu, warto zastanowić się, 
czy we wszystkich przypadkach jego zastosowanie 

2 Co prawda osoba Carlosa Ghosna stała się po dwóch dekadach 
obiektem skandalu ze względu na jego aresztowanie i postawienie 
zarzutów na przełomie 2018 i 2019 roku, co nie zmienia jednak faktu 
uratowania przez niego Nissana. Przez dwie ostatnie dekady był on 
niekwestionowaną gwiazdą japońskiego zarządzania, ikoną, która 
miała swój odpowiednik nawet w japońskiej mandze. Wydaje się, że 
obecne jego problemy mogą wynikać z niezrozumienia amerykań-
skiego stylu zarządzania finansami we wschodniej kulturze świata, 
ale oczywiście przesądzi o tym postępowania sądowe. 

przynosi wymierne efekty i czy ich analiza nie jest 
przypadkiem obarczona błędem braku wzięcia pod 
uwagę wszystkich parametrów ilościowych i jako-
ściowych, jak również długością czasu analizy. Kry-
tyczna analiza w tym zakresie zostanie w dalszej 
części przedstawiona na przykładzie reorganizacji 
procesów produkcyjnych.

Ogólne założenia koncepcji outsourcingu

Wydaje się, że outsourcing tak silnie zakorzenił 
się w otoczeniu gospodarczym, że jego definicja 
jest oczywista nie tylko w środowisku teoretyków 
i praktyków zarządzania. Stało się to przede wszyst-
kim za sprawą zastosowania tej koncepcji do wy-
dzielenia chyba najpowszechniejszych procesów 
w organizacjach zarówno komercyjnych, jak i nie-
komercyjnych, do których można zaliczyć procesy 
sprzątania i ochrony mienia. Outsourcing możemy 
określić jako przerwanie ciągłości procesów we-
wnętrznych i skorzystanie z zasobów zewnętrznych 
dostawców3. Może być to związane z przekazaniem 
innemu podmiotowi zadań niezwiązanych z pod-
stawową działalnością przedsiębiorstwa, a tym sa-
mym przekazanie aktywów (najczęściej po prostu 
w postaci rzeczowych aktywów trwałych) niezbęd-
nych do realizacji czynności wraz z pracownikami. 
W takiej sytuacji mamy przy okazji do czynienia 
z radykalnym odchudzeniem struktury organizacyj-
nej przy minimalnym oporze społecznym z uwagi 
na zachowanie miejsc pracy – co prawda w innym 
przedsiębiorstwie [5]. Ten model wpisuje się najle-
piej w procesy reorganizacji. Definicja ta trochę za-
węża pojęcie outsourcingu z uwagi na to, że odnosi 
się do tzw. outsourcingu substytucyjnego opartego 
o integrację procesów wytwarzania w pionie. Nie-
którzy autorzy sugerują, że z outsourcingiem mamy 
do czynienia również w sytuacji, gdy przedsiębior-
stwo nabywa środki produkcji na rynku pomimo 
posiadania wszystkich zasobów (kadrowych, tech-
nicznych, organizacyjnych itp.) niezbędnych do 
ich wytworzenia [1]. Właściwie można wyróżnić 
prawie nieograniczoną liczbę typów outsourcingu 
w zależności od ustalonych kryteriów. W związ-
ku z tym, że nie jest celem artykułu porządkowa-
nie terminologiczne opisywanego zagadnienia, opis 
typów koncepcji będzie silnie ograniczony. W tym 
miejscu można ogólnie wyróżnić podział outsour-
cingu ze względu na ważność procesów, np. proce-
sy wsparcia i procesy główne. Pierwsze praktyki za-
stosowania koncepcji ograniczały się wyłącznie do 
procesów wsparcia jako procesów powtarzalnych, 
których wydzielenie jest stosunkowo łatwe i nie 
niesie za sobą dużego ryzyka. Wraz z upowszech-
nianiem się koncepcji i objęciem swoim zakresem 
również procesów głównych pojawiły się zasadne 

3 Promocji koncepcji można się doszukać w słowach Henry’ego 
Forda na początku ubiegłego wieku, który poddawał w wątpliwość 
sens realizacji procesów wytwórczych we własnej fabryce, jeśli na 
rynku występuje podmiot, który jest w stanie robić to lepiej.
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pytania o granice „penetra-
cji” koncepcji w przedsiębior-
stwie. Czy możliwie jest spraw-
ne funkcjonowanie organiza-
cji, która maksymalizuje liczbę 
wydzielanych procesów4 także 
w zakresie procesów podsta-
wowych (core business)? Wy-
daje się, że analiza tego pro-
blemu może być rozszerzona 
o problematykę sharing econo-
my – tak silnie upowszechnia-
jącą się w otoczeniu społeczno-
-gospodarczym [4]. Tak posta-
wione pytania skłaniają do zadania kolejnych pytań 
z obszaru teorii przedsiębiorstwa: czy przedsiębior-
stwo, które nie posiada swoich zasobów a jedynie 
organizuje przepływ informacji i koordynuje proce-
sy, może być jeszcze uznane za przedsiębiorstwo? 
Z pewnością dotykamy tu istotnych problemów 
teorii przedsiębiorstwa, teorii instytucjonalnej, jak 
również kosztów transakcyjnych, co może być cie-
kawą podstawą do dalszych analiz5. 

