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“There is only one way to excellence”
–   an interview with Prof. Jens J. Dahlgaard
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Postrzeganie przez pasażerów jakości usług trans-
portowych może znacznie odbiegać od wskaźników 
technicznych poziomu usług stosowanych przez 
planistów.

Vanhanen, Kurri 2007

Jakość usług stała się znaczącym wyróżnikiem i naj-
potężniejszą konkurencyjną bronią, którą posiada 
wiele organizacji usługowych.

Clow & Vorhies 1993

Wprowadzenie

Jakość usług jest uważana za istotny element 
strategii zarządzania, gdyż ma ona kluczowe zna-
czenie dla utrzymania, a nawet zwiększenia za-
dowolenia klientów, poprawy wydajności oraz 
zwiększenia przychodów dla każdej organizacji 
biznesowej. Presja konkurencji w większości branż 
zmusiła menedżerów do szukania alternatywnych 
sposobów na zwiększenie pozycji konkurencyj-
nej przedsiębiorstwa; jednym z nich jest perma-
nentna dbałość o poziom jakości świadczonych 
usług w celu ich odróżnienia od usług konkuren-
cji. Rosnące znaczenie jakości usług jest niezależ-
ne od rodzaju branży, stąd też w dzisiejszych cza-
sach jakość ma coraz większe znaczenie również 
w transporcie – jest ona istotnym wyznacznikiem 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

usługi 
transportowe, 
jakość usług, 
Servqual

Jednym z podstawowych działań realizowanych na rynku TSL jest usługa transportowa, która pełni bardzo 
ważną rolę w całej gospodarce. Umożliwia bowiem sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich jej 
działów. Dlatego zasadne staje się zapewnienie odpowiedniej jakości usług transportowych, definiowanej 
jako spełnienie przez przewoźnika określonych wymagań i potrzeb klientów (pasażerów). Spośród szerokiej 
gamy narzędzi i instrumentów badawczych, wykorzystywanych do oceny poziomu jakości usług, warto zwrócić 
uwagę na koncepcję SERVQUAL, która jest ciągle doskonalona. Aktualnie nie ma zgodności co do liczby, nazw 
i charakterystyki poszczególnych wymiarów, na których opiera się idea SERVQUAL. W pracy przedstawiono 
kilka wybranych koncepcji, a w konsekwencji efektów badań realizowanych przez różnych autorów za 
pośrednictwem metody SERVQUAL.
Celem artykułu jest określenie roli i możliwości zastosowania metody SERVQUAL przy badaniu jakości usług 
transportowych, która jest najczęściej wykorzystywana w przypadku oceny usług niematerialnych, nietrwałych 
i różnorodnych.

KEYWORDS ABSTRACT

transport services, 
quality of services, 
Servqual

One of the basic activities carried out on the TSL market is a transport service that plays a very important 
role in the entire economy. It enables efficient and effective functioning of all its departments. Therefore, 
it is reasonable to provide the appropriate quality of transport services, defined as meeting the specific 
requirements and needs of customers (passengers) by the carrier. Among the wide range of tools and 
research instruments used to assess the level of service quality, it is worth paying attention to the concept 
of SERVQUAL, which is constantly being improved. Currently there is no agreement as to the number, names 
and characteristics of individual dimensions on which the idea of   SERVQUAL is based. The work presents 
several selected concepts, and consequently the effects of research carried out by various authors through 
the SERVQUAL method.
The aim of the article is to determine the role and the possibility of using the SERVQUAL method when 
examining the quality of transport services, which is most often used in the assessment of intangible, non-
durable and diverse services.

* Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Energetyki i Środków Trans-
portu, Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem; e-mail: annarodzen
93@gmail.com 
** Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Energetyki i Środków Trans-
portu, Zakład Logistyki i  Zarządzania Przedsiębiorstwem; e-mail: monika.
stoma@up.lublin.pl
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popytu na transport, a także skutecznym narzę-
dziem utrzymania i zwiększenia konkurencyjności 
na rynku transportowym.

Przez długi czas ocena wydajności transportu 
publicznego była przeprowadzona z perspekty-
wy menedżerów usług, w oparciu o efektywność 
kosztową i efektywność kosztową usług i opera-
cji [np. Hensher i Daniels, 1995]. Jednak w cią-
gu ostatnich kilku dekad jakość usług stała się 
głównym obszarem zainteresowania praktyków, 
menedżerów i naukowców, którzy skupili się na 
perspektywie pasażerów [Juan de Ońa, Rocío 
de Ońa 2015].

Odnosi się to najbardziej do oceny jakości usług 
transportowych. Stąd też wszystkie organizacje 
transportowe powinny regularnie przeprowadzać 
ocenę jakości swoich usług, biorąc pod uwagę pa-
rametry, takie jak: niezawodność, bezpieczeństwo, 
komfort itp., w stosunku do pożądanych warto-
ści docelowych przez decydentów [Eboli, Maz-
zulla 2012]. Takie oceny mogą być dokonywane 
przez: klientów, personel serwisowy, ekspertów do 
spraw transportu itp. [Anjali et al. 2011]. Biorąc 
pod uwagę częstotliwość, zakres i rolę realizowa-
nych usług transportowych, znaczenia nabiera ko-
nieczność przeprowadzania jej analizy za pośred-
nictwem wielu powszechnie dostępnych metod, 
technik i narzędzi badawczych [Przybylska 2011]. 
Aby tego dokonać, należy wziąć pod uwagę fakt, że 
jakość świadczonych usług może być interpretowa-
na i odczuwana przez odbiorców inaczej niż przez 
dostawców. Biorąc pod uwagę klienta, wyróżnia się 
odczuwaną i oczekiwaną jakość usług. Jakość ocze-
kiwana to poziom usług wymagany przez klien-
ta, natomiast jakość usługi, jaką otrzymuje klient, 
definiowana jest jako jakość odczuwana. Z kolei 
w przypadku dostawcy definiuje się jakość docelo-
wą, która określa poziom, jaki chce osiągnąć usłu-
godawca. Ponadto należy wyróżnić tu jakość dostar-
czaną, która jest odzwierciedleniem faktycznego 
poziomu świadczonej usługi w normalnych warun-
kach pracy z uwzględnieniem wszystkich występu-
jących zakłóceń oraz ich źródeł pochodzenia [Mi-
lenkiewicz 2011].

Eksperymenty w zakresie oceny satysfakcji klien-
ta z poziomu jakości świadczonych usług transpor-
towych są częstym tematem badawczym wielu au-
torów na świecie. Jednakże problematyka w tym 
zakresie jest przedstawiona w literaturze przed-
miotu w sposób selektywny. Problemem badaw-
czym, jak się wydaje, jest zweryfikowanie uniwer-
salności metody SERVQUAL w ocenie jakości usług 
transportowych.

Celem artykułu jest określenie roli i możliwo-
ści aplikacyjnych metody SERVQUAL podczas 
oceny jakości usług transportowych. Metoda ta, 
jak się wydaje, umożliwia porównanie oczekiwań 
klienta i jego doświadczeń w przypadku oce-
ny usług charakteryzujących się niematerialno-
ścią, nietrwałością, brakiem standaryzacji czy 
różnorodnością.

Problematyka jakości usług w literaturze

Nadrzędnym uwarunkowaniem dla zdobycia 
i utrzymania odpowiedniej pozycji rynkowej usłu-
godawcy staje się jakość oferowanej usługi trans-
portowej. Dlatego istotne jest, by zdefiniować sa-
mą jakość usług, którą J. Łańcucki [2003] uważa za 
wychodzenie naprzeciw wymaganiom klienta pod-
miotów prowadzących działalność usługową. Jeśli 
przyjrzymy się dokładniej analizowanemu pojęciu, 
jakość usługi można określić jako stopień, w jakim 
wszystkie kompatybilne właściwości usługi speł-
niają wymagania stawiane przez klienta. Innymi 
słowy – to klient decyduje, w jakim zakresie usłu-
ga spełnia jego oczekiwania i potrzeby, jeśli w ogóle 
sytuacja taka ma miejsce [Mrozik i in. 2011].

W literaturze przedmiotu ocena przez klienta ja-
kości usługi, w tym również usługi transportowej, 
składa się z następujących założeń: 

 klient ocenia usługę z własnego punktu 
widzenia, 

 klient odbiera wszystkie elementy usługi jako 
całościową działalność, 

 słabe punkty oferty mają nieproporcjonalnie 
niekorzystny wpływ na jego ocenę, 

 klient nie zwraca uwagi na wewnętrzną organi-
zację przebiegu procesu.

Bez względu na dużą różnorodność sformułowań 
w zakresie jakości, nadrzędną myślą jest określanie 
jakości jako spełnianie wymagań i oczekiwań klien-
ta [Świderski 2012].

Począwszy od lat 80. XX w. problematyka jakości 
usług, szczególnie z zakresu marketingu i zarządza-
nia przedsiębiorstwem, była niejednokrotnie podej-
mowana w literaturze światowej i krajowej z kil-
ku powodów, odmiennych w każdym kraju. Fakt, 
że uznano istotność jakości usług, nie doprowadził 
jednakże do wielkich postępów w tej dziedzinie. 
W większości krajów brakuje bowiem jednolitego 
podejścia do oceny jakości, a sama koncepcja jako-
ści nadal jest niejasna i teoretyczna. Pomimo wielo-
ści przeprowadzonych badań oraz szerokiego wa-
chlarza metod stosowanych do oceny tejże jakości, 
nie osiągnięto konsensusu co do tego, jak koncep-
tualizować czy operacjonalizować postrzeganą ja-
kość usług; nie wypracowano także uniwersalnego 
podejścia do oceny postrzegania przez odbiorców 
(klientów, konsumentów, usługobiorców) poziomu 
jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 
funkcjonujące na współczesnym rynku. W litera-
turze przyjęto jednakże dwie różne perspektywy 
w tym zakresie.

Pierwsza perspektywa sugeruje, że postrzegana 
jakość usług jest oparta na paradygmacie dyskon-
firmacji, a w szczególności – że stanowi ona wynik 
porównania oczekiwań konsumentów i postrzega-
nia przez nich usług, które faktycznie otrzymali 
[Parasuraman et al. 1985, 1990]. W oparciu o pa-
radygmat dyskonfirmacji Parasuraman z zespołem 
[1988] opracował skalę SERVQUAL, argumentu-
jąc, iż niezależnie od rodzaju usługi, konsumenci 
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oceniają jakość usług za pomocą podobnych kryte-
riów, które można pogrupować w pięć wymiarów: 
materialność, niezawodność, zdolność reagowania, 
pewność i empatia. Wspomnieć należy, iż w wy-
niku dalszych badań empirycznych, Parasuraman 
z zespołem [1994] poprawili strukturę SERVQUAL 
po to, aby wyrażała ona nie tylko dysonans między 
postrzeganą usługą i pożądaną usługą (oznaczaną 
jako miara wyższości usług, MSS – measure of se-
rvice superiority), ale także rozbieżność między po-
strzeganą usługą a odpowiednią usługą (oznaczaną 
jako miara wystarczalności usługi lub MSA – me-
asure of service adequacy) [Caro 2007].

Druga, alternatywna perspektywa sugeruje, że ja-
kość usług powinna być mierzona, biorąc pod uwa-
gę jedynie postrzeganie przez konsumenta, gdyż 
uwzględnianie oczekiwań może być nieefektywne 
i niepotrzebne. Wynika to z faktu, że ludzie mają 
tendencję do wykazywania wysokich ocen w za-
kresie oczekiwań, a wyniki percepcji rzadko prze-
kraczają ich oczekiwania. Z uwagi na to powstały 
alternatywne instrumenty i metody służące ocenie 
jakości usług, takie jak: SERVPERF, RSQS (skala ja-
kości usług detalicznych) czy hierarchiczny i wielo-
wymiarowy model postrzeganej jakości usług.

Jakość usług transportowych w kontekście metody 
SERVQUAL

Jakość usług transportowych można zdefiniować 
jako zestaw kryteriów zaprojektowanych w celu 
spełnienia przez przewoźnika wymagań i potrzeb 
klientów (pasażerów). Jest ona ściśle związana z za-
dowoleniem pasażerów, a zatem rolą przewoźni-
ków, świadczących usługi transportowe, jest ofero-
wanie usług najwyższej jakości, a tym samym za-
trzymywanie dotychczasowych klientów, ale tak-
że przyciąganie nowych [Berežný, Konečný 2017]. 
Wspomnieć należy, iż jakość usług w transporcie 
pasażerskim jest jednym z głównych czynników 
wpływających na popyt. Gwarantowanie pozio-
mu jakości przez przewoźników w celu spełnienia 
oczekiwań podróżnych może być sposobem na spo-
wolnienie spadku popytu lub jego wsparcie.

Wydawać by się mogło, że problematyka dotyczą-
ca obsługi klienta stanowi domenę marketingu. Dla-
tego zaskakujący jest fakt, że logistyka również zaj-
muje pewną część zgodnie z kompetencjami. Z per-
spektywy marketingu obsługa odbiorców odnosi 
się do obszarów związanych z gwarancją, facho-
wością personelu, zapewnieniem serwisu i części 
zamiennych, usługą instruktażową i innych czyn-
ności kreujących popyt [Stajniak 2012]. Z kolei ob-
sługa logistyczna skupia się na fizycznej dystrybu-
cji produktów, tak aby umożliwić dostawę produk-
tów zgodnie z zasadami 6W – właściwe koszty, wła-
ściwa ilość i właściwy stan, co umożliwia uzyska-
nie korzyści właściwemu klientowi we właściwym 
miejscu i czasie [Witkowski 2003].

Badanie postrzeganej całkowitej jakości usług 
transportowych obejmuje identyfikację i klasyfikację 

różnych determinant jakości, określenie satysfakcji 
pasażerów z tych determinant, a także ocenę ich 
względnego znaczenia [Vanhanen, Kurri 2007]. Na-
leży przy tym pamiętać, iż determinanty jakości, 
które są postrzegane jako uporządkowane i którym 
poświęca się mało uwagi, łatwo mogą być niedoce-
niane. Z drugiej jednak strony czynniki jakościowe, 
które są postrzegane jako wymagające znacznej po-
prawy, są uważane za ważne, nawet jeśli obiektyw-
nie rzecz biorąc, mają niewielkie znaczenie w oce-
nie ogólnej jakości usługi transportu [Friman 2004]. 
Jako przykład subiektywnie postrzeganego współ-
czynnika jakości, według Li [2003], można m.in. po-
dać czas podróży.

Spośród wielu narzędzi i instrumentów badaw-
czych służących do oceny poziomu usług świad-
czonych przez współczesne przedsiębiorstwa na 
szczególne podkreślenie zasługuje koncepcja SE-
RVQUAL, która jest ciągle doskonalona. W latach 
90. XX wieku utożsamiono ją z zagadnieniami, któ-
re odnoszą się do badania relacji pomiędzy jakością 
a zachowaniem klientów, w tym lojalność, skłon-
ność do wyższej zapłaty za usługę lub polecania 
usług innym osobom. Dodatkowo włączono do cha-
rakteryzowanej metody badanie strefy tolerancji. 
Metoda SERVQUAL jako element systemu zarzą-
dzania jakością umożliwia: 

 badanie oczekiwań klientów za pośrednictwem 
koncepcji strefy tolerancji, 

 usprawnienie komunikacji przedsiębiorstwa 
z rynkiem, 

 analizę stopnia nieusatysfakcjonowanych klien-
tów, bez względu na ich odsetek,

 odniesienie jakości świadczenia usługi do re-
zultatów ekonomicznych, 

włączenie w proces poprawy jakości każdego 
pracownika [Karaszewski, 2001]. 

Korzystając z tej metody, należy jednakże pamię-
tać, iż – pomimo swojej uniwersalności i prostoty 
– każdorazowo kształt i zakres instrumentu pomia-
rowego powinien być dopasowany do konkretnej 
usługi [Stoma, 2009]. Na fakt ten zwracają również 
uwagę Chumpitaz i Swaen [2002], według których 
liczba i charakter wymiarów jakości usług jest za-
wsze bezpośrednio związana z analizowaną usłu-
gą, a także Carrillat i in. [2007], którzy wykazali, że 
wartość predykcyjna modelu Parasuramana wzra-
sta, gdy elementy modelu są dostosowane do kon-
tekstu badania.

W literaturze przedmiotu odnaleźć można bada-
nia dotyczące jakości usług transportowych (choć 
nie jest to jeszcze tak popularny obszar badawczy, 
jak usługi turystyczne, hotelarskie czy finansowe), 
jednakże, jak już wspomniano, nie ma zgodności co 
do uniwersalności konkretnej metody, a w odnie-
sieniu do metody Servqual – nie ma zgodności co 
do liczby, nazw i treści znaczeniowych poszczegól-
nych wymiarów. Autorki przedstawiły kilka wybra-
nych koncepcji, a w konsekwencji efektów badań 
realizowanych przez różnych autorów w przeciągu 
ostatnich 20 lat.
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Philip i Hazlett, na podstawie przeprowadzo-
nych badań, zaproponowali model o hierarchicz-
nej strukturze, oparty na trzech klasach atrybu-
tów: kluczowych, rdzeniowych (głównych) i pery-
feryjnych. Model ten został następnie skontrasto-
wany z branżą transportu kolejowego przez Trippa 
i Drea [2002], którzy dowiedli, iż główne cechy, ta-
kie jak: informacje o usłudze, komfort siedzeń, toa-
leta i oferta gastronomiczna, wywierają największy 
wpływ na poziom zadowolenia pasażerów.

Caro i Garcia [2007] przeprowadzali badania 
w zakresie postrzeganej jakości usług w obszarze 
„pilnych” usług transportowych. Otrzymali oni 
wielopoziomową hierarchiczną strukturę, w której 
czynniki na tym samym poziomie były silnie skore-
lowane; struktura ta składała się z czterech wymia-
rów i dziewięciu subwymiarów: 

1. osobista interakcja (1.1. – zachowanie, 1.2. 
– wiedza specjalistyczna, 1.3. – rozwiązywanie pro-
blemów), 

2. konstrukcja usługi (2.1. – zakres usług, 2.2. 
– czas działania), 

3. materialność usługi (3.1. – dowód świadczenia 
usługi, 3.2. – informacje), 

4. rezultat (4.1. – punktualność, 4.2. – wartościo-
wość). 

Doszli oni również do wniosku, iż uzyskane wy-
miary nie są elementami poprzedzającymi jakość 
usług, lecz raczej wyrazem złożoności konstruk-
cji. Jakość usług jest z kolei czynnikiem wyższego 
rzędu, leżącym u podstaw wymiarów. W związku 
z tym zmiany postrzeganej jakości usług powodo-
wane zmiennością percepcji jednego wymiaru będą 
miały wpływ na postrzeganie pozostałych wymia-
rów ze względu na korelację między nimi.

Ocena jakości usług systemów transportu miej-
skiego została przedstawiona m.in. przez następu-
jących autorów: Iseki i Taylor [2008] czy Vanhanen 
i Kurri [2007]. Ci ostatni autorzy dokonali analizy 
jakości usług transportu publicznego. Doszli oni do 
wniosku, że postrzegana ogólna jakość transportu 
publicznego może być podzielona tematycznie na 
trzy sektory o niemal równej sile, obrazujące ele-
menty jakości. Są to: 

1. determinanty jakości związane z kierowcą 
– styl jazdy, uprzejmość i empatia, 

2. determinanty jakości związane ze środkiem 
transportu (autobusem) – ogólna czystość, komfor-
towe siedzenia i dostępność (np. łatwość wsiada-
nia itp.),

3. ogólne doświadczenia z podróży – podróż bez 
zakłóceń i poczucie bezpieczeństwa.

Metodykę SERVQUAL w swoich badaniach w ob-
szarze jakości usług transportu publicznego zasto-
sowali również Randheer i AL-Motawa [2011]. 
Przeanalizowali oni postrzeganie jakości tychże 
usług przez osoby dojeżdżające do pracy. Po prze-
prowadzeniu analiz statystycznych (m.in. anali-
zy czynnikowej i modelu regresji) doszli do wnio-
sku, iż w przypadku oceny jakości usług trans-
portu publicznego można wyeliminować wymiar 

„namacalność”; natomiast zasadne wydaje się roz-
szerzenie instrumentu SERVQUAL o dodatkowy 
wymiar, jakim jest „kultura”.

Cavana Robert, Corbett Lawrence i Lo [2007] za-
stosowali instrument SERVQUAL do oceny jakości 
obsługi pasażerskich pociągów w Nowej Zelandii, 
dodając jeszcze trzy wymiary, a mianowicie: kom-
fort, połączenie i udogodnienia.

Liczne doniesienia w literaturze prezentują kon-
cepcję SERVQUAL jako skalę przydatną również do 
analizy jakości usług świadczonych w branży lotni-
czej (np. Abdlla i inni, 2007, Pakdil and Aydin 2007, 
Kiatcharoenpol i Laosirihongthong, 2006) [Stoma, 
Dudziak, 2018], z kolei Liu i Gao [2007] dostoso-
wali skalę SERVQUAL do oceny usług kolejowych.

Juan de Ońa, Rocío de Ońa [2015], po przeana-
lizowaniu badań zrealizowanych przez różnych 
 autorów, doszli do wniosku, że mimo iż elementy 
modelu SERVQUAL powinny być każdorazowo do-
pasowane do konkretnej rozważanej usługi, to wie-
le pozycji powtarza się niezależnie od rodzaju usłu-
gi i kontekstu, z uwagi na ich ogólne znaczenie. Na 
przykład w przypadku usług tranzytowych są to: 

 częstotliwość świadczenia usług, 
 punktualność, 
wygoda i czystość, 
 bezpieczeństwo, 
 dostępność informacji, 
 uprzejmość personelu, 
 opłata za przejazd.

