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Szachownica zakupowa A.T. Kearney’a metodyczną podstawą 
projakościowego zarządzania zakupami
A.T. Kearney’s Purchasing Chessboard as a methodical base 
for pro-quality management of purchasing
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Koncepcje, metody, narzędzia

Wprowadzenie

W świecie biznesu rola działu zakupów ulega 
zmianie. Zmiana ta wynika z coraz większej presji 
na konkurencyjnym rynku w globalizującym się biz-
nesie. Uwarunkowania zarządzania zakupami zmie-
niają się w sposób znaczący, stwarzając menedżerom 
z jednej strony wyzwania związane z koniecznością 
uwzględnienia w strategiach zakupowych niepew-
ności i towarzyszącego mu portfolio rodzajów ry-
zyka, z drugiej zaś stwarzając szanse pozyskiwania 
zasobów zewnętrznych od dostawców na rynku glo-
balnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
e-sourcingu i elektronicznych rynków zakupów [4].

Rozwój zaawansowanych technologii i zmie-
niające się środowisko biznesowe zmusza dzia-
ły zakupów dużych przedsiębiorstw do zmiany 

stosowanych strategii zakupowych i odpowiednie-
go ich dobierania, zwłaszcza względem dostawców 
o dużej sile przetargowej, z którymi utrzymywa-
nie dobrych relacji stanowi podstawę skutecznych 
zakupów. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
w wielu branżach uległa zmianie równowaga sił 
przetargowych na korzyść sprzedających, co stawia 
dział zakupów w tych przedsiębiorstwach w trud-
niejszej sytuacji [11]. 

Celem artykułu jest wykazanie, że odpowiedni 
wybór metody zakupowej wpływa na osiągnięcie 
większych korzyści w obszarze redukcji kosztów, ja-
kości, relacji partnerskich z dostawcami. W związ-
ku z tym w artykule omówiono wybrane trzy part-
nerskie metody budowania dobrych relacji z do-
stawcami, które są używane zwłaszcza w warun-
kach dużej siły przetargowej, zarówno po stronie 
kupującego, jak i sprzedającego. W studium przy-
padku wykazano konsekwencje negatywnie wpły-
wające na relacje z dostawcami w związku z nie-
adekwatnym zastosowaniem konfrontacyjnej meto-
dy, jaką jest odwrócona aukcja. 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

relacje 
z dostawcami, 
strategie zakupowe, 
szachownica 
zakupowa,
odwrócona aukcja

Celem opracowania jest ukazanie sposobów budowania skutecznych relacji z dostawcami w obszarze 
zarządzania zakupami. Podmiotem badań są dostawcy z dużą siłą przetargową. Przedmiotem badań są relacje 
z dostawcami w obszarze zakupów. 
Scharakteryzowano szachownicę zakupową A.T. Kearney’a, narzędzie pomagające w dywersyfikacji relacji 
z dostawcami na rzecz zakupów o wysokiej jakości i dobrej cenie. 
Hipoteza badawcza sformułowana została następująco: skuteczne zarządzanie zakupami jest możliwe przy 
zastosowaniu adekwatnych do potrzeb metod zakupowych zawartych w szachownicy zakupowej A.T. Kearney’a. 
W części empirycznej opisano konsekwencje użycia jednej z konfrontacyjnych metod zakupowych, jaką jest 
odwrócona aukcja, dla dotychczasowych relacji z dostawcami.

KEYWORDS ABSTRACT

supplier 
relationships, 
purchasing 
strategies, 
purchasing 
chessboard, 
reverse auction

The purpose of this article is to present the methods of building successful relationships with suppliers in the 
area of purchasing management. Suppliers with high bargaining power are the object of the research. The 
relationships with suppliers in purchasing area are the subject. The Purchasing Chessboard as a tool supporting 
the supplier relationship diversification in favour of high quality and good price has been described. Research 
hypothesis was formulated as follows: effective purchasing management is possible when using adequate 
purchasing methods according to needs, as presented by A.T. Kearney Purchasing Chessboard.
In the empirical part, the consequences of applying reverse auction, one of the confrontational purchasing 
methods, for existing relations with suppliers were described.

* Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Kato-
wicach; e-mail: lisiecka@ue.katowice.pl
** Słuchaczka Seminarium Doktoranckiego; e-mail: anna.swierczek@
interia.pl
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1. Ewolucja działu zakupów a współpraca z dostawcami 
– od orientacji kosztowej do kreowania wartości dla 
klienta

Dynamiczny rozwój gospodarczy od lat 1980–
1990 skłonił działy zakupów do poszerzenia peł-
nionej roli, przede wszystkim w obszarze negocjacji 
kosztowych. Konsekwencją tego trendu było rozwi-
nięcie między innymi takich narzędzi zakupowych, 
jak przetarg o zasięgu globalnym (global sourcing) 
czy wydzielenie ze struktury organizacyjnej aktyw-
ności niebędącej działalnością podstawową (outso-
urcing). Działy zakupów zaczęły koncentrować uwa-
gę na negocjacjach handlowych (price-orientation) ze 
względu na ich rolę w zakresie możliwości wpływa-
nia na wysokość kosztów.

Zaczęła również rosnąć rola działu zakupów we-
wnątrz organizacji. Ewoluuje ona od bycia jednost-
ką, która w niewielkim stopniu współpracowała 
z innymi działami na rzecz pełnienia roli koordy-
natora działań między wydziałami. Jest to jedna 
z konsekwencji stosowania koncepcji całkowitego 
kosztu cyklu życia (Total Life Cycle Costs). 

Kolejnym etapem w rozwoju działu zakupów 
jest segmentacja dostawców i budowanie wartości 
w przedsiębiorstwie poprzez współpracę z kluczo-
wymi dostawcami (strategic partnering). Organiza-
cje produkcyjne nie mają wystarczających środków, 
aby finansować wszystkie działania biznesowe. 
Dlatego też uzależniają się od dostawców, zwłasz-
cza w takich obszarach, jak: jakość dostaw, inno-
wacje, bezpieczeństwo dostaw, korporacyjna odpo-
wiedzialność społeczna oraz redukcja kosztów [12].

Budowanie ścisłych relacji z dostawcami powin-
no być zarezerwowane dla ograniczonej grupy klu-
czowych dostawców, bo jest to kosztowny i długo-
trwały proces, wymagający od dwóch stron znacz-
nego wysiłku. Ewolucję podejścia 
do relacji z dostawcami prezen-
tuje Rysunek 1. Wyróżniono trzy 
podejścia: tradycyjne, współcze-
sne najlepsze praktyki oraz przy-
szłe najlepsze praktyki, a także 
dokonano krótkiej charakterysty-
ki wyróżnionych podejść.

Tradycyjne podejście cechuje 
nacisk na aspekt kosztowy oraz 
konieczność zapewnienia ciągło-
ści dostaw. Dominująca jest stra-
tegia konfrontacyjna względem 
dostawców. Zarządzani są oni 
w sposób niezróżnicowany, tzn. 
stosowane metody nie uwzględ-
niają takich czynników jak siła 
przetargowa czy chęć budowa-
nia długookresowych relacji. Na-
rzędzie, jakim jest przetarg (sour-
cing), wykorzystywane jest w spo-
sób zdecentralizowany.

Etap współczesnych praktyk 
nadal charakteryzuje nacisk na 

cenę, z tą jednak różnicą, że ta powinna być wy-
jaśniona szczegółową kalkulacją kosztową przez 
sprzedającego. Rośnie rola stosowania bardziej za-
awansowanych technik analitycznych. Rozwija się 
innowacyjne myślenie kadry kierowniczej oraz ma 
miejsce strategiczny i scentralizowany przetarg 
(sourcing). 

Trzeci etap omawianej ewolucji to koncentracja 
na koncepcji całkowitego kosztu posiadania (TCO 
– Total Cost of Ownership) oraz na budowaniu war-
tości dla klienta poprzez ścisłą współpracę z do-
stawcami, w tym obopólne zaangażowanie w inno-
wacyjne rozwiązania. Kupiec (buyer) zajmuje pozy-
cję strategiczną, nie jest ograniczany grupą produk-
tów, poddaje przetargowi całe pakiety. 