Wracając do aspektów zarządzania jakością, do 
najczęstszych przesłanek stosowania analizowanej 
koncepcji należy zaliczyć chęć ograniczenia kosz-
tów i uproszczenie procesów przedsiębiorstwa. 
Nieujawnianą często przesłanką jest chęć minimali-
zacji zatrudnienia. Niewątpliwie istotne znaczenia 
mają także aspekty niefinansowe – trudne do zmie-
rzenia. Duże organizacje często nie dążą do szcze-
gólnego wzrostu efektywności tych procesów, które 
stanowią niewielki udział w ich kosztach – nie sta-
nowią także dla nich tzw. core businessu. Firmy nie 
dbają też w szczególny sposób, aby procesy te uno-
wocześniać, modernizować środki produkcji służą-
ce tym procesom itp. Wysiłki skupiają się na pro-
cesach głównych. W praktyce gospodarczej bardzo 
trudno jest uzyskać znaczące decyzje inwestycyjne, 
które będą dotyczyły procesów wsparcia. Przenie-
sienie procesu do spółki zewnętrznej6 powoduje, że 
stają się one procesami typu core business i zyskują 
inny priorytet. 

Analizując pozajakościowe skutki koncepcji, 
omówione w dalszej części artykułu, warto zauwa-
żyć, że decyzje outsourcingowe zawsze wiążą się 
z redukcją lub zmianą form zatrudnienia pracowni-
ków – w tym zresztą, zdaniem autora, można doszu-
kiwać się wartości dodanej (często kontrowersyjnej) 
związanej z zastosowaniem koncepcji.

4 Warto w tym miejscu przytoczyć przykład firmy Boeing, która 
zajmuje się głównie „jedynie” składaniem samolotów z produktów 
wytworzonych w ponad 90% w ramach outsourcingu, na ogół 
pochodzących z firm japońskich.

5 Więcej na ten temat w artykule Białowąs Piotr, Wartości organi-
zacji w procesach outsourcingu a teoria kosztów transakcyjnych [w:] 
Skrzypek Elżbieta (red.), Materiały XIX Międzynarodowej Naukowej, 
Kazimierz Dolny, 2016.

6 Powiązanej bądź niepowiązanej kapitałowo ze spółką, z której 
wydziela się proces - co może być kolejnym wyróżnikiem typów 
outsourcingu.

Wydzielenie procesów w firmie produkcyjnej ABC7 
– studium przypadku

Rozważmy funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
produkcyjnego (fabryka dywanów). W analizowa-
nym przypadku przedsiębiorstwo posiadało je-
den z kluczowych – głównych procesów, w wyni-
ku którego powstawał produkt. Produkt trafiający 
do klienta był ostatecznie produktem wysokojako-
ściowym bez wad i niezgodności, jednak jego wy-
twarzanie odbywało się w wyniku pracy wyeksplo-
atowanego parku maszynowego. Proces produkcji 
funkcjonuje podobnie jak w każdej firmie produk-
cyjnej, tzn. główny proces jest złożony z pracow-
ników obsługujących prace maszyn wytwórczych, 
w tym wypadku krosien tkackich. Pozostałe osoby 
stanowią obszar usług wsparcia (najczęściej w fir-
mach występuje nazwa służby utrzymania ruchu) 
i realizują takie funkcje, jak: realizacja planu eks-
ploatacyjnego, planu remontowego, planu moderni-
zacji, jak również usuwanie awarii i przezbrojenia 
maszyn i urządzeń. Na rysunku 1. przedstawiono 
schematycznie ten etap produkcji.

Oczywisty wydaje się fakt, że efektywność pra-
cy pracowników obsługujących krosna determinu-
je praca urządzeń i w tym zakresie możemy mówić 
o pełnym wykorzystaniu możliwości osób zatrud-
nionych. W sposób szczególny przekonał o tym 
świat praktyki i nauki na początku ubiegłego wieku 
Henry Ford, wprowadzając koncepcję taśmy pro-
dukcyjnej i specjalizację pracy. Jedynym elementem 
o charakterze probabilistycznym są awarie, których 
ryzyko wystąpienia jest związane z prawidłowo re-
alizowanym procesem utrzymania ruchu. Ma to 
znaczenie szczególnie w przypadku wyeksploato-
wanego parku maszynowego. Oczywisty jest rów-
nież fakt, nawet dla niezbyt doświadczonego mene-
dżera, że efektywność wykorzystania pracowników 
służb utrzymania ruchu musi być mniejsza w sto-
sunku do pracowników obsługujących urządzenia, 
które determinują czas wykonywania przez nich 
operacji. W związku z powyższym oraz w związku 
z przedstawionymi założeniami koncepcji widać, 
że jest to modelowy obszar zastosowania outsour-
cingu. Spółka wytwórcza podjęła działania w tym 

7 Nazwa firmy została zakodowana.

Rys. 1. Schemat procesu wytwarzania

Źródło: opracowanie własne
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Reorganizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem outsourcingu – uwagi krytyczne

zakresie w postaci: wydzielenia służb utrzymania 
ruchu w formie odrębnej osobowości prawnej wraz 
z przeniesieniem pracowników do nowego pod-
miotu oraz podpisania umowy SLA (Service Level 
Agreement) na obsługę techniczną procesu produk-
cji, co zostało przedstawione na rysunku 2. 