Analizując doniesienia polskich naukowców do-
tyczące jakości usług transportowych, warto zwró-
cić uwagę na badania przeprowadzone przez Grze-
lakowskiego [2016] w zakresie jakości logistyczne-
go łańcucha dostaw. Prowadzą one do określenia 
wzajemnych relacji występujących między jakością 
usług transportowych a ich wartością dodaną, ge-
nerowaną dla klienta. Głównym przedmiotem ba-
dania było określenie determinant jakości usług 
transportowych z zastosowaniem zmodyfikowanej 
metody Servqual, aby uściślić relacje występują-
ce między tą kategorią a określonym typem ryn-
ku usług transportowych. Zaproponowana przez 
Grzelakowskiego metoda prowadziła do zestawie-
nia cech użytkowych nadanych produktowi przez 
wytwórcę z cechami pożądanymi przez nabywcę. 
W konsekwencji kupujący (załadowca, spedytor, 
operator logistyczny), zorientowany na podstawo-
we determinanty jakościowe produktu transporto-
wego i jego cenę, określa rzeczywistą wartość trans-
portowanego produktu dla siebie jako konsumenta. 
Ponadto jest w stanie określić wartość dodaną, która 
wykorzystywana jest w logistycznym łańcuchu do-
staw, różnicując poziom jakości oferowanych usług 
transportowych oraz ich ceny.

Przykłady literaturowe dają podstawę do stwier-
dzenia, że dyskusja na temat jakości usług trans-
portowych jest złożona ze względu na ich niema-
terialność. Oprócz różnic w określeniu wymiarów 
za pomocą metody SERVQUAL istnieje rozbież-
ność w postrzeganiu jakości przez konsumentów, 
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którzy określają, w jakim stopniu dostarczony po-
ziom usług odpowiada ich oczekiwaniom. Ponadto 
należy dążyć do sytuacji, gdzie jakość usług trans-
portowych jest postrzegana jako priorytet podczas 
tworzenia wartości dla pasażera. W konsekwencji 
przewoźnik jest w stanie osiągnąć przewagę róż-
nicującą, czyli postrzeganą przez klientów różnicę 
wartości, która skłania ich do wybierania oferty da-
nej firmy spośród innych konkurencyjnych. Jednak-
że aby tego dokonać, należy stworzyć uniwersalny 
model oceny jakości usług transportowych.

Podsumowanie

Transport stanowi jeden z najważniejszych czyn-
ników będących determinantą rozwoju gospodar-
czego całego świata, dlatego ważne jest, by funkcjo-
nował sprawnie. Bowiem nieefektywny i zaniedba-
ny (np. z uwagi na nieodpowiednią infrastrukturę) 
ogranicza rozwój społeczno-gospodarczy i związa-
ną z nim działalność transportową – dowóz mate-
riałów, surowców do producenta oraz dostarczenie 
wyrobów gotowych do odbiorcy finalnego. Sytuacja 
ta, jak się wydaje, daje podstawy do stwierdzenia, 
że transport pełni funkcję czynnika stymulującego 
rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich regio-
nów w kraju, jak i w Europie.

Współczesne koncepcje zarządzania działalno-
ściami gospodarczymi większości branż związane 
są z orientacją na klienta. Warto zaznaczyć, że ja-
kość świadczonych usług w firmie jest bardzo waż-
nym narzędziem do utrzymania klientów. Wpływa 
również na wyniki ekonomiczne firmy. Gdy przed-
siębiorstwo ma przewagę konkurencyjną, oznacza 
to spełnienie wymagań klientów, ale także spełnie-
nie ich oczekiwań. Dlatego też koncepcja postrzega-
nej jakości usług stanowi złożoną konstrukcję, która 
wciąż wywołuje debatę w literaturze naukowej na 
temat jej konceptualizacji i pomiaru. Często trudno 
jest bowiem ocenić jakość usług z powodu braku 
mierzalnych środków i ograniczonych danych. Po-
trzeba opracowania konkretnych narzędzi pomia-
rowych dla różnych usług, na co wskazują m.in. 
Carman [1990] oraz Chumpitaz i Swaen [2002], jest 
sprzeczna z propozycją uniwersalności wymiarów 
w perspektywie SERVQUAL [Parasuraman et al., 
1988]. Zasadne staje się stworzenie modelu oceny 
jakości usług transportowych, który może być dedy-
kowanym dla firm transportowych narzędziem do 
tworzenia strategii konkurencji oraz do kształtowa-
nia polityki produktowej. Umożliwiłoby także ana-
lizę świadczonych przez te przedsiębiorstwa usług 
transportowych, skłaniając do doskonalenia ich ja-
kości. Ponadto usystematyzowanie wiedzy w zakre-
sie oceny jakości usług transportowych może stać 
się podstawą do dokonania segmentacji klientów 
przedsiębiorstw transportowych w zależności od 
aktualnej sytuacji na rynku.

Dlatego zasadne staje się stworzenie uniwersal-
nego modelu do oceny jakości usług transporto-
wych, co jest tematem do dalszych badań.

Bibliografia
 [1]  Abdlla Ghada, Amany Refaat Mohamed, Moustafa Ahmed 

Mekawy. 2007. „Managing tourists’ needs and expectations: 
An empirical analysis of the Egyptian airline sector”. Tour-
ism 55(3): 277–296.

 [2]  Awasthi Anjali, Satyaveer Singh Chauhan, Hichem Omra-
ni, Ariyo Panahi. 2011. „A hybrid approach based on 
SERVQUAL and fuzzy TOPSIS for evaluating transportation 
service quality”. Computers & Industrial Engineering 61: 
637–646.

 [3]  Berežný Róbert, Vladimír Konečný. 2017. „The impact of the 
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Wprowadzenie

Jednym z najważniejszych zadań we współcze-
snej gospodarce, któremu muszą sprostać zakłady 
ubezpieczeń, było, jest i będzie uzyskanie wiedzy na 
temat klienta i jego preferencji. Powodem tego jest 
istniejąca konkurencja na rynku ubezpieczeń i towa-
rzyszące temu zmieniające się oczekiwania nabyw-
ców. Istotnym zagadnieniem jest satysfakcja klienta, 
będąca odzwierciedleniem poziomu zaspokojenia 
potrzeb klienta, która jest kluczowym elementem de-
cydującym o chęci nabycia umowy ubezpieczenia. 
W sytuacji braku satysfakcji u klienta mamy do czy-
nienia z niezadowoleniem oraz sprzecznością. Każ-
dy klient ma inne potrzeby co do zakresu oferowa-
nej umowy ubezpieczenia. Po spełnieniu wszystkich 
potrzeb, a w efekcie oczekiwań klienta, możemy mó-
wić o satysfakcji [16]. Zadowolenie klienta z naby-
cia umowy ubezpieczenia majątkowego jest zależ-
ne od stopnia spełnienia jego potrzeb, a w efekcie 
oczekiwań. Według autora – satysfakcja w ubezpie-
czeniach to zadowolenie lub brak zadowolenia, wyni-
kające z różnicy pomiędzy postrzeganiem uzyskanej 

przez klienta ochrony ubezpieczeniowej z oczekiwa-
niami względem tej ochrony po zaistnieniu zdarzenia 
losowego z umowy ubezpieczenia. Natomiast według 
N. Hilla oraz J. Alexandera [8] „satysfakcja jest od-
zwierciedleniem tego, w jakim stopniu produkt cał-
kowity oferowany przez dane przedsiębiorstwo za-
spokaja zbiór wymagań klienta”. Satysfakcję klienta 
można przypisać wszystkim nabywanym usługom, 
w tym także ubezpieczeniowym. 

Zależy ona od subiektywnych odczuć klienta 
indywidualnego. Subiektywizm w ocenie powo-
duje, że oferta ubezpieczeniowa dla jednego klien-
ta będzie oceniana wysoko, a dla innego klienta 
będzie oceniana nisko. Wynika to z faktu, że każ-
dy klient na podstawie dostępnych mu informa-
cji, związanych z dotychczasowymi doświadcze-
niami czy opiniami innych osób, podchodzi do 
usługi subiektywnie i wyobraża sobie ją jeszcze 
przed jej realizacją. Tym samym głównym proble-
mem opracowania była ocena stopnia satysfakcji 
klienta indywidualnego z nabycia umowy ubez-
pieczenia majątkowego. Dążąc do realizacji przy-
jętego problemu badawczego, zastosowano meto-
dę badania jakości usługi – Wskaźnik Satysfakcji 
Klienta (CSI Customer Satisfaction Index). Głów-
nym narzędziem pomiarowym, który zastosowano, 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

CSI,
jakość usług, 
ubezpieczenia 
majątkowe, 
satysfakcja

Głównym problemem opracowania była ocena stopnia satysfakcji klienta indywidualnego z nabycia 
umowy ubezpieczenia majątkowego. Dążąc do realizacji przyjętego problemu badawczego, zastosowano 
metodę badania jakości usługi – Wskaźnik Satysfakcji Klienta (CSI). Głównym narzędziem pomiarowym, 
który zastosowano, był kwestionariusz ankietowy. Badaniem objęto 634 losowo wybranych klientów 
zamieszkujących w województwie małopolskim, w latach 2013, 2015 i 2017. Otrzymane wyniki pozwoliły 
na przeprowadzenie szczegółowej analizy związanej z poziomem jakości usługi. Niniejsze opracowanie jest 
kontynuacją wcześniej prowadzonych i publikowanych badań.

KEYWORDS ABSTRACT

CSI, 
quality of services, 
property insurance, 
satisfaction

Thus, the main problem of the paper is the evaluation of the satisfaction with property insurance agreement 
of an individual customer. In order to realize the adopted research problem, the author used a method 
to research quality service, i.e. CSI Customer Satisfaction Index. A questionnaire was used as the main 
measurement tool. This method allows us to establish the level of customer satisfaction and to obtain many 
important hints as to the trends in changes in the activity of property insurance institutions. The results 
obtained made it possible to conduct an in-depth analysis of service quality. This paper is a continuation of 
earlier conducted and published studies.

* Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, Instytut Zarządzania; 
e-mail: j.w.przybytniowski@wp.pl; ORCID 000-0001-6164-2953
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był kwestionariusz ankietowy. Badaniem objęto 
634 losowo wybranych klientów zamieszkujących 
w województwie małopolskim, w wieku 18+, po-
siadających zawartą umowę ubezpieczenia mająt-
kowego, jak też likwidowaną co najmniej jedną 
szkodę. Badania obejmują lata: 2013, 2015 i 2017. 

1. Satysfakcja klienta 
indywidualnego 
w ubezpieczeniach majątkowych

Właściwa satysfakcja klienta 
jest jego reakcją, często emocjo-
nalną, na jakość usługi i otrzyma-
ną ofertę o określonej ochronie 
ubezpieczeniowej (Rysunek 1).

Na satysfakcję klienta istotny 
wpływ ma zarówno jakość ofero-
wanej usługi (przed i po sprzeda-
ży), cena, jak też otoczenie, w któ-
rym dana usługa jest realizowa-
na. W związku z tym satysfakcja 
ma charakter subiektywny – od-
powiada konkretnej usłudze. Jest 
ona postrzegana przez uzyska-
ną ochronę ubezpieczeniową za 
określoną cenę, a następnie we-
ryfikowana przez klienta w pro-
cesie uzyskanych doświadczeń. 
W przypadku usługi ubezpiecze-
niowej z pozakupowym dysonan-
sem poznawczym spotykamy się 

w chwili zaistnienia zdarzenia losowego (wypadek 
ubezpieczeniowy), objętego umową ubezpieczenia, 
i w przebiegu procesu likwidacji szkody. Cykl proce-
su decyzyjnego poprzedza faza dodatkowa – napięcie 
motywacyjne, które proces ten inicjuje. Jakość ofero-
wanej usługi warunkuje i jednocześnie jest źródłem 

odpowiedniej satysfakcji klienta, a w konsekwen-
cji jego lojalności. Jest to związane z faktem, iż 
klient po nabyciu danej ochrony ubezpieczenio-
wej porównuje jakość J, której oczekiwał Jo, z ja-
kością nabytą (postrzeganą) Jp. W tej sytuacji mo-
gą wystąpić dwie zależności, gdy:

a) Jo    Jp – jest satysfakcja, co może skutko-
wać lojalnością klienta,

b) Jo    Jp – brak satysfakcji, powoduje 
to lukę pomiędzy tym, co klient oczekiwał, 
a otrzymał, czego skutkiem może być brak lo-
jalności – przejście do innego zakładu ubezpie-
czeń (Rysunek 2).

Mając na uwadze powyższą analizę, można 
powiedzieć, że zachowania klientów indywi-
dualnych odzwierciedlają proces zaspokajania 
potrzeb i oczekiwań usługobiorców, dlatego są 
ujmowane jako pewien zorganizowany ciąg re-
akcji na bodźce [1] [13]. Celem każdego klien-
ta jest osiągnięcie maksymalnej satysfakcji [20] 
[18] z nabywanej usługi. 

2. Metodyka badań

2.1. Metoda CSI w badaniu jakości usług 
ubezpieczeniowych

Jak piszą: N. Hill i J. Alexandr [2], Wskaź-
nik Satysfakcji Klienta (CSI) powinien odpo-
wiadać na pytanie: „Do jakiego stopnia danemu 

Rysunek 1. Satysfakcja a jakość usług w sektorze ubezpieczeniowym

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Budowanie lojalności klienta w zakładzie ubezpieczeń

Źródło: opracowanie własne
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przedsiębiorstwu udaje się zadowolić klientów wzglę-
dem „n” wymagań, które dla kadry zarządzającej te-
goż przedsiębiorstwa są najważniejsze?”. Wskaźnik 
ten umożliwi porównanie uzyskanych wyników 
i ewentualnego zastosowania ich przez kadrę me-
nedżerską w zmianie priorytetów danego zakładu 
ubezpieczeń majątkowych, przy niezmienionej licz-
bie ocenianych atrybutów. Będzie także możliwość 
analizy wartości danego wskaźnika wśród różnych 
nabywców korzystających z tego samego produktu 
lub usługi, tworząc układ współrzędnych na osiach, 
wyrażając: ważność kryteriów oraz zadowolenie ba-
danych, według poniższego zapisu: 

 ∑ ∑=
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wgdziexCwWSK

1
1

,  (1)

gdzie:
WSK – wskaźnik satysfakcji klienta indywidualnego;
wiw – waga względna i-tego obszaru;
Ci – średnia ocena z poszczególnych obszarów;
N – liczba badanych obszarów (itemów).

Po przeprowadzonych wyliczeniach wyznaczone 
zostały punkty podziału mapy jakości, wg wzoru 
2 i 3, jak też wyodrębnione kryteria satysfakcji [7]. 

 
N

w
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n

i i
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∑== 1  (2)

gdzie:
wśr – średnia wag

N

c
c

n

i i
śr
∑== 1   lub wartość WSK dla wszystkich obszarów (3)

gdzie:
cśr – średnia ocena zadowolenia;
N – maksymalna liczba punktów.

W metodzie tej stopień satysfakcji można wyrazić 
za pomocą jednej liczby – nominalnie lub procento-
wo, z czego przedstawienie wskaźnika procentowo 
daje możliwość łatwiejszej analizy w odniesieniu do 
klasycznego wskaźnika CSI (Tabela 1). W tym miej-
scu należy pamiętać, iż kryteria te nie mają charakteru 
uniwersalnego. Stanowią one pewnego rodzaju wska-
zówkę, którą należy każdorazowo dopasowywać, ma-
jąc na uwadze potrzeby danego przedsiębiorstwa [23]. 

Procedura badania za pośrednictwem analizowa-
nej metody zawiera osiem podstawowych etapów: 
określenie klientów badanych zakładów ubezpie-
czeń majątkowych, dobór czynników mających 
wpływ na postrzeganie przez klientów poziomu 
oferowanej usługi ubezpieczeniowej, budowę na-
rzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety, 
przeprowadzenie badań wśród respondentów, ana-
liza zebranych danych, obliczenie wskaźnika CSI. 
Ostatnim etapem badań będzie graficzna prezenta-
cja wyników na mapie jakości wraz z ich interpre-
tacją [12].

2.2. Dotychczasowe badania

Rosnące znaczenie satysfakcji klienta na przeło-
mie XX/XXI wieku doprowadziło teoretyków, jak 
i praktyków rynku do zainicjowania pomiarów za-
dowolenia lub braku zadowolenia nabywców usług/
produktów. Pierwsze zainicjowane badania starano 
się skorelować z bazami danych usatysfakcjonowa-
nych klientów, które powiązano z budową strategii 
zarządzania, jak też zyskownością przedsiębiorstw. 
Najbardziej ambitne bazy danych obejmują branże 
zawierające krajowe wskaźniki zadowolenia klien-
tów. Do pierwszych badań wpływu satysfakcji na 
efekty działalności przedsiębiorstw wykorzystano 
bazę danych klientów pochodzących ze Szwecji 
[12], co doprowadziło do opracowania przez zespół 
naukowców pod przewodnictwem C. Fornella [5] 
Amerykańskiego Indeksu Satysfakcji Klienta. Stało 
się to przyczynkiem do opracowania kolejnych in-
deksów w innych krajach.

Badania prowadzone przez przedsiębior-
stwo AT&T stały się pionierem w analizie drze-
wa struktury wskaźników wpływających na za-
dowolenie lub brak zadowolenia klienta. Dzię-
ki tym badaniom opracowano wskaźniki, które 
wpłynęły na ogólne zadowolenie klienta, jego za-
chowanie. Ponadto stwierdzono wpływ zadowo-
lenia klienta na udział w rynku, wyniki bizneso-
we, jak też pozycję konkurencyjną przedsiębior-
stwa [10] [6]. Stwierdzono także efekty interak-
cji [13] oraz heterogeniczność klientów [2] [11]. 
Co ciekawe, wysokie interkorelacje, jak stwierdza-
ją A.L. Drolet i D.G. Morrison [3], często widocz-
ne u zadowolonych klientów, sprawiają mniej-
sze oddziaływanie na daną usługę/produkt. Nato-
miast badania prowadzone przez M.D. Johnsona 
i A. Gustafssona [9] doprowadziły do stworzenia te-
stów rynkowych w celu weryfikacji, jak dalece wy-
datki rzeczywiście są opłacalne [15] [19]. Jak się 
okazało, złożoność satysfakcji sprawia, że staran-
ne projekty są niezbędne. Amerykańscy naukowcy 
E.C. Malthouse, J.L. Oakley, Calder B.J. Iacobucci D. 
[14] wykazali, że zmiana zadowolenia klienta w ba-
danych przedsiębiorstwach musi być modelowana 
wraz z zachowaniami rynku, a modelowane aspek-
ty doprowadziły do zastosowania teorii uogólnień, 
tak by pomóc projektować strategię zarządzania, 
jak też programy pomiaru satysfakcji klienta [4]. 

Tabela 1. Kryteria oceny Wskaźnika Zadowolenia Klienta w %

Wartość CSI Ocena

0–40% klient skrajnie nieusatysfakcjonowany

41–50% klient nieusatysfakcjonowany

51–60% klient na granicy usatysfakcjonowany 

61–75% klient umiarkowanie usatysfakcjonowany

76–90% klient średnio usatysfakcjonowany

91–100% bardzo dobrze – klient w pełni usatysfakcjonowany

Źródło: opracowanie na podstawie [15]
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Natomiast przejście od pomiaru satysfakcji do za-
rządzania satysfakcją – według N. Thijsa i P. Staesa 
[22] – wymaga istnienia nie tylko zewnętrznej 
i otwartej orientacji, ale i połączenia jej z położe-
niem nacisku na efekty bezpośrednie i długotermi-
nowe, a zatem współrządzenia (współprojektowa-
nia i współdecydowania).

2.3. Analiza badanej populacji

Badania zostały przeprowadzone w latach: 2013, 
2015 i 2017, w miesiącach: luty, marzec i kwie-
cień1. Badani klienci spełniali następujące kryteria: 
mieli bezpośredni kontakt z pośrednikiem ubez-
pieczeniowym (agentem, brokerem) lub pracowni-
kiem zakładu ubezpieczeń majątkowych, posiadali 
zawartą umowę ubezpieczenia majątkowego, prze-
chodzili przynajmniej jedną procedurę likwidacji 
szkody oraz ukończyli 18. rok życia.

Kwestionariusz ankiety skierowano w formie 
bezpośredniej do klientów indywidualnych za-
kładów ubezpieczeń majątkowych, a do badania 
wybrano zakłady, które miały filie (lub przed-
stawicielstwa) w badanym województwie oraz
w ramach których dostępne były oceny poziomu ja-
kości usług za okres co najmniej pięciu lat.

Celowa próba poddana badaniu pochodziła z wo-
jewództwa małopolskiego i liczyła w okresie badaw-
czym ogółem 634 przebadanych klientów, z czego: 
w roku 2013 – 209, w roku 2015 – 212, a w roku 
2017 – 213, którzy prawidłowo wypełnili ankiety, 
zapewniając reprezentatywność wyników dla popu-
lacji Polski 18+, przy uwzględnieniu dwóch kryte-
riów charakterystyki grupy – płci, miejsca zamiesz-
kania (Tabela 2). 

Ze względu na zbyt małą liczbę badanych kobiet 
w badanym województwie (liczba kobiet biorących 
udział w badaniach wyniosła średnio ogółem 5,8%, 
z czego w roku 2013 – 4,8%, w 2015 roku – 6,1%, 
a w roku 2017 – 7,0%) kryterium podziału na płeć 
nie było poddane szczegółowej analizie. 

1 Dobór ten zapewniał porównywalność do wyników prowa-
dzonych w latach wcześniejszych, a wybór do badań wskazanych 
powyżej miesięcy związany jest z tym, iż jest to początek roku 
kalendarzowego, połączony ze zmianą pór roku. Ponadto jest to 
okres, kiedy odnotowuje się największą liczbę zgłaszanych szkód do 
zakładów ubezpieczeń.

Natomiast dane zawarte w tabeli 2. pozwoli-
ły wyróżnić i poddać analizie kryterium miej-
sca zamieszkania. Z otrzymanych danych wynika, 
że respondenci, którzy brali udział w badaniach, 
w większości pochodzili:

a) z terenu województwa – 51% średnio ogółu 
badanych, z czego: w roku 2013 – 51,2%, w roku 
2015 – 50,9%, natomiast w roku 2017 – 50,7%; 

b) z miasta Kraków – 49% średnio ogółu bada-
nych, z czego: w roku 2013 – 48,8%, w roku 2015 
– 49,1%, natomiast w roku 2017 – 49,3%. 