2. Szachownica zakupowa zestawem metod negocjacji 
z dostawcami

W 2008 roku zespół firmy consultingowej A.T. 
Kearney opracował szachownicę zakupową (Pur-
chasing Chessboard®) [14]. Służy ona do celów 
związanych z negocjacjami w zakresie kosztów, ale 
również do budowania relacji z dostawcami. Zosta-
ła zaimplementowana z sukcesem w ponad 10,000 
przedsiębiorstw na całym świecie w różnych bran-
żach. Szachownica prezentuje wachlarz metod, któ-
re – w zależności od siły przetargowej sprzedające-
go i kupującego – determinują użycie konkretnej 
metody zakupowej celem uzyskania znaczących 
korzyści biznesowych przez obie strony. Gromadzi 
ona w jednym miejscu większość metod zakupo-
wych, często zapomnianych albo nieznanych kup-
com. Może stanowić zatem inspirację do poszu-
kiwania nowych rozwiązań w zakresie zakupów. 
Proponuje 4 strategie, 16 dźwigni i 64 metody za-
kupowe. Logika szachownicy opiera się na dwóch 

R ysunek 1. Ewolucja podejścia do relacji z dostawcami 

Źródło: Cordon Carlos, Thomas Vollmann. 2008. Procurement Evolution. The Power of Two: How Smart 
Companies Create Win: Win Customer – Supplier Partnerships that Outperform the Competition, 3. 
Nowy Jork: Palgrave Macmillan
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głównych zmiennych. Na osi Y (rzędnych) poka-
zana jest siła przetargowa sprzedawcy, a na osi X 
(odciętych) siła przetargowa nabywcy. Graficzną 
prezentację tego metodycznego narzędzia zakupów 
przedstawia  Rysunek 2.

Siły przetargowe sprzedawcy i nabywcy są de-
terminowane przez różne czynniki, takie jak np.: 
popyt, podaż czy strukturę rynku. Każda z prezen-
towanych metod zakupowych może być stosowana 
w sposób indywidualny lub w kombinacji. 

2.1. Określenie sił negocjacyjnych stron
Przedsiębiorstwo jako nabywca powinno określić 

najskuteczniejszą metodę zakupową na podstawie 
szachownicy z wybranym już wcześniej dostawcą 

(sprzedającym). W pierwszej kolejności należy do-
konać pozycjonowania nabywcy na osi X oraz do-
stawcy, czyli sprzedającego, na osi Y. Można to 
uczynić poprzez zadanie pytań, które ułatwią okre-
ślenie pozycji na osiach. Dużą rolę odegra tu do-
świadczenie, znajomość rynku, a także uczciwość. 
Pytania, które pozwolą określić siłę przetargową na-
bywcy, mogą być sformułowane jak niżej: 

 Jaki jest udział „mojej” firmy w rynku? 
 Jakie perspektywy rozwoju mogę zapropono-

wać sprzedającemu?
Czy dostawcy współpracujący ze mną mogą po-

prawić swój image?
Czy dostawcy współpracujący ze mną są z tej 

kooperacji zadowoleni?
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Ry  sunek 2. Szachownica zakupowa (tłumaczenie własne)

Źródło: Schuh Christian, Joseph Raudabaugh, Robert Kromoser, Michael F. Strohmer, Alenka Triplat, Jim Pearce. 2017. The Purchasing Chessboard. 64 
Methods to Reduce Costs and Increase Value with Suppliers. Berlin: Springer.



5

2019 M a r z e c

Krystyna Lisiecka, Anna Celińska

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA

Czy dostawcy traktują mnie jako autentyczne-
go partnera?

Czy dostawcy chętnie dzielą się ze mną nowy-
mi pomysłami?

Aby z kolei ustalić siłę przetargową sprzedające-
go, można wykorzystać następujące pytania: 

 Ilu jest na rynku dostawców, którzy spełnią wy-
magania w zakresie jakości produkcji?

 Jakie są bariery wejścia na interesujący mnie ry-
nek z punktu widzenia np. jakości?