Analiza sytuacji i główne wnioski

Zastosowane rozwiązanie jest rozwiązaniem 
modelowym w praktyce gospodarczej. W opisywa-
nym w artykule studium przypadku można jedynie 
poddawać pod wątpliwość zasadność zaangażowa-
nia kapitałowego spółki matki w spółkę utrzyma-
nia ruchu. Zjawisko wydzielania służb utrzymania 
ruchu w firmach produkcyjnych jest bardzo czę-
ste. Dotyczy to także bardzo popularnego zjawi-
ska w ostatnich latach – tworzenia centrów usług 
wspólnych w organizacjach o charakterze holdin-
gowym, które mają już charakter globalny. Autor 
pragnie jednak zwrócić uwagę na bardzo istotne 
kwestie, które wynikają z oceny długookresowej 
zastosowania koncepcji w ramach usług utrzyma-
nia ruchu:

1. W wielu przypadkach pracownicy zachęce-
ni do uzyskania samodzielności oraz w pewnym 
zakresie autonomiczności (odrębności prawnej) 
i działania na otwartym rynku nie dokonują do-
kładnych analiz możliwości funkcjonowania wy-
dzielonego podmiotu gospodarczego. Zbyt duży 
optymizm, stymulowany dodatkowo z reguły przez 
kreatorów zmian, skutkuje dużym ryzykiem prowa-
dzonej działalności.

2. Proces wydzielenia procesów wsparcia jest 
często po prostu odroczonym w czasie procesem 
restrukturyzacji zatrudnienia, który w normalnych 
warunkach spotkałby się z bardzo dużym oporem 
społecznym. Często zmiany w zakresie parametrów 
umów pracowniczych musiałyby być poprzedzo-
ne żmudnymi negocjacjami umów społecznych, co 

miało duże znaczenie w szcze-
gólności w polskich spółkach 
sektora energetycznego. 

3. Wydzielenie procesu 
do odrębnej spółki w trosce 
o jej los daje złudne nadzieje 
w przypadku pogorszenia kon-
dycji. W praktyce gospodarczej 
jedyna troska o los spółki za-
leżnej wynika z sytuacji bra-
ku zastępowalności usługi na 
rynku. Zjawisko to jest widocz-
ne w szczególności wśród zna-
czących zagranicznych graczy 
rynkowych inwestujących na 
rynku polskim.

4. Zwrócić należy uwagę, że 
w przypadku wydzielenia pro-
cesów do odrębnego podmiotu 
rosną koszty ogólnego zarzą-
du i koordynacji umów (kon-

tekst kosztów transakcyjnych). Jest to niejako pro-
ces naturalny, widoczny w większości krajów świa-
ta. Widać to szczególnie w przypadku spółek hol-
dingowych, w których zatrudnienie w siedzibach 
– centralach spółek w ciągu kilku lat po utworzeniu 
wzrasta z reguły o 100%, w większości przypadków 
nie mając uzasadnienia ekonomicznego.

5. Wydzielenie procesów w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych w analizowanej formie de facto 
może zostać skutecznie przeprowadzone pod wa-
runkiem występowania otoczenia rynkowego, któ-
re zagwarantuje zlecenia spoza grupy kapitałowej, 
a więc umożliwi wzrost maksymalnego obciążenia 
pracowników służb utrzymania ruchu.

6. Pewnym ułatwieniem funkcjonowania nowo-
powstałej spółki – z punktu widzenia sprawno-
ści procesów – jest możliwość rozwoju kompeten-
cji pracowników w kierunku wielozawodowości. 
Wcześniej było to utrudnione z uwagi na fakt nie-
znaczącej koordynacji koncentrującej się wyłącznie 
na bieżących zadaniach i nadzorze. 

7. Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia za-
rządzania jakością jest rosnące ryzyko w ograni-
czeniu poziomu jakości usług. Niezbyt często jest 
to brane pod uwagę przy projektowaniu zmian. 
Co prawda parametry w tym zakresie są zawarte 
w umowach SLA, jednak – zdaniem autora – do-
kładna parametryzacja procesu w tym zakresie jest 
praktycznie niemożliwa. Trudno jest bowiem okre-
ślić w umowie elementy „miękkie”, jak choćby 
kompetencje pracowników. W umowach jest z re-
guły oczywisty zapis, że zleceniobiorca zapewnia 
odpowiednie kompetencje. W praktyce może do-
chodzić do konfliktu interesów w sytuacji, gdy wy-
dzielona spółka ma wiele kontraktów o wysokiej 
rentowności spoza grupy kapitałowej.

8. Uwaga zawarta w punkcie powyższym ma 
znaczenie szczególnie w przypadku wyeksploato-
wanego parku maszynowego, który najczęściej jest 
dobrze znany wieloletnim pracownikom spółki 

Rys. 2. Schemat procesu wytwarzania

Źródło: opracowanie własne
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przed ich wydzieleniem organizacyjnym. Zjawisko 
rotacji pracowników po wydzieleniu, skutkujące 
wzrostem sprawności działania, generuje z reguły 
ryzyko obniżenia jakości usług i wsparcia procesów 
produkcyjnych.