Spośród wszystkich przebadanych responden-
tów największą liczbę stanowili klienci posiadają-
cy umowę ubezpieczenia w TU PZU S.A. – średnio 
ok. 30% ogółu przebadanych klientów. W dalszej 
kolejności uplasowało się TU Warta S.A. – średnio 
18,5% i TU Ergo Hestia S.A – średnio 11,8%. Na-
tomiast na przeciwległym biegunie uplasowało się 
TUW Pocztowe – średnio 1,6% oraz TUW „TUW” 
– średnio – 2,4%. 

3. Wskaźnik Satysfakcji Klienta indywidualnego 
dla zmiennych obserwowalnych – postrzegania 
i oczekiwania. Budowa mapy jakości

W niniejszym rozdziale, przy pomocy Wskaźni-
ka Satysfakcji Klienta, zostanie stwierdzone, jakie 
istnieją rozbieżności między postrzeganym a ocze-
kiwanym przez klienta poziomem jakości usług 
ubezpieczeń majątkowych. Może to być wskazówką 
do weryfikacji badanych obszarów, w tym samych 
twierdzeń, w zakresie których osoby podejmujące 
decyzje strategiczne winny przeprowadzić dyskusję 
i podjąć ewentualne działania naprawcze. Ponadto 
wyniki te posłużą do opracowania Wskaźnika Sa-
tysfakcji Klienta indywidualnego (WSK), a w kon-
sekwencji – mapy jakości. Zestawienie wyników 
odnoszących się do postrzeganego i oczekiwanego 
poziomu jakości usług ubezpieczeń majątkowych 
oraz różnice nieważone (arytmetyczne) między ty-
mi wielkościami przedstawiono w tabeli 3. 

Na podstawie uzyskanych wyników, przedsta-
wionych w tabeli 3., zaprezentowano wartości śred-
nich arytmetycznych dla badanych obszarów – po-
strzegania i oczekiwania jakości usług ubezpieczeń 
majątkowych. Wyniki te przedstawiono w tabeli 4.

Z analizy danych, zaprezentowanych w ta-
beli 4., wynika, że największą średnią wartości 

Tabela 2. Struktura ankietowanych respondentów województwa małopolskiego ze specjalnym wyróżnieniem miasta Kraków według 
wybranych kryteriów w latach 2013, 2015 oraz 2017 (N = 634)

Źródło: opracowanie własne 
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postrzeganych w 2013 roku zanotowano dla zmien-
nych znajdujących się w obszarze infrastruktura 
(2,85), a w 2015 i 2017 w obszarze empatia, kolejno 
– (2,71) i (2,76). Natomiast najniższą średnią arytme-
tyczną w 2013 i 2015 roku odnotowano dla twier-
dzeń znajdujących się w obszarze szybkość, kolejno 
– (2,24) i (2,30), a w 2017 roku w obszarze infrastruk-
tura – (2,28). Ponadto można stwierdzić, że najwyż-
szą średnią wymiarów dla wartości oczekiwanych, 
podobnie jak w przypadku wartości postrzeganych 
w roku 2013, przyjął obszar infrastruktura (5,29), 
a w 2015 i 2017 roku obszar empatia, kolejno – (5,13) 
i (5,23). Najniższą średnią odnotowujemy w ocenach 
zmiennych będących składową w 2013 roku obsza-
ru pewność (4,94), natomiast w latach 2015 i 2017 
w obszarze szybkość, kolejno – (5,03) i (5,08). 

Jak można zauważyć, w obu badanych wymia-
rach – postrzegania i oczekiwania – najniższe i naj-
wyższe średnie arytmetyczne znajdują się w tych 
samych obszarach. Ponadto tabela ta przedstawi-
ła rozbieżności, jakie występują między zmien-
nymi charakteryzującymi zmienne postrzegane 

a oczekiwane w zakresie poziomu jakości usług 
ubezpieczeń majątkowych.

W trakcie badań zmiennych obserwowalnych ja-
kości usług ubezpieczeń majątkowych okazało się, że 
w badanym okresie dla ocenianych przez klientów 
22 twierdzeń – wszystkie różnice arytmetyczne ma-
ją wartość ujemną. Wskazuje to, że 100% badanych 
zmiennych obserwowalnych jest wyższy niż jakość 
usług ubezpieczeń majątkowych w badanym woje-
wództwie, a przyznane oceny przez respondentów 
nie są niskie. Rozpiętość ocen w 2013 roku wynio-
sła [-2,35; -3,07], a wskaźnik nieważony -0,72, w roku 
2015 rozpiętość wyniosła [-2,39; -2,80], a wskaźnik 
nieważony spadł do poziomu -0,52, natomiast w ro-
ku 2017 rozpiętość wyniosła [-2,31; -2,65], a wskaźnik 
nieważony ponownie obniżył się do poziomu -0,34. 

Wśród 22 twierdzeń najwyżej respondenci oce-
nili, zarówno w roku 2013, 2015, jak i 2017, twier-
dzenia z obszaru szybkość i niezawodność, w dal-
szej kolejności – empatia i pewność. Natomiast 
twierdzenia z obszaru infrastruktura otrzymały od 
klientów najniższe oceny. Trzy spośród czterech 

Tabela 3. Postrzegany i oczekiwany poziom jakości usług ubezpieczeń majątkowych – miary arytmetyczne (nieważone) z wojewódz-
twa małopolskiego (N = 634) w latach 2013, 2015 i 2017

Legenda:  x– średnia; σ – odchylenie standardowe; V – współczynnik zmienności

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań

Tabela 4. Średnie wartości dla badanych obszarów jakości – postrzegania i oczekiwania – miary arytmetyczne z województwa mało-
polskiego (N = 634) w latach 2013, 2015 i 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań
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zmiennych znalazły się na ostatnim miejscu. Liczba 
wskazanych twierdzeń z obszaru szybkość i nieza-
wodność wyniosła po 4 twierdzenia i jedno twier-
dzenie z obszaru empatia. 

Wartości badanych zmiennych obserwowalnych 
przyjęły wartość dla badanego okresu – średnio 
-0,36. W roku 2017 ich rozpiętość waha się w gra-
nicach od -2,50 dla kryterium dziesiątego do -2,65, 
natomiast w roku 2015 odnotowano rozpiętość od 
[-2,49; -2,84], a w 2013 roku analizowana rozpiętość 
od [-2,50; -3,07]. W grupie analizowanych twierdzeń 
najwyższą średnią ocenę otrzymały wartości zmien-
nych obserwowalnych – postrzeganych i oczekiwa-
nych (jak wcześniej wspomniano) z obszaru szyb-
kość, w tym: szybka i terminowa obsługa klienta, ter-
minowość realizacji zobowiązań oraz umożliwienie 
zgłaszania szkód za pośrednictwem infolinii. 

Chcąc zobiektywizować uzyskane oceny dla po-
szczególnych twierdzeń, podjęto się wyliczenia wa-
żonych, do których wykorzystano wagi określone 
przy wyliczaniu miary doskonałości usługi „S”. Na 
podstawie uzyskanych wyników stworzono hierar-
chię twierdzeń (Tabela 5), by dokonać wyboru naj-
ważniejszych obszarów, w tym twierdzeń w odnie-
sieniu do badanych zmiennych obserwowalnych od 
najsłabiej do najlepiej ocenianych.

Jak można zauważyć, wyliczone wartości dla po-
szczególnych obszarów, w tym 22 twierdzeń, wska-
zują na istotne zmiany w położeniu poszczególnych 
twierdzeń, zarówno w roku 2013, 2015, jak i 2017. 

1) W zakresie 22 twierdzeń, w latach: 2103, 
2015, 2017, większość twierdzeń zmieniła swoją 
pozycję, przesuwając się „w górę” w stosunku do 
ocen arytmetycznych, i tak w:

a) 2013 – 13 twierdzeń, z czego bez zmian pozo-
stały twierdzenia z obszaru szybkość.

b) 2015 – 10 twierdzeń, z czego nie uległa zmia-
nie pozycja pierwsza odnosząca się, jak w roku 
2013, do obszaru szybkość. Tak jak w roku 2013 
na pierwszych miejscach dominują dwa obszary 
– szybkość i niezawodność. 

c) 2017 – 14 twierdzeń zmieniło swoje pozycje 
i najgorzej oceniany był obszar niezawodność usłu-
gi ubezpieczeniowej. Warte jest też zaznaczenia, iż 
na pierwszych dziewięciu miejscach, pod wzglę-
dem najwyższych ocen, podobnie jak w roku 2013 
i 2015, znajdują się twierdzenia z obszarów – nieza-
wodność i szybkość usługi ubezpieczeniowej. 

2) Najniższe oceny w badanym okresie uzyska-
ły twierdzenia z obszarów – infrastruktura, empa-
tia, z wyjątkiem roku 2015, gdzie najniżej ocenio-
ne zostało twierdzenie z obszaru szybkość usługi 
ubezpieczeniowej.

3) Największe zmiany w przesunięciach twier-
dzeń odnotowano w roku 2017, gdzie z obszaru em-
patia wszystkie twierdzenia przesunęły się w dół. 
Także duże zmiany w przesunięciu w dół zaobser-
wowano w roku 2013 z obszaru szybkość, jak też 
twierdzenia z obszaru empatia.

4) Do pierwszej dziesiątki w 2013 roku weszły 
dwa twierdzenia z obszaru pewność – poczucie 
bezpieczeństwa po zawarciu umowy ubezpiecze-
nia majątkowego oraz czytelne tłumaczenie proce-
dur likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych. 
W roku 2015 do pierwszej dziesiątki „awansowało” 
twierdzenie z obszaru niezawodność, a odnoszą-
ce się do dokładności i sumienności pracowników 
zakładu ubezpieczeń, natomiast w roku 2017 do 

Tabela 5. Hierarchia twierdzeń wartości zmiennych obserwowalnych – postrzeganych i oczekiwanych zgodnie z oceną ważoną dla 
województwa małopolskiego (N = 634) w latach 2013, 2015 i 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań



14

2019 L u t y

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA
Metoda CSI w badaniu satysfakcji klienta indywidualnego usług ubezpieczeń majątkowych

pierwszej dziesiątki „awansowały” dwa twierdzenia 
z obszaru pewność, w tym posługiwanie się zrozu-
miałym językiem przez pracowników zakładu ubez-
pieczeń oraz poczucie bezpieczeństwa u klientów 
po zawarciu umowy ubezpieczenia majątkowego.

Uwzględniając wagi przyznane dla poszczególnych 
twierdzeń, a w efekcie wyliczenia ocen ważonych dla 
poszczególnych 22 twierdzeń, nie zaobserwowano 
w badanym okresie ilościowo większych przesunięć 
(Tabela 6). Różnice pomiędzy ocenami ważonymi 
a nieważonymi i zmiany, które między tymi ocena-
mi zaszyły, wskazują, że są istotne. Osiągnęły wartość 
ujemną, co może świadczyć o niesatysfakcjonującym 
poziomie jakości świadczenia analizowanej usługi. 

Mając na uwadze wartości wskaźników nieważo-
nych (różnica arytmetyczna), jak wcześniej wspo-
mniano, w roku: 

1) 2013 – znajdowała się w przedziale [-2,38; 
-3,05] i oscylowała na poziomie około -2,67, co ozna-
cza, że poziom jakości usług ubezpieczeń majątko-
wych nie satysfakcjonuje klientów i odbiega on od 
akceptowanego; 

2) 2015 – znajdowała się w przedziale [-2,32; 
-2,84] i oscyluje na poziomie -2,58, co – jak w ro-
ku 2013 – oznacza, iż poziom świadczonych 
usług ubezpieczeń majątkowych nie satysfakcjonu-
je klientów i odbiega on od akceptowanego;

3) 2017 – podobnie się ma sytuacja jak w po-
przednich analizowanych latach. Wartość wskaź-
ników znajdowała się w przedziale [-2,31; -2,65] 
i oscylowała na poziomie -2,48, co także ozna-
cza, iż poziom świadczonych usług ubezpieczeń 

majątkowych nie satysfakcjonuje klientów, a tym 
samym odbiega on od satysfakcjonującego.

Należy pamiętać, że im wyższa będzie ujemna 
wartość wskaźnika od punktu 0,00, tym większe 
niezadowolenie klientów z oferowanych usług, a co 
za tym idzie – poziom usług odbiega od oczekiwa-
nego poziomu jakości w zakresie danego twierdze-
nia. Dlatego też można wysnuć wniosek, iż należy 
się dokładnie przyjrzeć różnicom ważonym, które 
zostały wyliczone dla poszczególnych twierdzeń. 
Rozpiętość uzyskanych wartości dla wskaźników 
ważonych w roku:

1) 2013 wyniosła -45,00, a noty znajdowały się 
w przedziale [-28,20; -73,20];

2) 2015 wyniosła -43,98, a noty znajdowały się 
w przedziale [-27,84; -71,82];

3) 2017 wyniosła -40,17, a noty znajdowały się 
w przedziale [-30,03; -70,20].

To, co można zauważyć, to zarówno w ocenach 
ważonych, jak i nieważonych nastąpiła niewielka 
poprawa, na co wskazuje systematycznie zmniej-
szająca się rozpiętość pomiędzy najniższą i najwyż-
szą oceną. Ponadto wykazano, iż poszczególne war-
tości wskaźników dla ocenianych twierdzeń uległy 
przewartościowaniu, czego efektem była zmiana 
w hierarchii twierdzeń, co powinno być sygnałem 
dla kadry kierowniczej o kolejności wprowadzania 
zmian w poziomie świadczonych usług. 

Na podstawie danych z tabeli 6. dokonano kolej-
nego kroku w procesie badań i wyliczono wskaźni-
ki nieważonych (Sn1  –  Sn5) i ważonych (Sw1  –  Sw5) 
dla poszczególnych obszarów badań, jak też ogól-

ne wskaźniki ważonego Sw 
i nieważonego SN.

Wyliczone ogólne wskaź-
niki wykazały, że każdy 
z pięciu ocenianych obsza-
rów, definiujących jakość 
usług ubezpieczeń mająt-
kowych w badanym okre-
sie, został przez respon-
dentów oceniony negatyw-
nie. Wartości nieważone 
tych wskaźników wahają 
się w przedziałach w roku:

1) 2013 [-0,29; -0,72]; 
2) 2015 [-0,29; -0,70]; 
3) 2017 [-0,31; -0,69].
Jak widać, wartość 

wszystkich wskaźników nie 
jest duża i plasuje się w ob-
szarze poniżej 0,00, czy-
li tzw. obszarze braku opti-
mum jakościowego. Stąd 
nasuwa się wniosek, iż 
składka ubezpieczeniowa, 
jaką klienci zakładów ubez-
pieczeń płacą za oferowaną 
im usługę, jak też proces li-
kwidacji szkód, nie w pełni 
ich satysfakcjonuje, a tym 

Tabela 6. Różnice pomiędzy ocenami ważonymi i nieważonymi dla poszczególnych twierdzeń 
województwa małopolskiego (N = 634) w latach 2013, 2015 i 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań
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samym nie spełnia ich potrzeb. Dlatego też klien-
ci ponoszą większe koszty za niższą jakość, niż jest 
przez nich oczekiwana – mamy tu do czynienia 
z „niedomiarem jakości”. 

Natomiast, zestawiając wskaźniki nieważonych 
z ważonymi, to wartości ważone ocenianych wskaź-
ników wzrastają i wahają się w roku:

1) 2013 [-3,51; -19,09];
2) 2015 [-3,47; -18,84];
3) 2017 [-3,99; -18,63].
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki dla poszcze-

gólnych badanych obszarów, to największe zastrze-
żenia, dotyczące poziomu jakości usług z zakresu 
ubezpieczeń majątkowych w badanym okresie, re-
spondenci mieli do czynników charakteryzujących 
obszar szybkość świadczonej usługi ubezpiecze-
niowej. W dalszej kolejności – pewność i nieza-
wodność usługi ubezpieczeniowej. Najmniej uwag 
klienci mieli do atrybutów charakteryzujących em-
patię, a na końcu infrastrukturę, co nie było za-
uważalne podczas analizy ocen nieważonych. 

W tym miejscu można wysnuć kolejny wniosek, 
iż uzyskane ogólne wskaźniki – nieważony (Sn) 
i ważony (Sw) – są potwierdzeniem, że poziom ja-
kości usług ubezpieczeń majątkowych w badanych 
zakładach ubezpieczeń województwa małopolskie-
go odbiega od oczekiwań klientów, a co za tym idzie 
ich potrzeb. Wartości tych wskaźników informu-
ją, że uzyskane rozbieżności odnośnie pożądanego 
poziomu jakości usługi przez klientów nie są duże, 
natomiast niepokojące jest to, iż w badanym okre-
sie, tj. w latach 2013, 2015 i 2017, utrzymuje się on 
praktycznie na tym samym poziomie.

Dzięki uwzględnieniu ocen ważności, jaką klien-
ci dokonali dla poszczególnych twierdzeń i wyli-
czeniu wag (wi), kolejnym etapem badań było wy-
liczenie wskaźnika satysfakcji klientów (WSK) na 
podstawie wyników, a następnie – zbudowanie ma-
py (modelu) jakości (Tabela 7). 

Założono następujące wartości dla poziomu WSK 
i od:

1) 0 do 20% – poziom bardzo niesatysfakcjonu-
jący klienta;

2) 21% do 35% – poziom niesatysfakcjonujący 
klienta;

3) 36% do 50% – poziom umiarkowanie satysfak-
cjonujący klienta;

4) 51% do 65% – poziom średnio satysfakcjonu-
jący klienta;

5) 66% do 80% – poziom satysfakcjonujący 
klienta;

6) 81% do 100% – poziom bardzo satysfakcjonu-
jący klienta.

Na podstawie posiadanych wag wyliczono średnie 
zadowolenia klienta (Ci) i zbudowano mapę (model) 
satysfakcji klienta. Najwyższy WSK, który uzyskano 
w 2017 roku – na poziomie 86,16, był bardzo satys-
fakcjonujący dla klienta. W latach 2013 i 2015 uzy-
skane WSK (kolejno – 85,53 i 84,68) można uznać 
również za bardzo satysfakcjonujące klienta. 

Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, 
iż WSK w stosunku do roku 2013 wzrósł o niespełna 
1,0%, a w stosunku do roku 2015 o blisko 2%. Bio-
rąc pod uwagę średnie zadowolenie klientów z ja-
kości usługi ubezpieczeń majątkowych, to w roku:

1) 2013 – najwyżej oceniono obszar infrastruk-
tura (2,85), a najniżej obszar szybkość usługi ubez-
pieczeniowej (2,24), przy średniej ze wszystkich ob-
szarów na poziomie (2,53);

2) 2015 – najwyżej oceniono obszar empatia 
(2,71), a najniżej – jak w roku 2015 – szybkość usłu-
gi ubezpieczeniowej (2,30), przy średniej ze wszyst-
kich badanych obszarów – (2,57);

3) 2017 – najwyżej oceniono obszar infrastruk-
tura (2,82), a najniżej obszar szybkość usługi ubez-
pieczeniowej (2,46), przy średniej ze wszystkich ba-
danych obszarów – (2,69). 

Tym samym, analizując znaczenie poszczegól-
nych obszarów, w tym 22 twierdzeń dla poziomu ja-
kości oferowanej usługi ubezpieczenia majątkowe-
go, to w badanym okresie najwyżej zostały ocenio-
ne przez klientów obszary – infrastruktura i empa-
tia, które wg ważności cech należy utrzymywać na 
tym samym poziomie, natomiast pozostałe obsza-
ry: szybkość, pewność oraz niezawodność usługi 
ubezpieczeniowej, gdzie ważność obszarów, w tym 
twierdzeń, oceniano na niskim poziomie – należy 
w pierwszej kolejności poprawiać. Ponadto anali-
zowane dane odnoszące się do WSK i mapy satys-
fakcji klienta wskazują, że grupy twierdzeń skła-
dające się na obszary związane z personelem oraz 
osobistym kontaktem pracowników zakładu ubez-
pieczeń z klientem – znalazły się na pierwszych 
czterech pozycjach. Natomiast grupa twierdzeń od-
nosząca się do materialnych aspektów świadcze-
nia usług ubezpieczeń majątkowych uznana została 
przez klientów za najwyżej oceniany wymiar jako-
ści usług. Należy w tym miejscu także zaznaczyć, 

Tabela 7. Wskaźnik satysfakcji klienta dla województwa małopolskiego (N = 634) w latach 2013, 2015 i 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań
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że kryterium zamieszkania przez respondentów nie 
ma żadnego wpływu na jakość oferowanej usługi 
ubezpieczenia majątkowego.

Podsumowanie

Dążenie do jak największej satysfakcji klienta 
powinno być kluczowym celem każdego zakładu 
ubezpieczeń majątkowych. W praktyce rzadko zda-
rza się uzyskać maksymalny jej poziom. Praktycz-
nie nie jest możliwe osiągnięcie 100-procentowej 
satysfakcji. Mając na uwadze wybrany przedmiot 
badań, dążenie do właściwego zaspokojenia po-
trzeb, a w efekcie oczekiwań klienta, należy uznać 
za czynnik, który sprzyja działalności tej branży, 
a jednocześnie kształtuje pozytywny wizerunek 
zakładu ubezpieczeń majątkowych. Dokonane ba-
dania wśród klientów województwa małopolskie-
go pozwoliły na określenie poziomu satysfakcji 
respondentów przy pomocy wskaźnika CSI, który 
w roku 2017 w stosunku do roku 2013 wzrósł o nie-
spełna 1,0%, a w stosunku do roku 2015 o blisko 2% 
(w skali 6-stopniowej), z czego w roku:

1) 2013 – najwyżej oceniono obszar infrastruk-
tura (2,85), a najniżej obszar szybkość usługi ubez-
pieczeniowej (2,24), przy średniej ze wszystkich ob-
szarów na poziomie (2,53);

2) 2015 – najwyżej oceniono obszar empatia 
(2,71), a najniżej – jak w roku 2015 – szybkość usłu-
gi ubezpieczeniowej (2,30), przy średniej ze wszyst-
kich badanych obszarów – (2,57);

3) 2017 – najwyżej oceniono obszar infrastruk-
tura (2,82), a najniżej obszar szybkość usługi ubez-
pieczeniowej (2,46), przy średniej ze wszystkich ba-
danych obszarów – (2,69). 