Powyżej sformułowane uwagi krytyczne nie ma-
ją – w założeniu autora – podważyć sensu wdraża-
nia outsourcingu w przedsiębiorstwie. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że bardzo często procesy są 
przeprowadzane z punktu widzenia krótkiego ho-
ryzontu czasowego. Wynika to z faktu poszukiwa-
nia szybkich sukcesów wśród menedżerów, często 
pracujących krótko dla organizacji, których nie do-
tkną negatywne skutki zmian. Podobna uwaga doty-
czy także zewnętrznych doradców promujących te 
rozwiązania jako rozwiązania modelowe dla więk-
szości firm. Ich także w szczególności nie dotkną 
negatywne skutki nieprzemyślanego zastosowania 
koncepcji. Zwrócić należy również uwagę na fakt, 
że sformułowane w punktach pewne problemy ja-
kościowe zastosowania koncepcji są swego rodzaju 
nośnikiem wartości dodanej outsourcingu. Nic tak 
nie pozwala obniżyć poziomu kosztów jak poprzez 
obniżenie poziomu jakości. Teza kontrowersyjna 
z punktu widzenia środowiska praktyków i teorety-
ków zarządzania jakością, w związku z tym należy 

oczywiście natychmiast dodać, że teza jest słuszna 
wyłącznie w skrajnie krótkim okresie czasu. Oczy-
wiście jest to najgorsza droga do rozwoju organi-
zacji. Warto także na koniec zauważyć, że w wielu 
przedsiębiorstwach jest ostatnio widoczny odwrót 
od zastosowania tej koncepcji. Przykładem są por-
ty lotnicze, które po wydzieleniu procesu ochrony 
obiektów powracają znów do bezpośredniego za-
trudniania pracowników.
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QMOD to międzynaro-
dowa konferencja nauko-
wa, której kolejne edycje 
organizowane są w roż-
nych miastach, najczę-
ściej na terenie Europy. 
W 2018 r. odbyła się ona 
w stolicy Walii, na tere-
nie Uniwersytetu w Car-
diff. Wygłoszonych zostało 
tutaj niemal 150 referatów 
dotyczących zarządzania 
jakością, spośród których 
18 zostało wyróżnionych. 
Opublikowano je w czasopiśmie „Total Quality 
 Management & Business Excellence”.

 Jednym z tych nagrodzonych opracowań jest ar-
tykuł pt. „New evidence on the origins of quality 
circles”. Został on opracowany przez zespół składa-
jący się z czterech osób reprezentujących brytyjskie 
uczelnie. Warto zainteresować się jego treścią z co 
najmniej dwóch różnych powodów. Po pierwsze ze 
względu na to, że zawiera nieznane dotąd fakty do-
tyczące powstania kół jakości. Po drugie, na uwagę 
zasługuje fakt, że do jego przygotowania wykorzy-
stano dość nietypową metodę badawczą.

 Za twórcę kół jakości uznawany był do tej pory 
Kaoru Ishikawa, profesor Uniwersytetu Tokijskiego. 
Źródła literaturowe podawały także, że pierwszym 
przedsiębiorstwem, w którym koła jakości zaczęły 
funkcjonować, było Nippon Wireless and Telegraph 
Company. Rozpoczęcie działalności tych kół da-
towano na 1962 rok. Autorzy omawianego artyku-
ły wykazali jednak, że koła jakości stosowane  były 
w Japonii już wcześniej. Według zgromadzonych 
przez nich informacji pierwszym przedsiębior-
stwem, w którym uruchomiono koła jakości, było 
Sumitomo Electric Industries (SEI). 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej osoby 
odpowiedzialne za japońską gospodarkę zdały so-
bie sprawę z dystansu, jaki dzieli poziom rozwo-
ju Japonii od poziomu rozwoju USA. Okazało się, 
że Amerykanie mają dwie kluczowe przewagi nad 
 Japończykami. Po pierwsze wypracowali lepsze 
praktyki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwa-
mi. Po drugie wiedza ta została usystematyzowa-

Nowe fakty dotyczące powstania kół 
jakości 
(Gery Ellis, Pauline Found, Maneesh Kumar, Jan Harwell. 
2019. “New evidence on the origins of quality circles”, Total 
Quality Management & Business Excellence, 30(S1): 129–140)

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

na (jako efekt współpracy środowiska naukowego 
z przemysłem) i dzięki temu łatwo jest ją przekazy-
wać. Z tego powodu w Japonii zaczęły być realizo-
wane, wspierane przez aliantów okupujących ten 
kraj po II wojnie światowej, programy rozwojowe 
dla przemysłu. 

Przedsiębiorstwo Sumitomo Electric Industries, 
które doznało wielu zniszczeń podczas wojny, ak-
tywnie przyłączyło się do trzech najważniejszych 
projektów, tj. Training Within Industry, Manage-
ment Training Programme oraz Civil Communica-
tions Sector. Koordynatorem realizacji w SEI każde-
go z tych projektów był Benzaemon Inoue. Urodził 
się on w 1906 roku w Kioto. Studia na Uniwersyte-
cie Tokijskim ukończył w 1930 roku i od razu pod-
jął pracę jako inżynier elektryk w Sumitomo Elec-
tric Industries. W 1949 roku awansował i został asy-
stentem menedżera zakładu SEI w Osace. W tym 
czasie w całym przedsiębiorstwie próbowano wdro-
żyć rozwiązania bazujące na tayloryzmie. B. Inoue 
aktywnie się w nie włączył i stał się osobą odpowie-
dzialną za realizację wspomnianych wcześniej pro-
jektów rozwojowych. Wiedzę, jaką zdobył podczas 
szkoleń realizowanych w ramach Civil Communi-
cations Sector, nazwał „światłem, które wszystko 
rozjaśniło1”. Jednym z tematów omawianych pod-
czas tych szkoleń były programy sugestii pracow-
niczych, które w przypadku Sumitomo Electric In-
dustries dały impuls do uruchomienia kół jakości. 
Rozwój tego przedsiębiorstwa w kolejnych latach 
był na tyle dynamiczny, że w 1962 roku otrzymało 
ono prestiżową Nagrodę Deminga. Koła jakości by-
ły jedną z najważniejszych mocnych stron SEI opi-
sanych w dokumentacji związanej z aplikowaniem 
o tę nagrodę. Tak więc za twórcę kół jakości powi-
nien być uważany B. Inoue.

Informacje zaprezentowane w artykule „New evi-
dence on the origins of quality circles” zgromadzo-
ne zostały dzięki badaniom literaturowym. Kluczo-
wą rolę odegrała analiza treści prywatnych listów, 
których autorem był Benzaemon Inoue, a adresa-
tem Kenneth Hopper – autor publikacji z zakresu 
zarządzania. Pewną ciekawostkę może stanowić 
fakt, że do poznania się tych dwóch osób przyczy-
nił się Peter Drucker. Kolejnym bardzo ważnym 
źródłem informacji była dokumentacja opracowa-
na przez firmę Sumitomo Electric  Industries w mo-
mencie, gdy ta aplikowała o Nagrodę Deminga. Ze 
względu na to, że była ona napisana w języku ja-
pońskim, konieczne było wynajęcie specjalistycz-
nej firmy, która zajęła się przetłumaczeniem tego 
38 stronicowego dokumentu na język angielski.

1 Gery Ellis, Pauline Found, Maneesh Kumar, Jan Harwell. 2019. 
“New evidence on the origins of quality circles”, Total Quality Mana-
gement & Business Excellence, 30(S1): 130.
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28 listopada br. Polski Ko-
mitet Normalizacyjny zorga-
nizował w Centrum Konfe-

rencyjnym MS Mermaid w Warszawie ogól-
nopolską konferencję dotyczącą systemu za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
w kontekście normy  PN-ISO 45001:2018. Spo-
tkanie miało na celu zaprezentowanie syste-
mu zarządzania bhp w świetle prac norma-
lizacyjnych, a także zwiększenie świadomo-
ści na temat normalizacji w kontekście nowo 
opracowanej polskiej wersji normy PN-ISO 
45001:2018. 

1 sierpnia br. norma PN-ISO 45001:2018 zo-
stała opublikowana w polskiej wersji języko-
wej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom bran-
ży BHP oraz podkreślając znaczenie normalizacji  
w tym obszarze, Polski Komitet Normalizacyjny 
zorganizował konferencję poświęconą tej normie.

Każda organizacja jest odpowiedzialna za zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników oraz osób, na które 
mogą wpływać jej działania. Norma PN-ISO 45001 
umożliwia ustanowienie, wdrożenie i utrzymywa-

Konferencja PKN  
„BHP zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018” 

nie systemu zarządzania BHP we wszystkich orga-
nizacjach; jednocześnie przedstawia bieżący punkt 
widzenia na temat zarządzania bezpieczeństwem  
i higieną pracy oraz najlepsze praktyki. 

Eksperci zaproszeni na konferencję omówi-
li – w kontekście normy PN-ISO 45001 – zagad-
nienia związane z systemem zarządzania BHP, 
przedstawili podstawowe terminy i definicje sys-
temu oraz dyskutowali nad poprawą jego sku-
teczności. Słuchaczom został również przybli-
żony temat systemu prawnego w obszarze BHP, 
a także wyzwania wynikające z nowej normy  
PN-ISO 45001 dla akredytacji jednostek certyfiku-
jących systemy zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy.

W wydarzeniu uczestniczyło 150 przedstawi-
cieli BHP z różnych obszarów biznesu, zarówno  
firm państwowych, jak i prywatnych, a także stowa-
rzyszeń branżowych i uczelni wyższych.

Więcej o normie: https://www.pkn.pl/sites/
default/files/sites/default/files/imce/files/BHP_
zgodnie_z_PN-ISO_45001.pdf

Patronat honorowy nad konferencją obję-
li: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Centralny Instytut Ochrony Pra-
cy – Państwowy Instytut Badawczy, Polskie 
Centrum Akredytacji. Patroni medialni: mie-
sięczniki: „ATEST-Ochrona Pracy”, „Problemy  
Jakości”, „Promotor BHP” oraz portale: Asy-
stentBHP.pl, Forumbiznesu.pl.

Szczegółową relację z konferencji będzie moż-
na przeczytać w grudniowym numerze „Wiado-
mości PKN” na www.pkn.pl

Monika Kicuła
Dział Komunikacji PKNFot.: PKN 
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Jakość i logistyka na przykładzie firmy ASmet  
– seminarium dla studentów zarządzania i logistyki