Analizując znaczenie poszczególnych obszarów, 
w tym 22 twierdzeń dla poziomu jakości odnoszą-
cych się do WSK i mapy satysfakcji klienta z usługi 
ubezpieczenia majątkowego, to w badanym okresie:

1) najwyżej zostały ocenione przez klientów ob-
szary: infrastruktura i empatia, które wg ważności 
cech należy utrzymywać na tym samym poziomie, 
natomiast pozostałe obszary: szybkość, pewność oraz 
niezawodność usługi ubezpieczeniowej, gdzie waż-
ność obszarów, w tym twierdzeń, oceniano na niskim 
poziomie – należy w pierwszej kolejności poprawiać; 

2) grupy twierdzeń składające się na obsza-
ry związane z personelem oraz osobistym kontak-
tem pracowników zakładu ubezpieczeń z klientem 
– znalazły się na pierwszych czterech pozycjach. 
Natomiast grupa twierdzeń odnosząca się do mate-
rialnych aspektów świadczenia usług ubezpieczeń 
majątkowych uznana została przez klientów za naj-
wyżej oceniany wymiar jakości usług;

3) kryterium zamieszkania przez respondentów 
nie ma żadnego wpływu na jakość oferowanej usłu-
gi ubezpieczenia majątkowego.
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Profesor Jens Jørn Dahlgaard – jest cenionym 
autorytetem w zakresie zarządzania jakością. Jego 
zainteresowania naukowe dotyczą, między innymi: 
strategicznego zarządzania jakością, przywództwa, 
rozwoju organizacyjnego, lean management, kosz-
tów jakości, zaangażowania pracowników, a także 
auditów jakości.

Od 2000 roku zatrudniony jest na Uniwersytecie 
w Linköping (w Szwecji). Jako profesor wizytujący 
prowadził zajęcia, między innymi w Japonii, Taj-
wanie oraz Chinach. Za swoją działalność został 
uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnienia-
mi, między innymi przez Amerykańskie Stowarzy-
szenie na rzecz Jakości (ASQ). Pełnił i pełni liczne 
funkcje doradcze oraz eksperckie, np. w ramach 
Szwedzkiej Nagrody Jakości oraz Programu Dosko-
nalenia Usług Publicznych w Dubaju. 

Jens J. Dahlgaard jest współautorem książki „Pod-
stawy zarządzania jakością”, która w 2004 r. zosta-
ła opublikowana w Polsce przez Wydawnictwo Na-
ukowe PWN. Znalazła ona szerokie uznanie i stała 
się jednym z podstawowych podręczników akade-
mickich. W latach 2010 – 2014 był redaktorem na-
czelnym prestiżowego czasopisma „The Internatio-
nal Journal of Total Quality Management and Busi-
ness Excellence”. Jest współtwórcą oraz przewod-
niczącym komitetu organizacyjnego „Quality Man-
agement for Organizational Development (QMOD)” 
– jednaj z najważniejszych międzynarodowych 
konferencji z zakresu zarządzania jakością. Pierw-
sza jej edycja odbyła się w 1997 roku w Zhengzhou 
w Chinach. Kolejne odbywały się w różnych pań-
stwach, np. na Słowenii (1999), we Francji (2003), 
Meksyku (2004), Wielkiej Brytanii (2006), Hiszpanii 
(2011), Korei (2015) oraz Danii (2017). Najbliższa 
edycja tej konferencji odbędzie się w październiku 
2019 roku w Krakowie.

Piotr Rogala: Jens, how do you assess the current 
state of quality management movement? Is this con-
cept still attractive to managers?

Jens Jørn Dahlgaard: Quality has as long history 
as the mankind and the same has good management 
principles. This can be documented for example 
through the first book of the Christian Bible (Gen-
esis 6:15-16), as well as in Kings (6-8) about quality 

specifications, and Exodus (18:13-23) about good 
Leadership practice. So I believe that the combi-
nation of Quality and Management also has a very 
long history because this combination will always 
be important for human beings and hence for the 
organisations which produce and deliver goods 
and/or services to people. 

It has always been so that if such organisations 
do not understand that combination, either because 
they don’t understand how to produce good quality 
or because they don’t understand how to practice 
good management principles or they don’t under-
stand and practice the combination Quality Man-
agement, then people such as customers and em-
ployees sooner or later disappear and the organiza-
tion will die out. 

The opposite is true if managers understand the 
importance of Quality Management and continu-
ously train and motivate their employees to practice 
good Quality Management and continuously learn 
and improve their knowledge and skills through 
daily practice of good Quality Management princi-
ples so that output become Excellent. The organiza-
tion will gradually improve its product and ser vices, 
and waste will step by step be reduced by using 
all employees’ knowledge and skills. Not only the 
products will become Excellent but the organiza-
tion will also step by step increase its competitive-
ness through the many learning and improvement 
cycles practiced everywhere inside the organization 
and also in various partnerships with organisations 
and people in the outside world. The many learn-
ing and improvement cycles practiced everywhere 
is a visual sign showing that the company has suc-
ceeded to build a quality focused culture in which 
people understand the meaning and importance of 
quality and continuous improvements and people 
really want to participate and contribute with their 
knowledge, skills and experiences.

The modern quality movement, which started in 
the 1920s, has documented lots of examples, which 
shows the above. We can say there are many ways 
to die out – bad quality, bad management princi-
ples and bad combination of quality and manage-
ment – but there is only one way to excellence and 
that is the excellent combination of quality and 

“There is only one way to excellence” 
– an interview with Prof. Jens J. Dahlgaard
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management. This is true also in the age of the 4th 
industrial revolution in which we are right now at 
the beginning. 

We may say that excellent combination of quali-
ty and management in the form of excellent Quality 
Management is even more important in this age be-
cause everything goes faster than ever before with 
the help of the new technologies available – also 
customer needs which change very fast in these 
years – and so it becomes crucial to react fast in or-
der to be able to compete in the fast changing mar-
ket conditions. Only those companies which can 
move faster and better than their competitors will 
survive and the strong cocktail of excellent qual-
ity and excellent management principles called ex-
cellent Quality Management will win in this cruel 
competition. 

The good news is that excellent combination of 
quality and management is possible if managers 
show respect for their employees by involving, edu-
cating, training and motivating them continuously 
and gradually empower them to take over more and 
more responsibility. The bad news is that too many 
managers do not believe in that because they have 
not enough knowledge about the principles, theo-
ries, tools and methods which are vital to know in 
order to create excellent people, excellent partner-
ships, excellent processes, excellent products/ser-
vices, and excellent organisations.

Piotr Rogala: What, in your opinion, are the great-
est challenges for quality management movement in 
the coming years?

Jens Jørn Dahlgaard: I agree with the late 
Japanese Professor Kaori Ishikawa (1915–1989) who 
said and wrote many times: ”Quality starts with 
education, continues with education and ends with 
education”. 

Reflecting on those wise words and on my own 
experiences from especially Denmark and Sweden 
I conclude that in my region which is regarded as 
one of the wealthiest regions in the world there is 
now a massive need for re-educating people about 
the meaning of Quality and Quality Management. 
The following examples will directly or indirectly 
support this conclusion.

For example in the 1990s there was a huge inter-
est in Denmark in learning about the new manage-
ment philosophy called Total Quality Management 
(TQM) and many education programs were devel-
oped by universities, technical schools and post-
graduate institutions and also company in-house 
programs to educate managers and employees. For 
example Post Denmark educated all of its 30,000 
employees in TIQ (Total Involvement in Quality) in 
the period 1998-1999 and under leadership of their 
top and middle managers they succeeded to change 
their company culture from being very bad seen 
from a quality perspective to an excellent company 
culture within a few years and they received many 
recognitions for this remarkable change initiative 

such as the Danish Human Resource Award in 
1999, the Danish Quality Award in 2002 and the 
European/EFQM Quality Prize in 2006. The effects 
of the change could also be seen on measurements 
of customer satisfaction, employee satisfaction as 
well as the financial performance measurements 
which all increased dramatically. Regarding the lat-
ter, the year 2006 showed a net income of about one 
billion Danish kroner, the ever highest net income, 
which can be compared with negative net income 
(a loss) for the years 1994–1997 where the size of 
the loss increased year by year.

In the last 10 years or so it seems as if the inter-
est or focus at the company level has changed and 
other things have become more important even if 
companies still claim that quality is their highest 
priority. Companies are now challenged primarily 
by the technologies of the emerging 4th industrial 
revolution such as internet, smart phones, IoT (In-
ternet of Things), AI (Artificial Intelligence) be-
cause they have understood that we now live in 
a world in which millions of people can be con-
nected to one another through mobile devices and 
have unlimited access to knowledge with the help 
of those emerging technologies. In this age, as 
I said above, there is only one way to excellence 
and that is the excellent combination of quality 
and management. 

It is a great challenge and opportunity right now 
to re-consider how to work with quality in a smart 
way by using the emerging new technologies to 
identify new emerging needs and to satisfy those 
needs in new and creative ways. What is becoming 
more and more important in this age is that we have 
to understand that a narrow understanding of qual-
ity is not good enough to satisfy customers’ needs. 
Today people focus more and more on experiences 
related to the products/services they buy and a con-
sequence of that tells us now it is the time to extend 
the classical quality definition from a narrow one 
focusing on satisfying the customers by produc-
ing and delivering specified product or service at-
tributes to a broad definition where the focus is to 
produce and deliver experiences which will delight 
the customers.

We are more and more living in an experience 
economy and the technologies which are here to-
day give companies and public organisations new 
opportunities to develop quite new experiences to 
satisfy their customers and other stakeholders and 
the same time give the organisation opportunities to 
save resources for activities which are not needed 
or not so important anymore. To succeed with that 
creativity and innovation are needed and in this 
context companies and public organisations do not 
need rigid quality management systems where ev-
erything is documented in order to satisfy external 
certification bodies. Such systems drain too many 
resources out of the organization and create no 
value for the customers – maybe only irritation for 
customers as well as for employees.

WYWIAD
An interview with Prof. Jens J. Dahlgaard
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Examples of rigid quality management systems 
are many in the public sector as well as in private 
companies. For example it has been documented 
in Denmark that social workers in municipalities 
use more than 50% of their work to document what 
they are doing daily in relation to their clients and 
one example showed that they used 82% and only 
18% was left for their clients (TV interview in Janu-
ary 2019). In public schools, healthcare and elder-
care we have seen the same tendency that author-
ities require too much documentation for show-
ing that employees follow the work standards and 
hence too little resources are left to the employ-
ees (teachers, nurses, medical doctors etc.) to do 
their primary work. We may say that trust has dis-
appeared from the organisations and rigid control 
systems have appeared as a result of organisations’ 
working with quality. 

No wonder that many employees have acquired 
a strange relation to the concept of quality as a Tai-
wanese university professor I met a few years 
ago expressed: “I hate quality”. A Swedish public 
school teacher, a friend of mine, hated it so much 
– the massive documentation work – that she de-
cided to stop working as a school teacher and go 
on early retirement even if she loved working as 
a teacher. The Swedish municipality which was re-
sponsible for the school budgets did not make any 
registrations of the estimated costs for the school, 
for the children and for the society because of this 
early retirement because most of the costs were in-
visible. If the yearly costs of such an event for the 
school, the municipality and for the whole country 
could be estimated the total estimated hidden costs 
would have been enormous and politicians respon-
sible for school budgets, municipality budgets and 
national budgets would immediately wake up and 
start a deeper investigation to find the root causes 
and come up with various solutions to reduce this 
enormous waste of resources.

Maybe an intelligent, experienced and knowl-
edgeable quality manager will find one of the root 
causes which are related to rigid quality manage-
ment and control systems discussed above? Maybe 
after having seen the TV broadcast in Danish TV 
(February 5, 2019) where the focus was on the in-
creasing employee stress and burnout problem in 
Denmark (and Sweden) and its related social and 
economic consequences? Maybe after having heard 
the following which was concluded by an expert 
on stress: ”Public servants stress is increasing not 
because they go to work 37 hours but because they 
feel that they use their time on wrong things”.

This is really an important conclusion because 
after acceptance of that conclusion many quali-
ty experts will automatically ask why is it so that 
many employees use their working time on wrong 
things and are hindered in doing the right things 
– teaching the children, nursing, diagnosing and 
curing the sick, caring for the elder, and helping the 
social week clients. Then the final answer is near 

to this important “why” question: It is the existing 
quality management system which robs too much 
of employees’ time so that they cannot do a good job 
with satisfying their clients/customers.

What is needed today is to assess such quality 
management systems through both an overall assess-
ment and detailed assessment of each component 
asking what value or benefit comes out of the sys-
tem or component compared with the costs includ-
ing both visible and invisible costs. It is important 
here to remember what W. E. Deming (1900–1993) 
wrote and said about invisible performance mea-
surements: ”Actually, the most important figures 
that one needs for management are unknown or 
unknowable but management must nevertheless 
take account of them” (Deming, 1986, pp. 121–123; 
Shin et al, 2018; Dahlgaard et al, 1998, 2002, 2004, 
chapter 14).

Maybe the result of such assessments will be that 
the existing system creates more waste than values, 
and the values may mainly be related to internal 
stakeholders such as unqualified management who 
has a weak understanding of what is quality and 
what is quality management?

Such assessment in the form of cost-benefit 
analyses should then be complemented with what 
are the real opportunities and the present needs 
when considering that we are now in a new age 
where peoples’ creativity supported by the new 
technologies should be able to develop smart qual-
ity management systems where values are created 
to satisfy the clients and other stakeholders and 
where waste continuously are identified and elim-
inated. Rigid control is not needed in such sys-
tems – only people’s involvement based on trust 
and respect.

Building quality management systems have other 
challenges. In these days there is a tremendous fo-
cus on CSR (Corporate Social Responsibility) and 
companies’ development of CSR systems to assure 
that an organisation’s actions are practiced in an 
ethical, legal, economic, social and environmental-
ly-friendly way. In this relation suggestions have 
come up to integrate such systems with existing 
quality management systems, and the new interna-
tional standard, ISO 26000, explains the synergies 
between quality management and CSR. This stand-
ard was launched in 2010. 

My comment here is that discussing potential 
synergies between quality management and CSR 
should be done integrated with the assessments of 
quality management systems as discussed above. 
The same critical questions given to the existing 
quality management system and its detailed activi-
ties should be asked in relation to the new CSR sys-
tem to prevent the new system from becoming rigid 
and too resource demanding. If done so an integra-
ted quality management system may be a natural re-
sult because it seems logical to assume that quality 
and sustainability should be regarded as two sides 
of the same coin. 



20

2019 L u t y

WYWIAD
An interview with Prof. Jens J. Dahlgaard

W październiku 2019 roku obędzie się 22. Międzynarodowa Konferencja z cyklu 
 „Zarządzanie jakością i rozwój organizacyjny” (Quality Management and Organisatio-
nal Development – QMOD). Tym razem zostanie ona zorganizowana w Krakowie. Pomy-
słodawcami oraz organizatorami QMOD są Su Mi Dahlgaard-Park oraz Jens J. Dahlgaard 
z Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Poszczególne konferencje z tego  cyklu organizowane 
są w różnych państwach, np. w 2018 roku w Cardiff (Wielka Brytania), w 2017 – w Rzy-
mie  (Włochy), a w 2016 – w Seulu (Korea). W Polsce, jak do tej  pory,  odbyła się tyl-
ko jedna z nich. Została ona zorganizowana w 2012 roku w Poznaniu, a jej  lokalnymi 
współorganizatorami byli pracownicy Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem 
prof. dra hab. inż. Adama Hamrola.

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

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

Międzynarodowa konferencja dotycząca 
zarządzania jakością

QMOD, Kraków 13–15.10.2019 r.

The quality evolution going from a narrow defi-
nition of quality where product quality is the focus, 
to a broad definition where the concept of quality 
includes quality of services, quality of processes, 
quality of people, quality of partnerships, and im-
pacts on society, invites the new CSR system to be 
integrated with the existing and streamlined quality 
management system so that the many positive syn-
ergies can be utilized. One of these positive syner-
gies between CSR and Quality Management is the 
ethical dimension of CSR. We have seen many ex-
amples during the last few years where manage-
ment in small as well as big companies have had 
problems with satisfying the society’s ethical norms 
and I believe that integrating a CSR system with the 
existing quality management system may be a great 
support for the company’s management and hence 
also for other of the company’s stakeholders. How-
ever, if the existing quality management system has 
not been streamlined through critical assessment 
of the overall value as well as detailed cost-bene-
fit analyses of existing components to only include 
value-added activities then it does not make sense 
to build in new CSR activities. Then it may be bet-
ter to have two separate systems. 

To the readers,
I hope that you will become inspired by my an-

swers to the two important questions which Piotr 
Rogala asked me to give an answer to. The ques-
tions were very meaningful for me to consider and 
I really hope that you – the readers – will find value 
in my answers.

Jens J. Dahlgaard

The interview was conducted by dr Piotr Rogala, 
Wrocław University of Economics
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W świetle wyników badań…

Wprowadzenie

Człowiek, dążąc do realizacji zamierzonych ce-
lów, tworzy różnego typu organizacje – przedsię-
biorstwa, spółki, instytucje czy stowarzyszenia. 
Dlatego powszechnie stwierdza się, że organizacje 
obecne są praktycznie w każdym aspekcie życia 
człowieka. Są one ważnym elementem postępu cy-
wilizacyjnego, stąd sprawność ich funkcjonowania 
od wielu lat znajduje się w obszarze zainteresowań 
teoretyków i praktyków zarządzania. 

Należy zwrócić uwagę, że najważniejszym zaso-
bem każdej organizacji są ludzie. To oni w gruncie 
rzeczy – poprzez podejmowanie racjonalnych de-
cyzji, posiadanie odpowiednich kompetencji czy 
umiejętności – przyczyniają się do sukcesu orga-
nizacji. Osoby zarządzające organizacjami powin-
ny działać świadomie, koncentrować się na wyzna-
czaniu zespołom celów i sposobów ich osiągania, 
a także zadań i sposobów ich realizacji. Powinny 
one także dokonywać trafnych ocen, umiejętnie 

przekazywać informacje oraz motywować siebie 
i innych. Ważnym elementem jest również koniecz-
ność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, 
determinowanych przez różnorodne sytuacje kry-
zysowe. Natomiast osoby na stanowiskach wyko-
nawczych powinny charakteryzować się odpowied-
nim poziomem kompetencji zawodowych oraz mo-
tywacją do realizowania powierzonych zadań. 

Nie ulega wątpliwości, że każda organizacja ma 
swoją specyfikę, uwarunkowaną jej rodzajem (np. 
organizacje produkcyjne, polityczne, adaptacyjne 
itp.) oraz warunkami, w jakich pracownicy reali-
zują swoje zadania. Stąd tak istotny jest dobór pra-
cowników do organizacji, uwzględniający charakter 
zadań, jakie będą realizować. 

Na ludzi podczas pracy oddziałuje szereg nega-
tywnych czynników. W zależności od charakteru 
pracy mogą wśród nich występować: czynniki che-
miczne (trucizny), nadmierny hałas, zapylenie po-
wietrza, wstrząsy, wibracje i szereg innych. Jednym 
z negatywnych czynników jest stres, który wywołać 
może u pracownika szereg negatywnych następstw. 
Stąd pojęcie stresu staje się coraz popularniej-
sze, zwłaszcza z punktu widzenia odpowiedniego 
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Społeczeństwa od zawsze borykają się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, które wywołane mogą być przez 
zdarzenia losowe czy indywidualne niepowodzenia. Żyjemy w świecie dynamicznie zmieniającym się, 
w którym coraz ważniejsza wydaje się być umiejętność działania w sytuacjach noszących znamiona kryzysu. 
Są to warunki, w których trudno jest ocenić konsekwencje podjętych działań. Stąd niezwykle ważną potrzebą 
w takich sytuacjach jest racjonalne postępowanie. Dlatego celem niniejszego artykułu jest prezentacja 
wyników badań dotyczących predyspozycji człowieka do działania w sytuacjach kryzysowych w oparciu 
o analizę wybranej literatury przedmiotu. 
Konsekwencje braku predyspozycji do wykonywania obowiązków służbowych mogą wpłynąć na jakość 
i efektywność realizowanych zadań.
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Societies have long been facing emergencies caused either by accident or by individual failures. We live 
in a dynamically developing world in which it is increasingly important to have an ability of acting in 
situations that may be regarded as emergencies. These are difficult conditions when it is not easy to predict 
the consequences of our behaviour. Therefore, an extremely important thing in such circumstances is to 
act reasonably. That is why, the purpose of this article is to present the results of the research concerning 
human aptitude to act in emergencies, basing on the analysis of literature in that matter. The consequences 
of no aptitude to perform professional duties might have an impact on the quality and effectiveness of the 
realised activities. 
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przygotowania ludzi do działania pod jego wpły-
wem za sprawą różnych szkoleń i kursów, jak 
i opracowywania coraz nowszych technik radzenia 
sobie z nim. Jak się okazuje, działaniami mającymi 
na celu zniwelowanie negatywnych skutków stresu 
nie zajmują się już tylko psychologowie, ale rów-
nież coraz istotniejszego znaczenia nabierają oso-
by zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi 
w różnego typu organizacjach. Badają oni wpływ 
zarządzania na poziom satysfakcji, efektywności 
wykonywanych przez pracowników obowiązków, 
a przede wszystkich stanu ich zdrowia. Okazuje się 
bowiem, że wsparcie pracownika zarówno ze stro-
ny przełożonego, jak i współpracowników, w za-
leżności od jego potrzeb, może w znaczący sposób 
obniżyć poziom odczuwalnego stresu i tym samym 
zniwelować powstanie konfliktów, nieporozumień 
czy wydłużający się czas absencji w pracy [3].

Przystępując do analizy cech, jakie powinien po-
siadać człowiek, by skutecznie działać w warun-
kach kryzysowych, należy krótko wyjaśnić termin 
kryzysu, sytuacji kryzysowej, jak również predys-
pozycji zawodowych pracowników. 

Wieloznaczność terminu „kryzys” wskazuje, że 
nie ma jednej definicji wyjaśniającej istotę znacze-
nia tego pojęcia. W ujęciu słownikowym kryzys to 
sytuacja niekorzystna dla kogoś lub czegoś [11]. Kry-
zysem określana jest również sytuacja niebezpiecz-
na, w wyniku której doszło do ujawnienia niebez-
piecznych zjawisk, których konsekwencją są straty 
w postaci ludzi bądź utrata dóbr materialnych [8]. 
Z kolei biorąc pod uwagę terminologię z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego, kryzysem nazywana 
jest sytuacja powstała w wyniku załamania stabil-
nego dotąd procesu rozwoju, grożąca utratą inicja-
tywy i koniecznością godzenia się na przyjmowanie 
niekorzystnych warunków, wymagająca podjęcia 
zdecydowanych, wszechstronnych kroków zarad-
czych [10]. Zjawisko kryzysu związane jest z wystą-
pieniem kilku charakterystycznych dla niego cech. 
Zalicza się do nich przede wszystkim: realne, wia-
rygodne zagrożenie; odpowiednią skalę zagrożenia; 
nagłe i nieprzewidywalne negatywne zdarzenie; 
presję wydarzeń, deficyt czasowy; brak pewności 
co do rozwoju oraz stosowanych metod i technik re-
agowania; następującą eskalację zdarzeń [9]. 

Nie ulega wątpliwości, że kryzys kojarzy się głów-
nie z pewnymi przeszkodami czy trudnościami, 
z którymi człowiek musi się zmierzyć, korzystając 
z innych niż zazwyczaj sposobów radzenia sobie 
z nimi. Ponadto należy podkreślić, że kryzys doty-
czy wszystkich sfer życia społecznego człowieka 
oraz warunków, w których funkcjonuje. 

Z kolei „sytuacja kryzysowa” definiowana jest 
jako: zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrz-
nych wpływających na dany układ (system) w ten 
sposób, iż zaczyna się w nim i jest kontynuowany 
proces zmienny, w rezultacie czego dochodzi do za-
chwiania równowagi, a następnie jej przywróce-
nia, dzięki podjętym środkom regulacji (nadzwy-
czajne działania) [16]. Z kolei  Ustawodawca pod 

omawianym pojęciem rozumie sytuację wpływającą 
negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia 
w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołu-
jącą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych 
organów administracji publicznej ze względu na nie-
adekwatność posiadanych sił i środków [13].

Natomiast predyspozycje zawodowe są pochod-
ną wrodzonych cech osobowości, jak również prze-
biegu życia człowieka. Należy zaznaczyć, że twór-
cą koncepcji predyspozycji zawodowych jest psy-
cholog John L. Holland. Jego badania dowiodły, 
że preferencje zawodowe człowieka powstają pod 
wpływem doświadczeń życiowych, procesu inter-
nalizacji wartości, jak również adaptacji do wyma-
gań środowiska. Według badacza wyróżnia się sześć 
podstawowych typów preferencji zawodowych, do 
których zalicza się typ: 

 realistyczny,
 badawczy,
 artystyczny,
 społeczny, 
 przedsiębiorczy oraz 
 konwencjonalny.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe, istotnego 
znaczenia nabiera sprawdzenie przez pracodawcę, 
jakie preferencje zawodowe przejawiają pracowni-
cy. Pozwoli to bowiem stworzyć pracownikom od-
powiednie warunki pracy, co w efekcie przyczyni 
się do efektywnego wykonywania powierzonych 
im zadań. 

Predyspozycje człowieka do działania w sytuacjach 
kryzysowych

Niewątpliwie zarówno kryzys, jak i sytuacje kry-
zysowe są zdarzeniami szczególnie trudnymi, które 
określane są jako sytuacje zagrożenia. Co więcej, sy-
tuacja kryzysowa może pojawić się między innymi 
dlatego, że człowiek [15]:

 zlekceważy pojawiające się zagrożenia; 
 nie ma kompetencji koniecznych do realizowa-

nia określonych funkcji;
 niewłaściwie monitoruje zmiany zachodzące 

w otoczeniu, na przykład błędnie ocenia pierwsze 
symptomy kryzysu; 

 nieprawidłowo reaguje na nowe zdarzenia, któ-
re go zaskakują; 

 podejmuje błędne decyzje, często nie mając wy-
starczającej ilości informacji albo na przykład bę-
dąc pod silną presją czasu; 

 popełnia błędy w procesie komunikowania się.
Powyższe błędy człowiek dostrzega zazwyczaj po 

wystąpieniu kryzysu. Należy zaznaczyć, że w sy-
tuacji kryzysowej reakcja kryzysowa przebiega 
w czterech fazach [18]:

1. Faza szoku, w której charakterystycznym jest 
mechanizm zaprzeczania. Życie zewnętrzne może 
sprawiać wrażenie uporządkowanego, natomiast 
w psychice panuje chaos i silne pobudzenie. Poja-
wiają się bezsensowne działania lub rodzaj odrę-
twienia i zaburzenia kontaktu. 
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2. Faza reakcji emocjonalnej, gdy następuje kon-
frontacja z rzeczywistością. Osoba stara się przy-
stosować do nowej sytuacji, stosując mechanizmy 
obronne, tj. zaprzeczanie, wyparcie, racjonaliza-
cję. Wszystkie uczucia są bardzo intensywne. Jeżeli 
wsparcie społeczne jest niewystarczające lub osoba 
znajduje się w pustce, istnieje niebezpieczeństwo 
fiksacji i przejścia kryzysu w stan chroniczny. Jeże-
li jednak osoba otrzymuje wsparcie, poziom emo-
cji ulega obniżeniu i możliwe jest rozpoczęcie pra-
cy nad kryzysem, tj. poszukiwanie jego przyczyn, 
przewidywanych konsekwencji. 

3. Faza pracy nad kryzysem oznacza wyzwolenie 
się spod dominacji traumatycznych przeżyć, zain-
teresowanie przyszłością. Granica między fazami 
jest płynna, mogą one występować naprzemiennie, 
lecz reakcje emocjonalne są coraz rzadsze i mniej 
intensywne. 

4. Faza nowej orientacji, kiedy zostaje odbudo-
wane poczucie własnej wartości, przywrócona kon-
trola, dochodzi do nawiązywania nowych związ-
ków, a wydarzenie traumatyczne wzbogaca do-
świadczenie życiowe jednostki.

We wszystkich fazach reakcji kryzysowej wystę-
puje bardzo silny stres związany z bardzo dużymi 
emocjami negatywnymi.

Co więcej, sytuacje kryzysowe wywołują u ludzi 
różnego rodzaju symptomy, które postrzegane mogą 
być na czterech płaszczyznach [18]:

 na płaszczyźnie emocjonalnej: intensywny lęk, 
przerażenie, rozpacz, złość, poczucie winy i klęski, 
bezradność i poczucie beznadziejności, niepokój 
o przyszłość, zaprzeczanie, zmęczenie, brak poczu-
cia bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, żal, 
wściekłość, otępienie, niepewność, panika, depre-
sja, frustracja, oszołomienie itp.;

 na płaszczyźnie poznawczej: utrata zwykłej 
zdolności rozwiązywania problemów i podejmowa-
nia decyzji typu: dezorientacja, brak logicznego my-
ślenia, zawężenie pola uwagi, kłopoty z koncentra-
cją, koszmary senne itp.;

 na płaszczyźnie zachowania: niezdolność do 
podejmowania typowych aktywności, zmiany ak-
tywności, zwiększenie zależności od otoczenia, 
intensyfikacja działań nieprzemyślanych lub/i pa-
tologicznych, wybuchy gniewu, poddenerwowa-
nie, reakcje histeryczne, osłabione reakcje, zmiana 
w sposobie komunikowania się, płacz, pobudzenie 
ruchowe itp.; 

 na płaszczyźnie biofizjologicznej: pocenie się, 
biegunka, wymioty, bóle, wysypki, problemy z od-
dychaniem, odczuwanie ogromnego zmęczenia, 
utrata apetytu, zaburzenia snu itp.

Ważne znaczenie w realizowaniu zadań przez lu-
dzi w warunkach sytuacji kryzysowych mają bodź-
ce, które docierają z otoczenia. Mogą one człowie-
kowi sprzyjać w działaniu albo je zakłócać. Zalicza 
się do nich [15]:

 bodźce sprzyjające – docierające z otocze-
nia przyjaznego człowiekowi, przyczyniają się do 
polepszenia stanu jego wewnętrznej równowagi 

funkcjonalnej, wywołują więc u niego emocje po-
zytywne, pod ich wpływem odczuwa zadowolenie, 
czuje się pewnie i bezpiecznie itp.; 

 bodźce obojętne, nie naruszają aktualnego sta-
nu równowagi funkcjonalnej człowieka, nie zmie-
niają więc jego stanu emocjonalnego; 

 bodźce niekorzystne – docierające z otoczenia 
niechętnego człowiekowi, zakłócają jego równowa-
gę funkcjonalną, wywołują więc u niego emocje ne-
gatywne, powodując, że ma poczucie bezradności, 
odczuwa napięcie emocjonalne, lęk, oszołomienie, 
rozpacz, niepewność, zagrożenie itp.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy przytoczyć 
rozważania T. Tomaszewskiego, który stwierdził, 
że „zachowanie się człowieka jest uwarunkowane 
dwojako, osobowościowo i sytuacyjnie, tak że czło-
wiek posiadający określone cechy może w różnych 
sytuacjach zachować się w różny sposób” [14].

Zachowania człowieka zależą więc od jego we-
wnętrznej struktury oraz od sytuacji, w jakiej się 
znajduje. Na tę strukturę składają się stałe indywi-
dualne cechy osobowości człowieka oraz stan  jego 
pamięci, uzyskany dzięki dostępowi do różnych 
źródeł wiedzy i do różnych informacji oraz dzięki 
własnym doświadczeniom życiowym. Wewnętrz-
nym źródłem zachowań człowieka są więc jego sta-
łe indywidualne cechy osobowości, które są nieza-
leżne od oddziaływań otoczenia i cechy zmienne, 
wynikające głównie ze stanu jego pamięci, które 
mogą się zmieniać pod wpływem oddziaływań oto-
czenia [15].

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na 
to, że w sytuacjach kryzysowych pojawiają się róż-
ne mechanizmy obronne, które człowiek wykorzy-
stuje. Mają one jednak charakter racjonalny albo ir-
racjonalny. Racjonalność pojawia się wtedy, kiedy 
człowiek podejmuje działania adekwatne do pra-
widłowo ocenionej sytuacji, zmierzające do zmini-
malizowania skutków dramatycznego wydarzenia 
– mechanizm ten pojawi się tylko wówczas, gdy 
mechanizmy samoregulacji człowieka funkcjonują 
prawidłowo. Natomiast irracjonalność jest mecha-
nizmem zaprzeczenia albo/i wyparcia zdarzenia, 
ewentualnie błędnej oceny sytuacji, w której się 
znalazł, wówczas człowiek nie jest w stanie racjo-
nalnie ocenić sytuację i podjąć właściwe działania 
– mechanizm ten występuje, gdy u człowieka po-
jawiają się patologiczne mechanizmy samoregula-
cji [15].

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy 
zatem zwrócić uwagę na cechy osobowości człowie-
ka, które w znaczny sposób mogą zakłócić jego pra-
widłowe postępowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Do jednej z ważniejszych cech osobowych czło-
wieka, która determinuje skuteczne zarządzanie 
kryzysowe, zaliczyć można odporność na stres. 
Stresu (sytuacji stresowych) doświadczają wszyscy 
ludzie, jednak niewielu z nich zdaje sobie sprawę 
z tego, w jak znaczącym stopniu oddziałuje on na 
ich organizm i w konsekwencji na sposób działania. 
Należy oczywiście zaznaczyć, że w zależności od 
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odporności człowieka na stres wystąpić mogą 
na niego różne reakcje, jak i sposoby radzenia ze 
stresem. Według N. Haan wskazać można trzy 
poziomy funkcjonowania osobowości w sytu-
acjach trudnych pod względem dezorganizacji. 

Zalicza się do nich [6]:
1. Najwyższy i najbardziej zintegrowany jest 

poziom radzenia sobie ze stresem, cechujący się 
elastycznością, orientacją na przyszłość i wy-
mogi aktualnej sytuacji, zaangażowaniem zróż-
nicowanego procesu myślenia oraz świadomym 
i efektywnym kontrolowaniem emocji. 

2. Niżej w hierarchii jest poziom obrony, któ-
ry cechują sztywność, osadzenie w przeszłości, 
zniekształcanie wymogów sytuacji, ogranicze-
nia procesu myślenia i nie do końca kontrolo-
wane rozładowanie emocji. 

3. Trzeci najniższy poziom – fragmentacja 
– cechuje się całkowitą sztywnością, rytuali-
zacją, zamknięciem na wymogi sytuacji, pry-
mitywnym myśleniem i opanowaniem przez silne 
emocje.

Należy również wspomnieć, że pod wpływem 
stresu człowiek ma problemy z racjonalnym podej-
mowaniem decyzji. Z punktu widzenia wykonywa-
nia pracy zawodowej istotne znaczenie dla efek-
tywności podejmowanych działań ma odpowied-
nia ocena dostępnych alternatyw i dokonania wy-
boru [12]. Dotychczas przeprowadzono wiele róż-
nych eksperymentów mających na celu zbadanie 
zależności pomiędzy sytuacją stresową, emocjami 
a efektywnością podjętych działań. Ustalono wiele 
prawidłowości psychologicznych, z których najbar-
dziej znane są prawa Yerkesa-Dodsona [17], których 
istotę ilustruje rysunek 1.

Pierwsze prawo Yerkesa-Dodsona oznacza, że 
trudne decyzje najkorzystniej jest podejmować wte-
dy, gdy towarzyszy im przeciętny poziom stresu. 
Oznacza to, że zarówno zbyt niski, jak i zbyt wy-
soki stres obniża jakość podejmowanych decyzji. 
W momencie, kiedy jesteśmy słabo motywowani 
do wykonania jakiegoś zadania, to wykonujemy je 
mało skutecznie (niski poziom pobudzenia emo-
cjonalnego – niski poziom wykonania). Natomiast 
jeżeli jesteśmy skrajnie zmotywowani, niezwykle 
mocno nam zależy na perfekcyjnym wykonaniu 
zadania, wówczas nasze działania stają się ner-
wowe, co skutkuje małymi szansami na poprawne 
wykonanie. 

Z kolei drugie prawo dowodzi, że relacja pomię-
dzy jakością i trafnością podejmowanych decyzji 
a pobudzeniem (poziomem stresu) jest modyfiko-
wana przez trudność zadania [12]. Oznacza to, że 
jakość wykonywanych zadań maleje wraz ze wzro-
stem ich trudności.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych wyma-
ga od osób kierujących najwyższego poziomu funk-
cjonowania, to znaczy takiego, które jest nastawio-
ne na osiągnięcie celów i które uwzględnia cechy 
zaistniałej sytuacji trudnej, a ponadto umożliwia 
uruchomienie adekwatnych do potrzeb procesów 

myślenia oraz właściwą kontrolę emocji (na przy-
kład opanowanie przerażenia i strachu) [5].

Właściwe pełnienie roli kierowniczej w zarzą-
dzaniu kryzysowym wiąże się ze znajomością za-
gadnień związanych z wpływem stresu na człowie-
ka, jak również nad skutkami stresu traumatycz-
nego (permanentny stres może przyczyniać się do 
rzeczywistego uszkodzenia mózgu i psychiki ludz-
kiej). Warto zatem w tym miejscu zaznaczyć, że 
podstawową cechą psychicznej traumy jest to, że 
pod wpływem krytycznej sytuacji nie jest możliwa 
natychmiastowa, adaptacyjna reakcja.

Kolejną istotną cechą osobową człowieka, mogą-
cą mieć istotny wpływ na obniżenie jakości realizo-
wanych zadań, również w sytuacjach kryzysowych, 
jest tzw. sztywność umysłu. W definiowaniu tego 
zjawiska należy, według M. Kossowskiej, wziąć pod 
uwagę takie elementy, jak niezmienność oraz nie-
możność [4].

Niezmienność oznacza skłonność do korzystania 
ze starych, dobrze sprawdzonych nawyków i reguł 
oraz wprowadzania stałego porządku i planu w bieg 
zdarzeń. Dotyczyć może sądów, decyzji, przekonań, 
sposobów myślenia, reakcji na bodźce i działań. 

Z kolei niemożność odnosi się do nieuwzględnia-
nia w procesie poznawania zmieniającego się kon-
tekstu sytuacyjnego, w efekcie czego wzory postę-
powania, sądy, decyzje, przekonania są rutynowo 
stosowane, mimo że nie pasują do sytuacji. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku sztywności 
umysłowej przetwarzanie informacji z zewnątrz 
jest dość powierzchowne i selektywne. Istotnego 
znaczenia w takim wypadku nabiera to, jakie in-
formacje już człowiek posiada (co już wie) oraz do 
czego przywykł. Co więcej, te informacje, które bę-
dą nowe, nieznane lub sprzeczne z dotychczaso-
wymi przekonaniami, będą odrzucane. Zatem po-
szukiwanie informacji będzie nieodłącznie zwią-
zane z aktualnie posiadaną wiedzą. Oznacza to, że 
człowiek będzie miał tendencje do koncentrowania 
się na informacjach wyrazistych, łatwo dostępnych 

Rysunek 1. Prawa Yerkesa-Dodsona

Źródło: opracowanie własne
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(np. powtarzających się, budzących emocje) i nie-
wymagających wysiłku intelektualnego. Poznanie 
staje się wtedy tendencyjne (zawężone), a jego re-
zultaty w postaci przekonań oraz wydawanych 
opinii, decyzji i sądów – nadmiernie uproszczone 
i trudne do zmiany, nacechowane uproszczonym, 
jednowymiarowym widzeniem świata [4].

W warunkach zarządzania kryzysowego sztyw-
ność umysłowa utrudnia skuteczne przystosowanie 
się do złożonej, zmiennej i trudnej rzeczywistości 
oraz efektywne wykorzystanie potencjału możliwo-
ści tkwiących w otaczającym świecie [5].

Następną cechą obniżającą jakość podejmowa-
nych decyzji, jaką przejawiają ludzie w sytuacjach 
kryzysowych, jest nadmierny lęk. 

Lęk jest naturalną częścią życia człowieka. Za-
zwyczaj kojarzony jest jako niepokój, obawa czy 
cierpienie. W roku 1961 Raymond B. Cattell i Ivan 
H. Scheier przeanalizowali rezultaty pomiarów róż-
nych wskaźników lęku i wyodrębnili dwa jego ro-
dzaje – lęk jako stan i lęk jako cecha. Rozróżnie-
nie to stało się podstawą koncepcji opracowanej 
w 1966 roku przez Charlesa D. Spielbergera. Zgod-
nie z nią stan lęku ma charakter przejściowy. Wzbu-
dzają go czynniki sytuacyjne, najczęściej związane 
z zagrożeniem, i to nie tylko realnym, ale też oczeki-
wanym, a nawet wyobrażonym. Okazuje się nawet, 
że lęk przed wyobrażonym zdarzeniem może być 
większy niż wtedy, gdy do tego zdarzenia rzeczy-
wiście dojdzie. Należy zaznaczyć, że cechą charak-
terystyczną stanu lęku jest duża zmienność w cza-
sie. Spielberger założył, że na stan lęku składają 
się dwa elementy, tj. świadome poczucie lęku oraz 
objawy fizjologiczne i behawioralne. Z kolei cecha 
lęku określa charakterystyczną dla danej osoby po-
datność na reagowanie stanem lęku w sytuacjach 
zagrażających. Spielberger definiuje ją jako motyw 
lub nabytą dyspozycję behawioralną, która sprawia, 
że człowiek staje się podatny na postrzeganie nie-
groźnych sytuacji jako zagrażających i reaguje na 
nie nadmiernym stanem lęku. Oznacza to, że istot-
ną rolę w kształtowaniu cechy lęku pełnią procesy 
poznawcze, a konkretnie spostrzeganie i interpreto-
wanie sytuacji [2].

Zatem lęk wywołuje brak pewności siebie oraz 
przekonanie o własnej niemocy i nieskuteczności 
podejmowanych przez siebie działań. Wpływ lęku 
wyraża się w niechęci do myślenia o problemach 
wymagających wysiłku intelektualnego i postrze-
ganiu tych problemów jako zbyt trudnych do roz-
wiązania oraz w uporczywym trzymaniu się dobrze 
znanych i wielokrotnie ćwiczonych sposobów my-
ślenia i działania [5].

Kolejną cechą człowieka związaną z jego sku-
tecznością działania w warunkach kryzysowych 
jest samoocena (samoakceptacja). Badaniami w tym 
zakresie zajmował się S. Maruszyński, stwierdza-
jąc zależność pomiędzy samooceną a skuteczno-
ścią zawodową. Okazało się bowiem, że osoby 
o wysokim poziomie samoakceptacji są bardziej 
wytrwałe w dążeniu do celów niż osoby o niskiej 

samoakceptacji. Co niezwykle istotne, dotyczy to 
szczególnie podejmowania decyzji w sytuacjach 
trudnych [7].

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, nale-
ży stwierdzić, że osoby, które działają w warun-
kach kryzysowych, powinny dążyć do ograniczenia 
czynników, które mogą wpływać na racjonalność 
ich decyzji. Powinny one mieć świadomość granic 
własnych możliwości w zakresie oceny własnych 
możliwości, umiejętności, uzdolnień i kompetencji, 
a w związku z tym trafnie identyfikować te aspekty 
rzeczywistości pracy, na które mogą wpływać i za 
które są odpowiedzialni [5].

Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest od-
powiedni dobór i selekcja (przez wykwalifikowa-
ną kadrę) na stanowiska zarówno kierownicze, jak 
i wykonawcze, w kontekście racjonalnego postępo-
wania/podejmowania decyzji w sytuacjach kryzy-
sowych. Zła obsada stanowisk powoduje bowiem 
negatywne konsekwencje zarówno dla funkcjono-
wania samej organizacji, jak i efektów jej działania. 
O prawidłowości obsady stanowisk kierowniczych 
w zarządzaniu kryzysowym decydują takie czynni-
ki, jak [5]:

 prawidłowa selekcja przy naborze gwarantująca 
przyjęcie do pracy ludzi o odpowiednim poziomie 
intelektualnym, pozytywnej motywacji i odpowied-
nich zainteresowaniach, wysokiej odporności na 
stres i wysokich zdolnościach interpersonalnych; 

 dokonywanie okresowych ocen funkcjonowa-
nia osób na zajmowanych stanowiskach i podej-
mowanie decyzji odnośnie potrzeby ewentualnych 
zmian w obsadzie.

Należy jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie 
prawidłowej selekcji na stanowiska wymagające 
odporności na stres, czy inne opisane wcześniej ce-
chy, może okazać się dość problematyczne. Zwią-
zane jest przede wszystkim z faktem, że sytuacja 
kryzysowa ma charakter wieloaspektowy i dyna-
miczny, dlatego zachowanie człowieka w takich 
warunkach oraz sposób wykonania zadania może 
być nieprzewidywalny. Stąd istotne znaczenie ma 
precyzyjny pomiar potrzebnych cech, który porów-
nuje się z idealnym wzorcem, ale raczej ma on po-
stać szacunkowej oceny prawdopodobieństwa za-
chowania się człowieka. Oczywistym postępowa-
niem w takiej sytuacji jest obecność psychologa, 
który oceni ogólny stan i psychologiczne możliwo-
ści kandydatów. 

Co więcej, A. Du Brin, w wyniku przeprowadzo-
nych badań, sformułował dziesięć cech potrzeb-
nych kandydatom na stanowiska kierownicze, wy-
magające podejmowania decyzji w warunkach kry-
zysowych. Zalicza się do nich [1]:

1. Zdolności oratorskie jako przekonująca eks-
presywność w kontakcie z jednostką i grupą (łącz-
nie z gestykulacją i komunikacją niewerbalną). 

2. Zdolności związane z umiejętnością zaprezen-
towania siebie w trakcie formułowania poglądów 
lub omawiania zadań w odniesieniu do jednostki 
lub grupy. 
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3. Zdolności edytorskie związane z wykorzysta-
niem języka w formie pisemnej – precyzyjne wy-
rażanie myśli, stosowanie poprawnej gramatycznie 
formy. 

4. Motywacja do pracy, przy czym aktywność, 
odpowiedzialność i oczekiwania na polu zawodo-
wym pokrywają się z faktyczną aktywnością i od-
powiedzialnością, tak aby działania zawodowe stały 
się źródłem satysfakcji własnej. 

5. Przedsiębiorczość (inicjatywa) jako aktywne 
próby oddziaływania na bieg rzeczy (wywieranie 
wpływu na zdarzenia) dla osiągnięcia zamierzo-
nych celów, wychodzenie naprzeciw napotykanym 
trudnościom zamiast biernej akceptacji. 

6. Zdolności kierownicze jako praktyczne umie-
jętności, style i metody kierowania jednostkami 
(podporządkowanie się, partnerstwo, nadzorowa-
nie) i grupami rozwiązującymi wspólne zadania. 

7. Zdolności planowania i organizowania ja-
ko ustalenie drogi rozwoju zawodowego dla sie-
bie i innych, planowania właściwego zatrudnienia 
i awansowania ludzi i właściwego rozmieszczania 
zasobów. 

8. Zdolności analizowania, dostrzegania relacji 
i porównywania danych pochodzących z różnych 
źródeł, ocena rezultatów, ostrożność przy przyjmo-
waniu nowych informacji, wyciąganie wniosków co 
do ich wzajemnej zależności. 

9. Zdolności osądu, dopuszczenie w rozważa-
niach alternatywnych możliwości rozwoju wyda-
rzeń, opieranie się w procesie podejmowania decy-
zji na logicznych przypuszczeniach i refleksji nad 
danymi o faktach. 

10. Zdolność do kontrolowania – ustalenia pro-
cedury rejestracji i regulowania zachodzących pro-
cesów i zadań, a także odpowiedzialności i podpo-
rządkowania własnych pracowników, usiłowanie 
rejestrowania efektów pracy pracowników wyzna-
czonych do poszczególnych zadań.

Na stanowiskach kierowniczych, jak i wykonaw-
czych wymagana jest okresowa ocena, która ma na 
celu przeciwdziałanie sytuacji, w której ludzie wyka-
zujący predyspozycje do zajmowania stanowisk kie-
rowniczych w czasie wstępnej selekcji, z upływem 
czasu, na skutek różnych przyczyn, przestali być 
przydatni do wykonywania aktualnych zadań w za-
rządzaniu kryzysowym. Do takich przyczyn zaliczyć 
można, m.in.: pogorszenie stanu zdrowia, utratę mo-
tywacji, wystąpienie objawów wypalenia zawodo-
wego czy niski poziom osiągnięć na zajmowanym 
stanowisku [5].

Podsumowanie

Podsumowując dotychczasowe rozważania, nale-
ży zauważyć, że w sytuacjach, które postrzegać moż-
na jako kryzysowe, do istotnych cech warunkują-
cych zachowanie się człowieka zaliczyć można: po-
ziom zdolności intelektualnych, poziom odporności 
na stres, poziom społecznego funkcjonowania oraz 
prawidłową ocenę siebie i własnych możliwości. 

Wysoki poziom zdolności intelektualnych i wie-
dzy umożliwia sprawne działanie i skuteczne osią-
ganie celów, wyciąganie wniosków, natomiast niski 
poziom zdolności intelektualnych prowadzić może 
do opóźnienia lub zaniechania działania, błędne-
go szacowania ryzyka, generowania ocen niezgod-
nych z rzeczywistością, słabego poziomu rozwią-
zywania problemów i w efekcie przyczyniać się 
może do niepowodzeń na różnych etapach osiąga-
nia celów. 

Wysoki poziom odporności na stres oznacza 
zdolność do efektywnego działania pomimo ist-
niejących przeszkód w postaci, np.: presji czasu, 
wysokiego stopnia złożoności istniejących proble-
mów, obciążenia odpowiedzialnością, ryzyka przy 
podejmowaniu decyzji i ograniczonych zasobów 
logistycznych. 

Wysoki poziom społecznego funkcjonowania 
(dojrzałości społecznej) przejawia się w zdolności 
do tworzenia takich relacji z przełożonymi i pod-
władnymi, które sprzyjają realizacji zadań i zdro-
wiu, skutecznemu oddziaływaniu na ludzi i tworze-
niu wśród nich zdrowej atmosfery, nawiązywaniu 
zdrowych relacji interpersonalnych, zdolności do 
współpracy, reagowaniu na pojawiające się u pod-
władnych konflikty zgodnie z zakresem własnych 
kompetencji, poszanowaniu dla prawa. 

 Prawidłowa ocena siebie i własnych możliwości 
(z uwzględnieniem własnych zalet i wad) zapew-
nia odpowiedni poziom samokrytycyzmu i umie-
jętność radzenia sobie z własnymi ograniczeniami, 
poczucie granic własnej skuteczności i zdolności do 
radzenia sobie z czynnikami zagrażającymi, opty-
mizm, nastawienie na własny rozwój i pogłębianie 
zawodowych kompetencji, brak oznak bezkrytycz-
nego samozadowolenia [5].

Należy stwierdzić, że współcześnie ważnym za-
daniem jest przede wszystkim odpowiednia selek-
cja (dobór) osób do wykonywanego zawodu, jak 
również ich wcześniejsze przygotowanie (szkole-
nia) do realizacji statutowych zadań. 

W tym miejscu warto również wspomnieć, że 
konsekwencje braku predyspozycji do wykonywa-
nia obowiązków służbowych mogą wpłynąć na ja-
kość i efektywność realizowanych zadań. Co wię-
cej, brak określonych predyspozycji może skutko-
wać poważnymi problemami w różnych obszarach 
funkcjonowania człowieka. Do najczęściej spotyka-
nych symptomów osobowego nieprzystosowania 
można zaliczyć, między innymi: niski poziom in-
telektualnych możliwości prawidłowej oceny sy-
tuacji; błędną ocenę zagrożenia, przecenienie lub 
niedoszacowanie czynników zagrażających bezpie-
czeństwu; trudności w podejmowaniu decyzji – od 
ich unikania i przesuwania w czasie, do zbyt szyb-
kiego i pochopnego ich podejmowania; brak ade-
kwatnego odnoszenia się do siebie i własnych moż-
liwości; niski poziom zdolności do współpracy i na-
stawienie rywalizacyjne czy skłonność do postrze-
gania obiektywnie niegroźnych elementów otocze-
nia jako zagrażających.
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Stad można wyciągnąć wniosek, że zaintereso-
wanie i dążenie do stałego podnoszenia jakości se-
lekcji zasobów ludzkich zawsze przekłada się na 
lepsze dostosowanie osób zatrudnionych do po-
szczególnych stanowisk pracy, a w konsekwen-
cji do zwiększenia efektywności podejmowanych 
działań. W sytuacjach, które postrzegać można ja-
ko niebezpieczne, trudne, istotnymi cechami, wa-
runkującymi prawidłowe zachowanie się człowie-
ka, będą zdolności intelektualne, odporność na 
stres, odpowiedni poziom społecznego funkcjono-
wania oraz prawidłowa ocena siebie i własnych 
możliwości. 
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Wprowadzenie

Laboratoria w celu potwierdzenia utworzenia 
i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością 
(SZJ) dla poszczególnych procesów i operacji przy-
gotowują dokumentację. Proces dokumentowania 
cyklu badawczego jest realizowany w czasie i obej-
muje kilka etapów, począwszy od opracowania i za-
twierdzania dokumentacji, przez jej weryfikację, 
autoryzację i nadzór oraz przetwarzanie i uzupeł-
nianie, a także przez jej rozpowszechnianie i dys-
trybucję, a skończywszy na przechowywaniu do-
kumentacji i niszczeniu nieaktualnej. Każda pla-
cówka posiada wewnętrzny system opracowywa-
nia, obiegu i nadzoru dokumentów, najczęściej 

z możliwością nadawania poszczególnym doku-
mentom wielopoziomowej struktury uprawnień. 
Zakres realizowanych badań w placówkach labo-
ratoryjnych i ich specyfika funkcjonowania, naj-
częściej jako jednostka pomocnicza w obsłudze 
procesów (czynności) podstawowych, powoduje, 
że system zarządzania nią jest na tyle specyficzny, 
że opracowano Laboratoryjny System Zarządzania 
Jakością (ang. Laboratory Quality Management Sys-
tem – LQMS). Laboratorium jest złożonym syste-
mem i wszystkie aspekty muszą poprawnie dzia-
łać, aby osiągnąć wymaganą jakość. Jakość jest zde-
finiowana jako zgodność z wymaganiami. „Jakość 
laboratorium” często odnosi się do dokładności, 
niezawodności i terminowości wykonanych badań 
[8]. Dokumentacja systemu zarządzania jakością 
(tzw. dokumentacja systemowa) w układzie hierar-
chicznym, począwszy od poziomu najwyższego or-
ganizacji, obejmuje: politykę jakości uzupełnioną 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

System Zarządzania 
Jakością (SZJ), 
cykl 
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W warunkach gospodarki rynkowej nowoczesne laboratoria badawcze stosują zasady dobrej praktyki 
laboratoryjnej (GLP – Good Laboratory Practice) [20], dążąc do zapewnienia wysokiej jakości realizowanych 
badań. Laboratorium, opracowując i utrzymując system zarządzania jakością, dokumentuje działania 
potwierdzające skuteczność systemu. Komunikowanie zaistniałych czynności i okoliczności w ramach 
systemu zrządzania jakością realizowane jest za pomocą różnorodnych dokumentów. Charakter 
i formy dokumentów, ich liczba, sposób sformalizowania, zasady obiegu wyznaczone są zakresem 
działalności laboratorium, strukturą organizacyjną i sposobem zarządzania. Potrzeba dokumentowania 
systemu zarządzania jakością zapisana jest w normie ISO 9001:2015 [14] i w przypadku laboratorium 
– normie 17025:2018 [13]. Uwzględniając wytyczne norm, poszczególne laboratoria tworzą wewnętrzne 
zbiory dokumentów. W celu usprawnienia procesu dokumentowania, w niniejszym artykule podano klika 
przykładowych praktycznych rozwiązań dokumentowania systemu zarządzania jakością w laboratoriach 
badawczych.
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In a market economy, modern research laboratories apply the principles of Good Laboratory Practice 
(GLP) [20] to realize high quality of researches. The laboratory, while developing and maintaining 
the quality management system, documents the activities confirming the effectiveness of the system. 
Communicating the existing activities and conditions under the quality management system is carried 
out through a variety of documents. The nature and forms of documents, their number, formalization, 
rules of circulation are determined by the scope of the laboratory’s activity, organizational structure 
and management method. The need of documenting the quality management system are recorded in 
standard ISO 9001:2015 [14] and in the case of a laboratory – standard 17025:2018 [13]. According 
to the standards’ guidelines, particular laboratories create their sets of documents. In order to improve 
the documentation process, this article provides some practical examples of documenting the quality 
management system in research laboratories.
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o cele i wykaz zadań do ich realizacji, księgę za-
rządzania (księga jakości), procedury systemowe 
i metodyczne, które stanowią segment dokumen-
tów wykonawczych na poziomie taktycznym i/lub 
operacyjnym, a także instrukcje, zapisy i inne wy-
magane formularze, w tym druki i rejestry na po-
ziomie najniższym (tj. operacyjnym) laboratorium. 
Dokumentując SZJ, wyróżnia się dokumenty obli-
gatoryjne, np. polityka jakości, jak i nieobligatoryj-
ne, np. księga jakości. Pomimo iż księga jakości nie 
jest dokumentem wymaganym, to jednak większość 
laboratoriów tworzy takowy dokument, ponieważ 
w formie syntetycznej przedstawia główne zało-
żenia i strukturę systemu. Księga jakości stanowi 
cenne źródło informacji zarówno dla zleceniodaw-
ców, jak i kooperantów zewnętrznych, zlecających 
badania lub prace usługowe, a także pracowników 
zatrudnionych w danej jednostce. W pracy labora-
toriów badawczych można spotkać się z różnym za-
kresem, jak i formą dokumentów dodatkowych, któ-
re są wprowadzane do obiegu w celu usprawnienia 
procesu dokumentowania SZJ. Dokumentowanie 
SZJ przebiega według obowiązujących przepisów, 
norm lub wewnętrznych procedur porządkujących 
poszczególne czynności. W normie ISO 9001:2015 
nie ma odwołań do dokumentacji. Mowa jest o udo-
kumentowanych informacjach (norma nie wymaga 
ani księgi jakości, ani procedur, jedynie wskazuje 
zakres informacji, który powinien być dokumento-
wany). Dla usprawnienia procesu dokumentowania 
poszczególne organizacje przyjmują zarówno ogól-
ne, jak i szczegółowe zasady dotyczące jego funk-
cjonowania. Celem niniejszej publikacji było przy-
gotowanie ramowych wskazówek postępowania na 
etapie dokumentowania SZJ w placówkach labora-
toryjnych. W artykule zaprezentowano przykłady 
konkretnych rozwiązań, które można zaklasyfiko-
wać jako case study. Przedstawione w niniejszym 
artykule praktyczne zalecenia postępowania z do-
kumentacją laboratoryjną w SZJ mogą poprawić ist-
niejące procesy postępowania z dokumentacją. 

1. Dokumentacja systemowa

System jakości laboratorium powinien obejmo-
wać poszczególne etapy realizacji badań lub prac 
usługowych – od wstępnego kontaktu z klientem do 
przekazania sprawozdania lub raportu końcowego 
z badań i rozliczenia zlecenia. Wprowadzony w la-
boratorium system jakości uwzględnia cały cykl ba-
dawczy, który powinien być spójny dla wszystkich 
etapów realizowanych prac. Zapewnienie jakości 
wykonywanych badań oznacza [5, 10, 17–19]:

 stosowanie działań zgodnych z wymaganiami 
przepisów i stosowanych dokumentów,

 dokumentowanie poszczególnych działań w ce-
lu wykazania ich celowości, rzetelności i termino-
wości realizowanych badań (świadczonych usług),

 stałe nadzorowanie wszystkich procesów, które 
mają wpływ na spełnienie wymagań zleceniodawcy 
(klienta, kontrahenta),

 opracowanie i realizowanie działań korygują-
cych, które zapewniają stałą identyfikację niezgod-
ności i eliminację przyczyn ich powstawania [12].

Błędy laboratoryjne dają się klasyfikować w ukła-
dzie przedstawionym na Rys. 1. Podstawową kate-
gorią błędów laboratoryjnych są niedokładne i nie-
precyzyjne wyniki badań (niezgodne ze zleceniem, 
wykonane na niewłaściwych urządzeniach, w nie-
właściwych warunkach). Następnym poziomem są 
błędy po stronie czynnika ludzkiego, wynikające 
przede wszystkim z braku wiedzy, kompetencji, do-
świadczenia pracowników laboratoryjnych. Ostatni 
poziom dotyczy terminowości badań, czyli wywią-
zywania się placówki laboratoryjnej z przyjętych 
terminów realizacji zleceń.

Rys. 1. Struktura kategorii przyczyn błędów laboratoryjnych

Źródło: opracowano na podstawie [8]

System jakości podlega systematycznemu doku-
mentowaniu. Dokumenty w SZJ można klasyfiko-
wać jako dokumenty systemowe, tworzące system, 
i dokumenty wspierające, usprawniające funkcjono-
wanie systemu. Do dokumentów systemowych na-
leżą: polityka jakości i księga jakości (obecnie księga 
jakości nie jest dokumentem obligatoryjnym). Do-
kumenty wspierające to między innymi: dzienniki 
laboratoryjne, katalogi, harmonogramy, zestawienia 
i rejestry. Przykłady stosowanego nazewnictwa do-
kumentów w laboratorium [15]: podręcznik labo-
ratoryjny, książka rejestracyjna, instrukcje robocze, 
dzienniki sprzętu, rejestry lub listy obecności okre-
sowych spotkań roboczych, standardowa statysty-
ka, raporty analityczne.

Na Rys. 2. przedstawiono strukturę dokumentów 
systemowych w układzie organizacyjnym, w któ-
rym laboratorium znajduje się w strukturach orga-
nizacyjnych dużej instytucji (uczelni, przedsiębior-
stwa, instytutu naukowego). 

Strukturę dokumentów w laboratorium można 
również przedstawić w układzie, jak na Rys. 3.

Dokumentowanie SZJ nie jest zbiorem zamknię-
tym dokumentów. Cechą systemu jest zmienność 
i elastyczność w ciągłym doskonaleniu jakości funk-
cjonowania placówki. System jakości powinien być 
rozbudowany stosownie do potrzeb wynikających 



30

2019 L u t y

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Dokumentacja w systemie jakości laboratorium badawczego

z przyjętych celów. System zarządzania jakością 
w placówce laboratoryjnej jest powiązany z syste-
mem zarządzania organizacją i jej nadzorowania 
w odniesieniu do jakości. Jakość w laboratoriach ba-
dawczych dotyczy głównie uzyskanych rezultatów 
(wyników) badań, jak i innych świadczonych usług 
(np. usługi doradczo-konsultacyjne) [11-12]. 

W placówkach laboratoryjnych przyjmuje się 
modułową siatkę działań ukierunkowanych na za-
pewnienie jakości funkcjonowania placówki [8]. 
Strukturę siatki tworzy dwanaście powiązanych ze 
sobą obszarów działań (bazowych komponentów 

funkcjonowania placówki 
laboratoryjnej): organiza-
cja pracy, personel (kwa-
lifikacje, kompetencje, do-
świadczenie), wyposażenie 
(sprzęt laboratoryjny – ana-
lityczny i dodatkowy – nie-
używany w trakcie wykony-
wania badań, a będący na 
wyposażeniu placówki), za-
opatrzenie i usługi, np. za-
kup odczynników, naprawa 
sprzętu, kontrola przebiegu 
działań, dostęp do informa-
cji i zarządzanie nią, two-
rzenie dokumentów i reje-
strowanie danych (przy po-
mocy urządzeń i systemów 
rejestrujących), zarządzanie 
i administrowanie, badania 
laboratoryjne i raportowa-
nie wyników, doskonale-
nie organizacji (ciągły pro-
ces doskonalenia), usługi 
klientowskie, w tym: kon-
sultingowe, eksperckie, za-
pewnienie jakości i bezpie-
czeństwa. Jakość pracy la-
boratorium zależy przede 
wszystkim od dostępności 
zasobów tworzących śro-
dowisko laboratoryjne, od-
czynników i sprzętu labora-
toryjnego, oraz kompeten-
cji i wiedzy personelu. Na 
zapewnienie jakości – poza 
kontrolą jakości, komunika-
cją, zarządzaniem procesa-
mi, zarządzaniem zdarze-
niami – ma wpływ prowa-
dzenie dokumentacji. Do-
kumentując system zarzą-
dzania jakością, laboratoria 
szeregują działania (ope-
racje), zgodnie z przebie-
giem cyklu badawczego, na: 
przedanalityczne (pre-ana-
lytical), analityczne (analy-
tical), poanalityczne (post-

-analytical). Proces badawczy rozpoczyna się od 
pobierania próbek, a kończy na zapisywaniu i ra-
portowaniu wyników, wszystkie inne procesy są 
pomiędzy. Przyjmując sposób porządkowania dzia-
łań na: przedanalityczne, analityczne i poanalitycz-
ne, w Tabeli  1. zestawiono przykłady dokumentów 
występujących na poszczególnych etapach prac 
laboratoryjnych.