W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się semi-
narium w firmie ASmet w Regułach, podczas któ-
rego 30-osobowa grupa studentów kierunków Za-
rządzanie oraz Logistyka Wydziału Ekonomicznego 
UMCS w Lublinie, w tym członków Studenckie-
go Koła Naukowego Zarządzania Jakością i Wie-
dzą, miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem 
firmy, która jest znaną i liczącą się firmą na ryn-
ku polskim i międzynarodowym. Studenci mieli 
możliwość zwiedzenia magazynu wysokiego skła-
dowania w Mosznej. Inwestycja wzbudziła u stu-
dentów podziw i zainteresowanie ze względu na 
skalę przedsięwzięcia i jego nowoczesność. Wizyta 
stanowiła możliwość zapoznania się z najnowszy-
mi rozwiązaniami, jakie mogą być wykorzystywa-
ne w logistyce. Była okazją do zderzenia wiedzy 
teoretycznej studentów i praktyką opartą na roz-
wiązaniach sztucznej inteligencji. Studenci ponad-
to zapoznali się z firmą w Regułach, gdzie mieli 
okazję zobaczyć rozwiązania w sferze produkcji 
i logistyki. Zapoznali się z działalnością Centrum 
 Innowacyjno-Wdrożeniowego oraz magazynem 
Kanban. Wiedza przekazana podczas spotkania 
przez liderówi firmy, w tym przez Pana Prezesa 
Andrzeja Sajnagę, stanie się z pewnością inspira-
cją dla studentów, by dążyć do doskonalenia siebie, 
dziś jako studentów i w przyszłości pracowników 
i szefów firm. Spotkanie w firmie ASmet stanowiło 
impuls do większej troski o umiejętne zarządzanie 
sobą i swoim czasem. Studenci w ankiecie wskaza-
li możliwe kierunki doskonalenia tej dojrzałej i sta-
le doskonalącej się firmy.

Grupa ASmet od wielu lat dostarcza elementy 
złączne do wielu branż i gałęzi gospodarki. Jest 
w stanie obsłużyć każdego klienta zgodnie z jego 
indywidualnym zapotrzebowaniem i specjalnymi 
wymaganiami. Własne zaplecze produkcyjne, sze-
roka gama asortymentowa (80 tys. pozycji asorty-
mentowych w ofercie, z czego 35 tys. dostępnych 
z magazynu) oraz wykwalifikowana kadra inży-
nieryjno-techniczna to atuty Grupy ASmet. Firma 
posiada możliwość wyprodukowania wyrobów ry-
sunkowych wg dokumentacji klienta – od jednej 
sztuki do produkcji wielkoseryjnej. Dzięki posia-

daniu przez Grupę ASmet dużego centrum logi-
stycznego, trzech magazynów lokalnych, dwóch 
zakładów produkcyjnych, zakładu nakładania 
powłok galwanicznych, nowoczesnego laborato-
rium, jest w stanie dostarczać klientowi elementy 
złączne, nawet bezpośrednio na linie montażowo-
-produkcyjne, zgodnie z założeniami systemu Just 
in time. Grupa ASmet to dziś niemal 500 wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, z których pra-
wie połowa to inżynierowie lub technicy. Wszy-
scy stale doskonalą się we wprowadzaniu nowych 
procesów produkcji i zarządzania. Największą 
przewagą na współczesnym rynku jest fakt, że fir-
ma opiera się na trzech filarach biznesu: jest pro-
ducentem, jest jednym z liderów w handlu mate-
riałami złącznymi, posiada olbrzymi magazyn pod 
Warszawą, przy autostradzie A2, w którym może 
składować prawie 20 tysięcy ton towarów. Ofer-
ta firmy to 100 tysięcy pozycji asortymentowych.

Na podkreślenie zasługuje CL Moszna-Parcela 
– magazyn wysokiego składowania. Dobiega koń-
ca montaż regałów wysokiego składowania firmy 
WDX w Centrum Logistycznym Moszna-Parcela. 
Obszar regałowy składa się z 33 rzędów, 13 pozio-
mów składowania oraz 22 zatok. Rozwiązanie za-
pewnia ponad 19 tysięcy miejsc paletowych przy-
stosowanych do ładunków o wadze maks. 900 kg. 
Nośność regałów wynosi 21 ton na sekcję. Palety 
EURO są odkładane po krótszym boku (800 mm 
w głąb) – dla bezpieczeństwa pracy operatorów 
konieczne było zastosowanie belek poprzecznych, 
podporowych. System wyposażono w ochrania-
cze oraz pełne osiatkowanie pojedynczych rzę-
dów regałów. Składowanie towarów zostało opar-
te przede wszystkim na wózkach systemowych 
Crown TSP (operator podnoszony jest wraz z ła-
dunkiem), poruszających się po pętli indukcyj-
nej w pełnej nawigacji magazynowej. Doskonale 
sprawdzają się zarówno w procesie kompletacji, 
jak i składowaniu całych palet w regałach. Do-
pełnieniem są niskopoziomowe wózki GPC, wóz-
ki typu Reach Truck, elektryczne wózki WP3000 
przeznaczone do prac załadunkowych i rozładun-
kowych, wózki holujące TC oraz wózki SC. Inwe-
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stycji towarzyszy automatyzacja magazynu cen-
tralnego Grupy ASmet we współpracy z TGW. 
ASmet Sp. z.o.o Sp.k., jedna z największych pol-
skich firm dostarczających elementy złączne, wy-
brał firmę TGW jako głównego projektanta oraz 
dostawcę dla nowego w pełni zautomatyzowane-
go centrum logistycznego wybudowanego w miej-
scowości Moszna-Parcela koło Warszawy. Projekt 
zostanie zrealizowany do końca marca 2020 roku. 
Dzięki zrealizowaniu inwestycji automatyczne-
go magazynu w nowym centrum dystrybucyjnym 
polska firma znacząco zwiększy poziom obsługi 
swoich klientów oraz pojemność swojego maga-
zynu. Realizacja inwestycji przygotuje spółkę do 
globalnego wzrostu na następne lata. Dodatkowo, 
znaczne skrócenie czasu realizacji zleceń z 4 go-
dzin do zaledwie 30 – 60 minut umożliwi, iż zlece-
nia, które były dotychczas realizowane po półno-
cy, będą realizowane o godzinie 15. Ponadto wy-
korzystanie automatyzacji przeciwdziała proble-
mom z niedoborem kadry magazynowej, który co-
raz dotkliwiej jest odczuwany. Zlecenie obejmuje 
konstrukcję nowego automatycznego centrum dys-
trybucji bazującego na systemie wózków shuttle, 
multifunkcjonalne stacje do kompletacji towarów 
i pakowania. Dodatkowo stworzone zostaną spe-
cjalne strefy przyjęcia i wydania towaru oraz au-
tomatyczny bufor na puste pojemniki. Elementem 
bazowym nowego rozwiązania jest 3-alejowy sys-
tem wózkowy shuttle, który oferuje 60 000 loka-
cji składowych dla pojemników. Jako metodologię 