Dokumenty są formą przekazywania informacji 
za pośrednictwem zasad, procedur i instrukcji robo-
czych (SOPs – Standard Operating Procedures). Do-
kumenty wymagają aktualizacji. Poza dokumentami 

Rys. 2. Struktura dokumentacji w laboratoriach badawczych umiejscowionych w większej instytucji 
(uczelni) uwzględniająca działania związane z wdrożeniem systemu jakości

Źródło: opracowano na podstawie [1–4]

Rys. 3. Struktura dokumentów systemowych w laboratorium 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Tabela 1. Przykładowe dokumenty laboratoryjne w cyklu badawczym

Etapy przedanalityczny analityczny poanalityczny

Dokumenty certyfikaty systemowe, 

dokumenty z walidacji, 

kalibracji, dzienniki urządzeń, 

listy obecności, rejestry wyjść 

personelu, rejestr zamówień, 

dziennik podawczy, rejestr 

odczynników, raporty ze 

szkoleń pracowników

rejestr realizowanych 

badań, rejestr osób 

przeprowadzających 

badania, harmonogram 

badań, zapisy wyników 

badań

raporty z badań, 

sprawozdania 

z wykonanych prac, 

dokumenty dotyczące 

zagospodarowania 

odpadów, dziennik 

reklamacji

Źródło: opracowanie własne
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w laboratoriach funkcjonują systemy rejestracji da-
nych (systemy rejestrujące), które gromadzą infor-
macje w arkuszach, formularzach, etykietach i wy-
kresach, a proces gromadzenia informacji jest pro-
cesem ciągłym [4].

Dokumenty tworzone w placówce powinny po-
siadać wszystkie wymienione na Rys. 4. cechy [9, 
16, 20]. 

Celowość to wymóg polegający na tym, aby do-
kumentacja zapewniała osiągnięcie podstawowych 
celów w obszarze jakości i jej składowych kompo-
nentów. Przyjęte cele muszą być aktualne, precy-
zyjnie sformułowane, wymierne, mierzalne, a także 
ukierunkowane na wartość dodaną dla klienta, jak 
i laboratorium.

Dokumenty powinny być przydatne w sensie re-
alizacji przyjętych celów w bieżącym i prawidło-
wym funkcjonowaniu laboratorium. Użyteczność 
dokumentów powiązana jest z ich czytelnością 
i przejrzystością. Dokumenty powinny usprawniać 
organizację pracy, a nie ją utrudniać i tworzyć zbiór 
nadmiernych dokumentów (zbędna biurokracja).

Dokumentacja, która uwzględnia wszystkie istot-
ne operacje i czynności, a także okoliczności mające 
wpływ na jakość badań i świadczonych usług, a tak-
że rozwiązań eksperckich i/lub opiniotwórczych, ma 
cechę kompletności. Kompletność nie oznacza jed-
nak powielania procesu dokumentowania operacji. 
Zalecana jest zasada umiaru w tworzeniu dokumen-
tów SZJ. Według normy ISO 9001:2015 [14] istotne 
znaczenie ma skuteczność funkcjonowania systemu, 
a nie nadmierna liczba i struktura dokumentów.

Na podstawie dokumentów można odtworzyć 
wykonane działania, czynności i uzyskane rezulta-
ty. Udokumentowanie jest szczególnie ważne w od-
niesieniu do procedur wymaganych normami ISO 
9001 [14] i 17025 [13].

Dokumentacja powinna być aktualna, ponieważ 
tylko wtedy umożliwia śledzenie zmian oraz za-
lecanych i zrealizowanych działań korygujących 
w celu doskonalenia systemu (SZJ). Dokumenta-
cja powinna być okresowo sprawdzana, audytowa-
na, poprawiana, korygowana, by odzwierciedlała 
wszystkie zaistniałe zmiany w SZJ. Dokumenty nie-
aktualne podlegają niszczeniu zgodnie z obowiązu-
jącą w placówce procedurą, chyba że stanowią war-
tość historyczną – dokumentującą ciąg dokonanych 
zmian lub są wykorzystywane w celach naukowych 
albo innych niezwiązanych bezpośrednio z realizo-
wanymi badaniami.

Dokumentowanie zrealizowanych zadań i czyn-
ności odpowiada hierarchicznej zależności w la-
boratorium badawczym i zakresom podziału obo-
wiązków oraz uprawnień na poszczególnych stano-
wiskach pracy. Informacje zawarte w dokumentach 
są zapisywane w prostej formie według obowiązu-
jących przepisów i norm, przyjętych zasad i sposo-
bów komunikowania się. Dokumentowanie etapów 
działań i czynności powinno usprawniać proces 
decyzyjny. Informacje zawarte w dokumentach po-
winny być aktualne, wiarygodne, rzetelne i pełne.

Treść dokumentów głównych powinna zawierać 
najważniejsze informacje (niewielka liczba słów). 
Informacje szczegółowe powinny być rozpisane 
w załącznikach do danego dokumentu. Dotyczy 
to zwłaszcza procedur, aby nie były zbyt rozbu-
dowane, dlatego część informacji szczegółowych 
przytacza się w instrukcjach. Zwięzłość informacji 
nie powinna być zawężana do zbyt ogólnych infor-
macji. Należy unikać zbyt ogólnych określeń i z te-
go względu mało przydatnych informacji, zwłasz-
cza w odniesieniu do opracowania algorytmów 
postępowania w ramach realizacji poszczególnych 
procedur.

Informacje zawarte w dokumentach powinny być 
zrozumiałe dla ich użytkowników wewnętrznych 
(pracowników), jak i osób z zewnątrz (klientów, zle-
ceniodawców, kontrahentów) oraz instytucji nadzo-
rujących, audytujących oraz certyfikujących. Sto-
sowane w dokumencie słownictwo specjalistycz-
ne i/lub skróty powinny być wyjaśnione na końcu 
dokumentu w formie leksykonu (słownika pojęć 
lub słownika skrótów). W sytuacji dużej liczby no-
wych pojęć (oznaczeń) i skrótów zaleca się opraco-
wanie odrębnego dokumentu wyjaśniającego stoso-
waną nomenklaturę i utworzone skróty. Dotyczy to 
zwłaszcza terminologii używanej w najnowszych 
rozwiązaniach techniczno-metodycznych i apara-
turowych, które są używane w terminologii angiel-
skojęzycznej i nie mają jeszcze precyzyjnego odpo-
wiednika w języku polskim.

Dokumenty powinny mieć jasną formę, zwartą 
i ustaloną strukturę, która odpowiada poziomowi 
organizacyjnemu i stanowiskowemu w placówce. 

Rys. 4. Cechy dobrze opracowanej dokumentacji w  laboratorium 
badawczym

Źródło: opracowanie własne
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Utworzona struktura doku-
mentów powinna być czytelna 
i opisana w odrębnym doku-
mencie. Dokumentacja może 
być prowadzona w wersji elek-
tronicznej i tradycyjnie (w for-
mie zapisów).

Dokumenty jako procedury, 
instrukcje, rejestry, harmono-
gramy, jak i zbiory druków, 
formularzy, zapisów itp. nie 
powinny być w sprzeczno-
ści w odniesieniu do poszcze-
gólnych elementów systemu 
i w sprzeczności między sobą. 
Treści zawarte w poszczegól-
nych dokumentach nie powin-
ny się wzajemnie wykluczać, 
jak i należy unikać powielania 
tych samych informacji.

Poszczególne dokumenty ze względu na zawar-
tość informacji powinny być uporządkowane w mo-
duły tematyczne. Dokumentami, które są szcze-
gólnie istotne dla pracowników laboratorium, są 
udokumentowane procedury. Wyróżnia się moduły 
tematyczne ogólne i szczegółowe, np. moduł ogól-
ny o nazwie proces badawczy składa się z modułów 
szczegółowych, między innymi takich, jak: przygo-
towanie i pobranie próbek do badania, metodyka 
badań oraz raport z badań [21]. Uwzględniając hie-
rarchiczność dokumentacji systemowej, stosuje się 
dokumentowanie procedur ogólnych (PO) i pomoc-
niczych (PP) postępowania w trakcie wykonywania 
pracy. Procedury ogólne (PO) są z reguły rozwinię-
te w odrębnej formie dokumentowania czynności 
(pisemne standardowe instrukcje operacyjne (SOP) 
i stanowiskowe). Poszczególne moduły tematyczne 
są ze sobą powiązane i łącznie stanowią kompen-
dium informacji na temat systemu zarządzania ja-
kością [1-2]. Moduły można ze sobą łączyć w więk-
sze segmenty tematyczne. Połączone segmenty sta-
nowią spójny i kompleksowy zbiór informacji na 
dany temat. Przyjęto w ostatnich latach rozwiąza-
nie, które dopuszcza możliwość stosowania pro-
cedur metodycznych znanych jedynie konkretnym 
wykonawcom, nieopracowanych w formie papiero-
wej i/lub elektronicznej. Ta możliwość, aczkolwiek 
dopuszczalna z formalnego punktu widzenia, na-
kłada dodatkowe obowiązki na pracowników labo-
ratoriów związane z udzielaniem szeregu odpowie-
dzi na pytania audytorów, potwierdzających znajo-
mość toku postępowania w realizacji wymaganego 
cyklu badawczego.

Dokumenty stosowane w laboratorium badaw-
czym są jednoznacznie oznaczone w ramach przy-
jętego systemu identyfikacji dokumentów. Danego 
dokumentu nie można pomylić z innymi, ani też 
z wcześniejszymi lub późniejszymi wersjami dane-
go dokumentu. W SZJ stosowany jest następujący 
system identyfikacji: Q – jakość – quality – kod Sys-
temu (pierwsza litera identyfikatora), kod pracowni, 

np. LA1 (Laboratorium Analityczne) (druga litera), 
kod rodzaju dokumentu, np. P – procedura, S – spe-
cyfikacja, I – instrukcja, H – harmonogram, R – re-
jestr, K – katalog, Z – zapis (trzecia litera) oraz część 
numeryczna, która zawiera kod informacji w zależ-
ności od obszaru systemu z zachowaniem zasady, 
że cyfry po kropce zarezerwowane są dla kolejne-
go numeru dokumentu (numer dokumentu wynika 
z prowadzonego rejestru, dziennika). Strukturę sys-
temu identyfikacji dokumentów z uwzględnieniem 
poziomów operacyjnych organizacji przedstawiono 
na Rys. 5.

Dokumenty powinny być dostępne i w krótkim 
czasie odnajdywalne. Szafy, półki, pojemniki, segre-
gatory (w przypadku dokumentów elektronicznych 
– katalogi) z dokumentami powinny być odpowied-
nio oznaczane. W porządkowaniu dokumentów 
można zastosować oznaczenia kolorystyczne, gra-
ficzne, literowe i cyfrowe.

Dokumentację systemu zarządzania jakością po-
winny sporządzać osoby kompetentne. O ile istnie-
je taki wymóg, dokument powinien być zatwier-
dzony przez właściwą osobę (autoryzowalność). 
Dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych są 
autoryzowane przez dwie osoby – bezpośredniego 
przełożonego (kierownika laboratorium) i bezpo-
średniego wykonawcę badań. Dokumenty obowią-
zujące w laboratorium powinny być zatwierdzone 
i wdrożone. Dokumentacja powinna być poddana 
okresowym przeglądom i aktualizacji, a dokumenty 
powinny być przechowywane przez ustalony okres, 
a nieaktualne powinny być niszczone. Dokumenta-
cja systemu poddawana jest zarządzaniu, tak aby 
nie dopuścić do powstania niezgodności lub pro-
blemów wynikających z błędnych lub nieaktual-
nych zapisów.

Zarządzanie dokumentacją obejmuje wszyst-
kie aspekty związane z jej istnieniem, mianowi-
cie: przygotowanie, oznaczanie statusu (identy-
fikacja i zmiany), sprawdzanie, analiza i korekta, 
zatwierdzanie do rozpowszechniania, wykonanie 

Rys. 5. Identyfi kowalność dokumentów w SZJ

Źródło: opracowanie własne na podstawie identyfikacji systemowej
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egzemplarzy i/lub formularzy, a także druków (ory-
ginał i kopie), zachowanie oryginałów (archiwiza-
cja), rozpowszechnianie (rozprowadzanie), a tak-
że zatwierdzanie i wprowadzanie zmian [22]. Na 
Rys. 6. przedstawiono cykl życia dokumentów.

Cykl dokumentowania systemu jakości rozpo-
czyna się od tworzenia dokumentów systemowych. 
Za przygotowanie (opracowanie) dokumentów sys-
temowych odpowiadają odpowiednio do kompe-
tencji i zakresu odpowiedzialności: kierownik la-
boratorium, kierownik ds. jakości lub kierownik 
ds. technicznych. Wszystkie zmiany dokonywane 
w dokumentach są sterowane (nadzorowane). Oso-
by (funkcje) użytkujące dokumenty systemowe od-
powiedzialne są za zwrot nieaktualnych egzempla-
rzy, wymianę zmienionych arkuszy i uzupełnienie 
egzemplarza o dokonywane zmiany. Kierownik ds. 
jakości odpowiada za prowadzenie rejestru zmian 
dokonywanych w dokumentach systemowych. Do-
kumenty systemowe muszą być sprawdzone i pod-
dane analizie przez kierownika ds. jakości pod 
względem kompletności, dokładności i zgodności 
z wymaganiami (przepisami, normami i procedu-
rami). Zaaprobowany przez kierownika ds. jako-
ści dokument zostaje zatwierdzony do stosowania 
przez kierownika laboratorium. Fakt zatwierdze-
nia zostaje potwierdzony podpisem na każdej stro-
nie dokumentu lub na ostatniej, jeżeli sporządzony 
jest spis treści dokumentów składowych. Kierow-
nik ds. jakości odpowiada za wydanie oryginału 
dokumentu w formie i treści zgodnej z zatwierdzo-
ną postacią. W przypadku gdy użytkownik (pra-
cownik laboratorium) dokumentu stwierdzi nie-
zgodność lub konieczność zmiany, zgłasza ten fakt 
jako niezgodność do kierownika ds. jakości. Ar-
kusze zmieniane lub uzupełniające posiadają ten 
sam numer wydania co dany egzemplarz, ale aktu-
alną datę. Fragmenty (arkusze) lub całe egzempla-
rze dokumentów, które przestały być aktualne (są 
nieważne) z powodu dokonanych zmian lub zastą-
pienia nowym wydaniem, muszą być zwrócone do 

kierownika ds. jakości, gdzie mogą być: zniszczone 
lub oddzielnie przechowywane dla celów informa-
cyjnych, ale wyraźnie oznaczone jako nieaktual-
ne. Kroki podejmowane przy tworzeniu i zatwier-
dzaniu dokumentów systemowych przedstawiono 
na Rys. 7.

Rozpowszechnianie (dystrybucja), czyli przeka-
zanie zatwierdzonych dokumentów pracownikom 
laboratorium (rozsyłanie wersji papierowej we-
dług rozdzielnika lub w wersji elektronicznej) oraz 
ich kopiowanie (powielanie egzemplarzy w po-
trzebnej liczbie), odbywa się zgodnie ze struktu-
rą organizacji pracy w laboratorium. Za rozpo-
wszechnianie dokumentów systemowych (księgi 
jakości, procedury, instrukcje) odpowiada kierow-
nik ds. jakości. Inne osoby uzyskują status osoby 
upoważnionej do rozpowszechniania dokumen-
tów systemowych za zgodą kierownika laborato-
rium. Za wykonanie wzorcowych egzemplarzy do-
kumentów SZJ i ich rozpowszechnianie wewnątrz 
laboratorium odpowiada kierownik ds. jakości 
[11]. Za ich rozpowszechnianie poza laboratorium 
odpowiada kierownik laboratorium badawczego. 
W Tabeli 2. przedstawiono układ karty dystrybucji 
dokumentów.

W celu śledzenia ścieżki aktualizacji dokumen-
tów w laboratorium prowadzone są karty cyklu 

Rys. 6. Cykl życia dokumentów 

Źródło: opracowanie na podstawie [4]

Rys. 7. Kroki podejmowane przy tworzeniu i  zatwierdzaniu doku-
mentów systemowych

Źródło: opracowanie własne
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życia dokumentów. W Tabeli 3. przedstawiono wzór 
karty analizy cyklu życia dokumentu [6].

Nadzorowanie dokumentów polega na ich aktu-
alizowaniu, opierając się o wprowadzane zmiany. 
Nadzorowane egzemplarze dokumentów otrzymu-
ją odpowiednio: dyrektor jednostki (np. instytutu), 
jeżeli laboratorium badawcze znajduje się w jego 
strukturach, kierownik laboratorium, kierownik ds. 
jakości i kierownik techniczny. W przypadku łą-
czenia którejkolwiek z funkcji przez tę samą osobę 
otrzymuje ona tylko jeden egzemplarz obowiązują-
cego dokumentu.

Kierownik ds. jakości prowadzi rejestr adresatów 
dokumentów zarówno nadzorowanych, jak i infor-
macyjnych. Wszystkie zmiany są opracowywane, 
sprawdzane, zatwierdzane i rozpowszechniane. Je-
żeli zmiana polega na poprawie jedynie oczywi-
stego, przeoczonego przy korekcie, błędu meryto-
rycznego lub ortograficznego, nie podlega zarzą-
dzaniu i może być dokonana przez użytkownika 
dokumentacji. Wprowadzone zmiany muszą być 
dostarczone, w sposób nadzorowany, wszystkim 
adresatom nadzorowanych egzemplarzy dokumen-
tu. Fakt ten zostaje odnotowany w rejestrze zmian. 

Tabela 2. Wzór karty dystrybucji dokumentu w laboratorium badawczym

Laboratorium ………………….. Dział…………………. Rodzaj i numer stanowiska ………………

Nr dokumentu ………Nazwa dokumentu ……………… Rodzaj dokumentu ……. Typ dokumentu……

Lp.
Symbol 
zmiany

Informacja 
o zmianie

Nr wydanej 
kopii

Funkcja osoby 
nadzorującej 

dokument

Imię 
i nazwisko

Potwierdzenie 
wprowadzenia 

dokumentu

Potwierdzenie 
wycofania 

dokumentu

Data Podpis Data Podpis

1. A
Wprowadzenie 

dokumentacji
1

Specjalista ds. 

koordynowania 

badań 

A. Nowak

Kontroler jakości 

badań
K. Jar

Laborant J. Marzec

Legenda: 
• używane symbole zmian: A − wprowadzenie dokumentu, B − zmiany w dokumencie, C − wycofanie dokumentu
• rodzaj dokumentu, np. S − stanowiskowy, P − pomocniczy, 5S − dokumentacja 5S, U − czynności dodatkowe (usprawniające)
• typ dokumentu, np. S − stały, T − tymczasowy, O − ogólny, I − instrukcja, H − harmonogram

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Wzór karty śledzenia cyklu życia dokumentów

Tytuł 
dokumentu

Typ 
dokumentu

Kod 
dokumentu

Data rewizji 
(aktualizacji)

Osoba dokonująca 
zmiany

Data 
zatwierdzenia 

dokumentu
Dostępność dokumentu

Dokument 1 SOP SOP LA1/001 01.05.2009 Audytor wewnętrzny 10.07.2009 Dział badań LZ1

Dokument 2 SOP SOP LA1/002 21.03.2009 Audytor wewnętrzny 10.05.2009 Dział badań Z2

Formularz 1 Wewnętrzny LA1/001 01.05.2009 Audytor wewnętrzny 15.06.2009 Dział kadr

Formularz 2 Wewnętrzny LA1/002 21.05.2009 Kierownik laboratorium 11.07.2009 Dział zakupów

Lista 1 Wewnętrzny LA1/003 10.05.2009 Kierownik laboratorium 10.06.2009 Dział kontroli jakości

Lista 2 Wewnętrzny LA1/004 25.06.2009 Kierownik laboratorium 13.07.2009 Dział finansowy

Źródło: opracowanie na podst. [6]

Tabela 4. Wzór rejestru ewidencji zmian w dokumentacji laboratorium badawczego

Lp. Data
Numer 

wydania
Rodzaj 

dokumentu
Strona Rodzaj zmian

Funkcja osoby 
wprowadzającej 

zmianę

Osoba 
wprowadzająca 

zmianę
Uwagi

1. 10.08.2018 5S 1 LA1 P − Procedura 2

R − Rozszerzenie 

zakresu uprawnień 

laboranta

Kierownik ds. jakości J. Nowak

Legenda:
• rodzaje zmian, np. R − rozszerzenie, W − wycofywanie, U − uproszczenie, P − przeredagowanie

Źródło: opracowanie własne
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Przykładowy układ ewidencji zmian przedstawio-
no w formie Tabeli 4. Jeżeli liczba zmian jest du-
ża lub zmiany są bardzo istotne, należy opraco-
wać nowe wydanie z nowym symbolem i numerem 
identyfikacyjnym. 

W laboratoriach badawczych powinien znajdo-
wać się spis obowiązujących dokumentów. Spis 
dokumentów powinien zawierać: nazwę laborato-
rium, nazwę działu, nazwy procesów, numery sta-
nowisk, typ dokumentacji, poszczególny numer do-
kumentu, liczbę stron, symbol zmiany, datę wpro-
wadzenia itp. W Tabeli 5. przedstawiono przykła-
dowy spis dokumentacji stanowiskowej w laborato-
rium badawczym.

Aby pracownicy laboratorium mogli aktywnie 
uczestniczyć w procesie aktualizacji dokumentów, 
powinni nabywać wiedzę tematyczną jako uczest-
nicy szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych [5]. 
Placówki winny prowadzić rejestr pracowników, 
którzy podsiadają wiedzę użyteczną na danym eta-
pie dokumentowania procesów SZJ. Przykład karty 
rejestracji szkoleń przedstawiono w Tabeli 6.

Tabela 6. Karta rejestracji szkoleń pracowniczych

Pracownik
Pobieranie 

próbek
Przygotowanie 
odczynników

Kalibracja
Analiza 
składu

K. Nowak O Z W W

J. Adamek Z O Z O

Z. Lorek W Nt O W

Legenda:
O – Odpowiedzialny (ang: R – Repsonsible), Z - Zastępca (ang: D – Deputy), 
W - Wyszkolony (ang.: T – Trained), Nt – na treningu (ang.: IT – in training)

Źródło: opracowanie na podst. [6]

Dokumenty stosowane w laboratoriom są prze-
chowywane przez ustalony okres, np. rok, 3 lata, 
5 lat lub 10 lat, od momentu ich wydania. Czas 
przechowywania dokumentów systemowych usta-
lony jest przepisami (uregulowanie prawne) i pro-
cedurami wewnętrznymi. W przypadku procedur 
wewnętrznych w SZJ okres przechowywania do-
kumentów ustala kierownik ds. jakości w porozu-
mieniu z kierownikiem laboratorium. Dokumenty 
są archiwowane przez pracowników laboratorium 
w bezpiecznych warunkach.