kompletacji przyjęto system towar-do-człowieka.  
Z wykorzystaniem 32-poziomowego składowania 
w alejach jest to system znacznie bardziej efek-
tywny niż obecnie stosowane rozwiązanie kom-
pletacji w modelu człowiek-do-towaru. Wysoko 
wydajne rozwiązanie składowania pojemników 
umożliwia dostawę pojemników do stacji komple-
tacyjnych w odpowiedniej kolejności, umożliwia-
jąc optymalne przygotowanie zarówno zleceń ty-
pu Kanban, jak i realizację zleceń innych typów. 
Podczas podpisywania umowy uwzględniono tak-
że kontrakt serwisowy z Grupą ASmet, który obej-
muje planowane inspekcje oraz wsparcie przez 
6 dni roboczych w tygodniu. Kontrakt zawarty jest 
na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejne 
24 miesiące. Odpowiedni pakiet części zamien-
nych, a także niewymagająca częstych przeglądów 
technologia TGW powodują wysoką dostępność 
systemu i operacyjne bezpieczeństwo klienta. In-
westycja w ASmet sprawia, że klient z większym 
spokojem patrzy w przyszłość.

Sposób zarządzania firmą, tempo i organiza-
cja prac w ramach gigantycznego przedsięwzię-
cia logistycznego zasługuje na najwyższe uznanie. 
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, szczegól-
nie z studentami, oraz wielka gościnność zasługu-
je na uznanie. Wyrażamy podziękowanie za okaza-
ną życzliwość, otwartość i serce. 

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Fot.: Profesor Elżbieta Skrzypek i Prezes Andrzej Sajnaga ze studentami
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W dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie odbyła się II Krajo-
wa Konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska 
jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 
1918 – 1921” oraz finał konkursu PNJ – EFQM.

Uczestników przywitał dr inż. Witold Pokora, 
który zaprezentował aktualne zasady konkursu PNJ 
– EFQM obowiązujące w 2019 r., przedstawił Ka-
pitułę PNJ – EFQM, w tym omówił rolę regional-
nych nagród jakości, tj.: Opolska Nagroda Jakości, 
Pomorska Nagroda Jakości oraz Wielkopolska Na-
groda Jakości. Podkreślił wagę współpracy z Funda-
cją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, jedynego przedstawiciela EFQM w Polsce. 
Dzięki podpisanemu porozumieniu w 2019 r. prze-
prowadzony został konkurs PNJ – EFQM w dwóch 
firmach, które skutecznie zarządzają na poziomie 
dwóch i pięciu gwiazdek. Firmy te otrzymały wy-
różnienia EFQM oraz nagrody PNJ.

Dyrektor Generalny KIG, Pan Marek Kłoczko, ofi-
cjalnie otworzył konferencję. W swoim wystąpie-
niu przypomniał założycieli Konkursu PNJ, w tym  
prof. Romualda Kolmana oraz prof. Edwarda Kin-
dlarskiego, którego imienia jest nagroda indywidu-
alna PNJ w kategoriach: nauka, promocja i prakty-
ka. Omówił szczególną rolę Krajowej Izby Gospo-
darczej w tworzeniu Polskiej Nagrody Jakości.

Inauguracyjny referat wygłosił dr hab. inż. Marek 
Roszak, prof. PŚ, pt.: „Kultura jakości – współcze-
sne wyzwania”, w którym podkreślił znaczenie sza-
cunku i uczciwości w kształtowaniu jakości. 

Następnie zostały wygłoszone referaty:

  „Nowy Model EFQM – wyzwania dla polskich 
organizacji” – wygłoszony przez dra hab. Arkadiu-
sza Wierzbica, prof. UE we Wrocławiu, oraz dr Joan-
nę Martusewicz z UE we Wrocławiu, którzy omó-
wili kluczowe zagadnienia i zmiany modelu EFQM 
i ich wpływ na zarządzanie organizacją;

  „Nasza droga do doskonałości – MPWiK S.A. 
we Wrocławiu”, wygłoszony przez Pana Witolda 
Ziomka, Prezesa Zarządu MPWiK S.A. we Wrocła-
wiu, który przedstawił efekty stosowania modelu 
EFQM w doskonaleniu zarządzania firmą oraz re-
alizacji projektów;

  „Współczesny wymiar jakości w relacji z od-
biorcami” – wygłoszony przez Pana Sławomi-
ra Bieńkowskiego, Pełnomocnika Prezesa SEP 
ds. współpracy z PTE, który podkreślił znaczenie 
budowania relacji międzyludzkich w aspekcie ja-
kościowym;

  „Cyfrowa transformacja na przykładzie 
MPWiK S.A. we Wrocławiu” – wygłoszony przez 
Pana Piotra Słomiannego, Dyrektora finansów, któ-
ry podkreślił znaczenie systemowego podejścia do 
rozwiązań informatycznych, w tym czerpania in-
formacji niezbędnych do skutecznego zarządzania 
procesami.