2. Kilka wskazówek do dokumentowania systemu 
jakości w laboratorium badawczym

Podstawowe znaczenie w laboratorium mają pro-
cedury metodyczne. Opracowane procedury meto-
dyczne powinny zawierać pełny opis całego cyklu 
analitycznego, obejmujący: pobieranie i przygoto-
wanie próbek do badań (odważka, sposób roztwa-
rzania, stosowane odczynniki, certyfikowane mate-
riały odniesienia i materiały pomocnicze, np. szkło 
laboratoryjne, sączki itp.), przeprowadzenie pomia-
rów (zestawienie parametrów pomiarowych, inter-
ferencje fizyczne, chemiczne, spektralne, sposoby 
korygowania oddziaływań, przygotowanie roztwo-
rów wzorcowych, optymalizacja warunków apara-
turowych, wykonanie oznaczeń, sposoby obliczania 
wyników), walidację metody, a także dodatkowe in-
formacje i uwagi istotne w prawidłowym przepro-
wadzeniu cyklu analitycznego. Należy dołączyć 
też wykaz pozycji bibliograficznych lub norm, na 
podstawie których opracowano konkretne proce-
dury metodyczne. Z procedurami metodycznymi 
wiążą się instrukcje użytkowania i obsługiwania 

Tabela 5. Wzór spisu dokumentacji w laboratorium badawczym

Dokumentacja stanowiskowa Dokumentacja pomocnicza

Laboratorium Dział Opis procesu
Nr 

stanowiska
Nr 

dokumentu
Liczba 
stron

Symbol 
zmiany

Nr 
stanowiska

Nr 
dokumentu

Symbol 
zmiany

Liczba 
stron

Data 
wprowadzenia

LA1 B

Uruchomienie 

i zakończenie 

pracy

BO1 A 2 10.08.2018

LA1 B
Pobranie 

próbek
BO1 A 3 10.08.2018

LA1 B
Kontrola 

próbek
BO1 A 4 10.08.2018

LA1 B
Wykonanie 

badań
BO2 A 5 10.08.2018

LA1 B
Nadzorowanie 

badań
BO3 A 2 10.08.2018

LA1 B
Kontrola 

jakości badań
BO4 A 3 10.08.2018

LA1 B

Opracowanie 

raportu 

z badań

BO5 A 5 10.08.2018

Legenda:
• stosowane oznaczenia: LA1 − laboratorium analityczne (badawcze) 1, B − dział realizacji badań, BO1 − stanowisko operacyjne nr 1 w dziale Badań, 
A − zmiana polegająca na wprowadzeniu nowego dokumentu

Źródło: opracowanie własne
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aparatury laboratoryjnej (wy-
posażenia) oraz procedury jej 
wzorcowania. Procedura po-
winna zawierać:

1. Cel
2. Przedmiot procedury
3. Zakres stosowania
4. Terminologię
5. Odpowiedzialność
6. Tryb postępowania
7. Algorytm
8. Dokumenty związane
9. Wykaz druków
Wymogi zawarte w procedu-

rach muszą być realne (w sen-
sie wykonalności), aby niektóre fragmenty procedur 
nie stały się wyłącznie zbiorem „życzeń”. Placówki 
muszą posiadać zasoby: kadrowe, rzeczowe i finan-
sowe do realizacji wymogów proceduralnych.

Jednym z błędów występujących w dokumen-
tach systemowych są zbyt ogólne i z tego względu 
mało przydatne algorytmy postępowania w ramach 
realizacji danej procedury. Algorytmy zbyt ogólne 
powinny być uszczegółowione przez rozbudowę 
istniejących algorytmów i ich uzupełnienie dodat-
kowymi działaniami i/lub dokumentami wspoma-
gającymi (pomocniczymi), np. dokumentacją obraz-
kową – zdjęcia/wizualną.

Poszczególne procedury powinny być ze so-
bą powiązane, tworząc mapę procesów typowych 
dla danej placówki badawczej. Audytorzy stosun-
kowo często wskazują na brak pewnego wykaza-
nia powiązań pomiędzy poszczególnymi proce-
durami. Niepowiązane ze sobą procedury skutku-
ją występowaniem trudności w jednoznacznym 
określeniu, w którym momencie realizacji danej 
procedury konieczne jest wspomaganie innych 
procedur lub w jakiej instrukcji podstawowej 
uszczegółowiony został dany moment przebiegu 
pro cesu [14].

 Na danym etapie realizacji procedury powinna 
być dostępna informacja, jaki dokument powsta-
je na tym etapie. Za nadzór dokumentów w labo-
ratorium odpowiadają (w zależności od stopnia 
rozbudowania szczebli kierowniczych): kierownik 
laboratorium, kierownik ds. jakości i kierownik 
techniczny. Odpowiedzialność osób nadzorujących 
dokumentowanie procesu powinna być wyraźnie 
określona. 

W trakcie audytowania placówek występują sy-
tuacje braku jednoznacznego określenia osoby (jed-
nostki organizacyjnej) opracowującej i realizującej 
dany etap procesu, a tym samym osób, z którymi 
niezbędne jest przeprowadzenie uzgodnień (współ-
praca), osoby zatwierdzającej i ostatecznie osoby 
(komórki organizacyjnej), do której przekazywany 
jest dany dokument.

Dokumentowanie systemowe nie powinno być 
utożsamiane z biurokracją, czemu służy powiela-
nie dokumentów. W ustalonych odstępach czasu 
należy przeprowadzić audyt dokumentacji ogólnej 

i stanowiskowej, aby wycofać dokumenty dublo-
wane i/lub nieistotne dla realizacji danego proce-
su i funkcjonowania laboratorium. Nadmiar doku-
mentów może skutkować pojawieniem się trudno-
ści z dostarczeniem w krótkim czasie dokumentów 
audytorom systemu jakości [11,16].

Problemem jest również dublowanie przyjętego 
nazewnictwa i/lub oznaczeń [9]. Zaleca się numero-
wanie dokumentów stanowiskowych tylko w przy-
padku obowiązywania kilku dokumentów na jed-
nym stanowisku o identycznym zakresie tematycz-
nym. Przykład nadawania numeru dokumentacji 
przedstawia Tabela 7.

Do usprawnienia pracy laboratorium zapropono-
wano wykonanie uproszczonego i szybkiego testu, 
obejmującego następujące zakresy tematyczne: Per-
sonel, Dokumentacja, Aparatura, Metodyka. Przy-
kład testu [7, 20-21]:
 Personel

1. W jaki sposób pracownicy podwyższają swoje 
kwalifikacje?

2. Kto wykonał badania?
3. Kto skontrolował wynik?
4. Czy był do tego upoważniony?

Dokumentacja
1. Czy przedłożona dokumentacja jest wiarygodna?
2. Czy wszystkie dokumenty są spójne?
3. Czy pracownicy laboratorium znają najważ-

niejsze dokumenty?
Aparatura

1. Jaką aparaturę zastosowano do badań?
2. Czy aparatura (sprzęt laboratoryjny) była 

sprawna?
3. Jakie stosowano materiały wzorcowe?

Metodyka
1. Na jakich metodykach opierają się badania 

i analizy?
2. Czy przeprowadzono wystarczającą walidację 

stosowanych metod?

Podsumowanie

W placówkach badawczych zaistniałe wydarze-
nia, podjęte decyzje i pojawiające się okoliczności, 
dotyczące procesów podstawowych (bezpośred-
nio związane z realizacją zleceń na wykonanie 

Tabela 7. Przykład nadawania numeru dokumentacji stanowiskowej w  laboratorium 
badawczym

Pozycja w numerze 1

Przykład symbolu 

dokumentacji

S − stanowiskowa

Przykład zakresu 

tematycznego dokumentacji

5S − metoda 5S

Typ stanowiska B − Badania Nr stanowiska

Pozycja 

w numerze 

dokumentu

Źródło: opracowanie własne
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badań analityczno-pomiarowych), jak i procesów 
pomocniczych (np. zakup sprzętu i materiałów, 
szkolenia personelu, usługi eksperckie) są doku-
mentowane. Dokumentację laboratorium stano-
wią dokumenty systemowe i pomocnicze (wspo-
magające), np. druki, formularze, zapisy, rejestry. 
W trakcie opracowywania dokumentacji placówka 
laboratoryjna przyjmuje wewnętrzne zasady, któ-
re mają usprawnić proces dokumentowania po-
szczególnych etapów cyklu dokumentacyjnego, 
czyli: opracowania, zatwierdzania, przetwarzania, 
uzupełniania, nadzorowania, rozpowszechniania 
i dystrybucji dokumentacji, a także przechowywa-
nia i niszczenia nieaktualnych dokumentów. W ni-
niejszej pracy przedstawiono przykładowe roz-
wiązania ułatwiające prowadzenie dokumentacji. 
W nowoczesnych laboratoriach zasady uspraw-
niające dokumentowanie systemu są stosowane 
i przyczyniają się do poprawy funkcjonowania pla-
cówek. Laboratoriom, które chcą usprawnić doku-
mentowanie systemu zarządzania jakością, zaleca 
się skorzystanie z przygotowanych przez autorów 
publikacji praktycznych rozwiązań i zapropono-
wanych wskazówek.
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Gwałtownie intensyfikują-
ca się cyfryzacja zarówno spo-
łeczeństwa, jak i przemysłu 
prowadzi do istotnych zmian 
w metodach produkcji oraz 
sposobach i warunkach wy-
konywania pracy. Ta nowa sy-
tuacja określana jest mianem 
Przemysłu 4.0 (termin ten wy-
myślony został w Niemczech) 
lub Czwartej Rewolucji Prze-
mysłowej. Sprowadza się ona 
do stosowania najnowocześniejszych technologii 
informacyjnych w procesach produkcyjnych, a to 
prowadzi do poważnych zmian, między innymi 
w modelach biznesowych oraz strukturach rynko-
wych. Przemysł 4.0 otwiera nowe możliwości w za-
kresie innowacyjności, umożliwiając precyzyjne 
dostosowanie produktów do potrzeb klientów, ob-
niżanie kosztów, poprawę jakości oraz wydajności. 
Podstawą tej rewolucji są dane oraz Internet, za po-
mocą którego kontaktują się urządzenia, maszyny 
i ludzie. Aby zobrazować skalę dokonujących się 
zmian, warto wspomnieć, że w 2015 roku ponad 
20 miliardów urządzeń i maszyn było przyłączo-
nych do sieci. Specjaliści spodziewają się jednak, że 
do 2030 roku ta liczba przekroczy pół biliona1. Mię-
dzynarodowe organizacje normalizacyjne, takie jak 
ISO oraz IEC, starają się wspierać dokonujące się 
w tym zakresie zmiany. W ostatnim wydaniu czaso-
pisma „ISO Focus” zaprezentowano kilka artykułów 
dotyczących tej problematyki.

W artykule „The new frontier for artificial in-
telligence” omówiona została działalność jednego 
z podkomitetów usytuowanych w ramach Połączo-
nego Komitetu Technicznego ISO/JTC 1 „Techno-
logie Informacyjne”. Komitet ten opublikował już 
3  172 normy międzynarodowe i jest trakcie w two-
rzenia kolejnych 510 dokumentów. W jego struk-
turze utworzonych zostało wiele grup roboczych 
oraz podkomitetów. Jeden z nich, tj. podkomitet SC 
42, dedykowany jest sztucznej inteligencji. W je-
go pracach uczestniczą przedstawiciele 22 państw 
(między innymi z Australii, Chin, Danii, Izraela, 
Niemiec, Rosji i USA), a reprezentanci kolejnych 
10 krajów mają status obserwatorów (między in-

1 Christoph Winterhalter, „A New Revolution in the making”, ISO 
Focus, 131:2–3.

Przemysł 4.0 i normalizacja

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

nymi z Argentyny, Holandii, Polski i Singapuru). 
Podkomitet ten skoncentrował się na przygotowa-
niu podstawowych (bazowych) norm, które mają 
na celu przede wszystkim ujednolicenie terminolo-
gii2. Wielkie zbiory danych (ang. Big Data) to jeden 
z wiodących tematów, jakim zajmuje się on obec-
nie. SC 42 jest autorem 2 norm (dotyczących wiel-
kich zbiorów danych). Kolejnych 10 norm jest na 
etapie przygotowywania, przy czym część z nich 
dotyczy wielkich zbiorów danych, a część sztucznej 
inteligencji. Jeden z opracowywanych dokumentów 
to ISO/IEC 22989 „Sztuczna inteligencja – koncep-
cje i terminologia”3. 

Z kolei artykuł „From high-tech gadgets to the 
smart enterprise” ma charakter wywiadu, w ramach 
którego Patrick Lamboley, przewodniczący Komite-
tu Technicznego ISO/TC 184 „Systemy automaty-
ki”, omówił założenia i cele funkcjonowania kie-
rowanego przez niego zespołu oraz wpływ tego ko-
mitetu na kreowanie i wspieranie tzw. inteligentnej 
produkcji. ISO/TC 184 zajmuje się systemami auto-
matyki, systemami informacyjnymi oraz ich inte-
gracją4. Opracowane zostały już 842 normy z tego 
zakresu, a kolejnych 38 jest trakcie przygotowywa-
nia. W pracach tego komitetu uczestniczą przedsta-
wiciele 20 państw (między innymi z Belgii, Kanady, 
Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii), a reprezentan-
ci kolejnych 25 krajów mają status obserwatorów 
(między innymi z Austrii, Białorusi, Polski, a także 
Portugalii)5. 

Wiele interesujących informacji zaprezentowa-
nych zostało w artykule „Hyundai Motor gears up 
for change”, który także utrzymany został w kon-
wencji wywiadu. W tym przypadku osobą udzie-
lającą odpowiedzi był InSung Chang – dyrektor 
wykonawczy Centrum Badań i Rozwoju Hyundai 
Motor Company. Opowiedział on o wyzwaniach 
związanych z przejściem od tradycyjnej produkcji 
do zaawansowanej, zautomatyzowanej i zdigitali-
zowanej inteligentnej produkcji oraz zwrócił uwa-
gę na dużą użyteczność międzynarodowych norm 
w tym zakresie. InSung Chang zaprezentował, mię-
dzy innymi, realizowaną przez koncern Hyundai 
koncepcję „inteligentnego ekosystemu”, w ramach 
którego inteligentne produkty wytwarzane są w in-
teligentnych fabrykach, tj. takich, w których syste-
my produkcyjne i logistyczne organizują się same, 
bez ludzkiej ingerencji6. 

2 Robert Bartram, „The new frontier for artificial intelligence” , 
ISO Focus, 131:17–21.

3 www.iso.org, 10.01.2019
4 Patrick Lamboley, „From high-tech gadgets to the smart enter-

prise” , ISO Focus, 131:11–15.
5 www.iso.org, 10.01.2019
6 InSung Chang, „Hyundai Motor gears up for change”, ISO 

Focus, 131:28–33.
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Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) w PRO-
CHEM S.A. funkcjonuje jako spójny system wza-
jemnie powiązanych procesów. W takim systemie 
łatwiejsze jest zrozumienie mechanizmu powsta-
wania wyników, umożliwiające optymalizację sa-
mego systemu, jak i efektów jego działania. Dzięki 
temu możliwe do przewidzenia wyniki osiągane są 
skuteczniej i efektywniej.

Wszystkie procesy ZSZ przedstawione są za po-
mocą map i diagramów, wykorzystujących graficz-
ną notację, służącą do modelowania procesów biz-
nesowych – BPMN 2.0 (Business Process Model and 
Notation). W przypadku PROCHEM S.A. służy do 
tego celu platforma ADONIS NP firmy BOC, zapew-
niająca profesjonalne zarządzanie procesami bizne-
sowymi. Dzięki niej powstał przej-
rzysty obraz ZSZ wraz z powiązany-
mi dokumentami oraz zależnościa-
mi od struktury organizacyjnej.

ZSZ udostępniony jest wszystkim 
pracownikom i współpracownikom 
spółki poprzez portal internetowy, 
który podzielony jest na procesy, do-
kumenty i schematy organizacyjne. 

Przeglądanie ZSZ w PROCHEM 
S.A. rozpoczynamy od modelu stro-
ny startowej (Widok nr 1), zawierają-
cego zdjęcie siedziby spółki (Budynek 
Astrum Business Park) oraz linki do: 

 dokumentów ZSZ, 
mapy procesów, 
 map dotyczących procesów 

głównych, na które składają się:
– sprzedaż, 
– usługi projektowe (link dla OPP 

– Oddział PROCHEM Projekt), 

– realizacja lub zarządzanie realizacją inwestycji 
(link dla PM – Project Manager).

Kolejny model (Widok nr 2) przedstawia mapę 
procesów PROCHEM S.A. zawierającą: 

 procesy główne, 
 procesy zarządzania oraz 
 procesy wspierające.

Wszystkie mapy i diagramy procesów są dostęp-
ne również w widoku „Portalu organizacyjnego – 

Procesy”. Jest ich łącznie 76 – 14 map i 62 
diagramy procesów biznesowych.

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) 
w PROCHEM S.A. opracowano w oparciu 
o postanowienia norm:

 PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy za-
rządzania jakością – Wymagania”,

 PN-EN ISO 9000:2015-10 „Syste-
my zarządzania jakością – Podstawy 
i terminologia”,

 PN-N-18001:2004 „System Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
– Wymagania”,

 PN-EN ISO 14001:2015-09 „Systemy 
zarządzania środowiskowego – Wymagania 
i wytyczne stosowania”,

ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyj-
ny, oraz publikacji NATO:

AQAP 2110:2016 „Wymagania NATO dotyczą-
ce zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju 
i produkcji”.

Klikając na poszczególne procesy, otwieramy 
ich mapy. Widoki nr 4 i 5 przedstawiają mapy 

        Z doświadczeń
                 własnych…

W pełni procesowe podejście ZSZ w PROCHEM S.A.

Widok nr 2 – Mapa procesów PROCHEM S.A.

Widok nr 1 – Strona startowa ZSZ
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W pełni procesowe podejście ZSZ w PROCHEM S.A. 

procesów, dotyczące usług projektowych i realizacji 
lub zarządzania realizacją inwestycji.

Przed ich omówieniem zajmiemy się przez chwi-
lę dokumentami ZSZ (Widok nr 3). Model doku-
mentów zawiera m.in. dokumenty podstawowe sys-
temu, tj. Księgę Jakości, Definicje i terminologię, Po-
litykę Jakości (PJ) i związane z nią aktualne Cele PJ, 
certyfikaty i listę procesów.

Model ten udostępnia również linki do wszyst-
kich innych dokumentów ZSZ.

Wszystkie dokumenty dostępne są również w wi-
doku „Portalu organizacyjnego – Dokumenty”. Wi-
dok ten zawiera dokumenty podzielone według ich 
typu oraz według jednostek organizacyjnych. 

Mapa dotycząca usług projektowych zawiera po-
kazane na Widoku nr 4 procesy oraz podręcznik or-
ganizacji prac projektowych i schemat uzyskiwania 
pozwoleń. Klikniecie na proces „Opracowania pro-
jektu budowlanego” otwiera diagram tego procesu 
(Widok nr 6).

Mapa dotycząca realizacji lub zarządzania reali-
zacją inwestycji zawiera pokazane na Widoku nr 5 
procesy oraz dokument przedstawiający typowe, 

wykorzystywane przez PROCHEM S.A., formuły re-
alizacji inwestycji. Kliknięcie na proces „Realizacji in-
westycji” otwiera diagram tego procesu (Widok nr 7).

Oba przedstawione na Widokach nr 6 i 7 dia-
gramy przedstawiają przebieg procesów. Wyszcze-
gólnione w tych procesach zadania lub podproce-
sy są przypisane do ról, stanowisk lub podmiotów, 
uczestniczących w danym procesie. Poszczególne 
zadania zawierają opisy czynności do wykonania. 
Wyświetlane są one po najechaniu kursorem na po-
szczególne zadania.

Zadania umieszczone są w basenach i torach 
(analogia do basenów pływackich), których nagłów-
ki zawierają przypisane im role, stanowiska, pod-
mioty lub związane z nimi procesy i instrukcje.

Wszystkie mapy i diagramy procesów mogą 
być również wyświetlone w formie tabelarycznej, 
a w przypadku diagramów – także jako tekst. Ponad-
to mogą być dla nich wygenerowane raporty w po-
staci plików PDF Adobe (Portable Document Format).

Poprzez kolejno zagnieżdżane mapy i diagra-
my procesów biznesowych przechodzimy do coraz

Widok nr 3 – Model dokumentów

Widoki nr 4 – Mapa procesów dotycząca usług projektowych

Widok nr 5 – Mapa procesów dotycząca realizacji lub zarządza-
nia realizacją inwestycji



bardziej szczegółowych modeli. Przykładowo Widok 
nr 8 przedstawia diagram „Koordynacji prac projekto-
wych”, a Widok nr 9 diagram „Odbioru końcowego”.

Integralną częścią dokumentacji ZSZ są schema-
ty organizacyjne i wymienione na nich komórki or-
ganizacyjne, stanowiska lub role. Przewijają się one 
przez poszczególne modele, na których przypisy-
wane są im obowiązki i zadania do realizacji.

Przedstawione mapy i diagramy procesów bizneso-
wych to niewielki fragment portalu ZSZ. Jego funkcjo-
nalność jest znacznie większa. Szczegóły można po-
znać, korzystając z niego lub z innych, nie wymienio-
nych tutaj, modułów platformy ADONIS NP.

Marek Tarka – Kierownik ZSZ, PROCHEM S.A.

Widok nr 6 – Diagram opracowania projektu budowlanego

Widok nr 7 – Diagram realizacji inwestycji

Widok nr 8 – Diagram koordynacji prac projektowych

Widok nr 9 – Diagram odbioru końcowego
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