Wygłoszone referaty przyjęte były z dużym uzna-
niem i zainteresowaniem, szczególnie w zakresie 
wykorzystania modelu EFQM do doskonalenia za-
rządzania oraz organizowania konkurów EFQM 
na poziomie 5*/7* wspólnie z konkursem PNJ 
z uwzględnieniem właściwych poziomów.

W części konkursowej wręczone zostały nagrody 
indywidualne i zespołowe. Tegoroczne nagrody przy-
znane zostały z udziałem regionalnych nagród jako-
ści, w tym: Wielkopolskiej Nagrody Jakości, Pomor-
skiej Nagrody Jakości i Opolskiej Nagrody Jakości. 

Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter konfe-
rencji, w ramach uznania za szczególne zasługi 
dla jakości, wręczono Polską Specjalną Nagrodę 
Jakości prof. dr hab. Elżbiecie Skrzypek z UMCS  
w Lublinie.

W ramach konkursu Polska Indywidualna Nagroda 
Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego nagrody 
otrzymały nw. osoby w następujących kategoriach:

   nauka – dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor 
Politechniki Gdańskiej;

   praktyka – Waldemar Cezary Zieliński, Dyrektor 
Oddziału NOT w Gdańsku;

   promocja – dr hab. Sławomir Wawak, prof. Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W ramach konkursu Znakomity Przywódca nagro-
dy otrzymali:

   dr nauk med. Violetta Szycik, Prezes zarządu  
VIVADENTAL Sp. z o.o.;
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 Witold Ziomek – Prezes Zarządu MPWiK S.A. we 
Wrocławiu.

W ramach konkursu Znakomity Pełnomocnik/Mene-
dżer Systemów Zarządzania nagrody otrzymali:

Dr Krystyna Stephens – BPIC Sp. z o.o.;

 Stanisław Chomżyński – Wojskowe Zakłady Inży-
nieryjne S.A.;

 Henryk Dębski – Instytut Badań i Rozwoju 
BOSMAL Sp. z o.o.;

 Andrzej Krawczyk – Gotowski – Budownictwo 
Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.;

Witold Lipka-Auguścik – Warbud S.A.;

 Aneta Muzolf – Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy;

 Elżbieta Olszewska – VIVADENTAL Sp. z o.o.;

 Elżbieta Stepnowska – Polska Grupa Zbrojenio-
wa S.A.;

 Edyta Słupecka – Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Lotnictwa.

W ramach konkursów zespołowych przyznano na-
grody PNJ – EFQM dla:

 MPWiK S.A. we Wrocławiu – Recognised for 
Excellence 5* na poziomie pięciu gwiazdek;

 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND 
Sp. z o.o. – Committed to Excellence 2* na pozio-
mie dwóch gwiazdek.

PNJ

 LIVING FOOD Sp. z o.o.;

 PPHU POLIPACK sp.j.;

 PH WPHW Sp. z o.o. w Pile;

 PRALNIA „SONIA” Stanisław Pirch;

 SOFOREK Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością Spółka Komandytowa;

 SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o.

W ramach konferencji odbyła się gala wręcze-
nia okolicznościowego medalu „Polska jakość 
w 100-lecie odzyskania Niepodległości” dla 8 osób, 
które od lat propagują ideę jakości  w zarządzaniu 
biznesowym.

Bezpośrednio po uroczystych wręczeniach od-
była się debata z udziałem nagrodzonych pt.: „Naj-
lepsze praktyki stosowania modelu PNJ – EFQM”. 
 Debatę prowadził prof. Arkadiusz Wierzbic.

W podsumowaniu konferencji potwierdzono za-
sadność współpracy z regionalnymi nagrodami ja-
kości i nagradzanie firm z najlepszymi wynikami na 
poziomie krajowym.

Przyjęto z uznaniem możliwość oceny polskich 
firm na poziomie europejskim. Każda firma, nieza-
leżnie czy posiada wdrożony certyfikowany system 
zarządzania lub nagrodę PNJ, czy zarządza firmą 
wg własnych zasad, może poddać się ocenie, w ra-
mach której otrzyma rzetelny wynik określający po-
ziom doskonałości, na jakim się znajduje, tj.:

– Committed to Excellence Project 
Validation – jednej gwiazdki (1*);

– Committed to Excellence Assess-
ment – dwóch gwiazdek (2*);

– Recognized for Excellence – trzech 
do pięciu gwiazdek (3* – 5*).

Zapraszamy do udziału w konkur-
sie wszystkich, a szczególnie dotych-
czasowych laureatów Polskiej Na-
grody Jakości. Jak wspomniano wy-
żej, od 2020 r. rusza nowy model 
EFQM, a tym  samym nowy model 
PNJ – EFQM.

dr inż. Witold Pokora
Sekretarz PNJ

Fot.: Laureaci i uczestnicy konferencji

Fot.:  Wystąpienie dra inż. Witolda Pokory