Czy istnieją produkty alternatywne?
 Jaki udział rynkowy mają dostawcy istniejący 

na rynku?
Czy łatwo jest zmienić dostawcę na tym rynku?
 Jaka jest dynamika procesów związanych z fu-

zjami i przejęciami (M&A – Mergers & Acquisitions)?
Zaznaczając te dwie siły na osiach, znaleźć moż-

na punkt przecięcia, który wyznaczy najskutecz-
niejszą, przy danych warunkach, metodę zakupo-
wą. Szachownica nie wskazuje jednak precyzyj-
nie na konkretną metodę (nie jest narzędziem ba-
zującym na matematyce), a jedynie sugeruje gru-
pę metod zakupowych, które najczęściej ze sobą 
korespondują.

Jeśli organizacja zdecyduje się wdrożyć i stoso-
wać szachownicę zakupową, jej twórcy sugerują, 
aby poinformować o tej zmianie kluczowych do-
stawców i wyjaśnić im, w jaki sposób będzie sto-
sowana. Dzięki temu dostawcy szybciej zrozumie-
ją zmianę postawy kupującego i ją zaakceptują, 
co ułatwi współpracę i negocjacje w przyszłości. 
W optyce trendu zarządzania relacjami z dostaw-
cami (SRM – Supplier Relationship Management) 
otwarta komunikacja i transparentność wpływa 
korzystnie na budowanie dobrych relacji między 
kupującym a sprzedającym, co z kolei przekłada 
się na wyniki organizacji. Potwierdzeniem, że ści-
sła współpraca przynosi wymierne korzyści, są 
wyniki badań, według których wzrost EBIT1 był 
dwukrotnie wyższy w firmach, które budowały re-
lacje z dostawcami, niż w tych, które nie stosowały 
takich praktyk [8].

2.2. Budowanie relacji z dostawcami – wybrane metody 
z szachownicy zakupowej

Szachownica zakupowa oferuje cztery podstawo-
we strategie zakupowe:

Zmianę natury popytu
 Poszukiwanie wspólnych korzyści z dostawcami
Zarządzanie wydatkami (Spend Management)
 Pobudzanie konkurencyjności między dostaw-

cami.
Niżej omówiono metody, które realizują drugi 

typ strategii, czyli poszukiwanie wspólnych korzy-
ści z dostawcami. Stosuje się je w głównej mierze 
w sytuacji dużej przewagi negocjacyjnej, zarówno 
po stronie kupującego, jak i sprzedającego.

1 EBIT – ang. earnings before deducting interest and taxes – zysk 
operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek.

Wspieranie konkurencyjności dostawcy (Supplier Fitness 
Program)

Metoda ta polega na zwiększeniu konkurencyj-
ności dostawcy poprzez np. wspólne poszukiwa-
nie potencjalnych redukcji kosztów, jednocześnie 
wzmacniając poziom konkurencyjności samego ku-
pującego. Współpraca w ramach tego programu 
może również dotyczyć obopólnych korzyści w in-
nych obszarach, takich jak: jakość produktów, bez-
pieczeństwo czy ekologia. Biorąc pod uwagę fakt, 
że metoda ta jest czasochłonna, powinna być sto-
sowana względem niewielkiej, wybranej liczby 
dostawców. 

Autorzy szachownicy zakupowej przytoczyli 
przykład zastosowania tej metody u jednego z pro-
ducentów wysokiej jakości sprzętu elektronicznego 
dla klientów indywidualnych. Producent znalazł 
się w trudnej sytuacji, bo ceny jego produktów na 
rynku spadały mimo poprawy wielu parametrów 
produkowanego wyrobu, a jednocześnie dostawcy 
żądali podwyżek wynikających ze wzrostu cen su-
rowców. Krytycznym komponentem stała się plasti-
kowa obudowa, dostawca której zażądał podwyż-
ki cen ze względu na surowiec oraz z powodu wy-
górowanych wymagań technicznych narzuconych 
przez kupującego, co powodowało znaczną ilość 
odpadów i konieczność ich manualnego sortowa-
nia. Aspekt ten został poddany wspólnej analizie 
w ramach metody wspierania konkurencyjności do-
stawcy. W jej wyniku poradzono dostawcy zainsta-
lowanie specjalnego oprzyrządowania oraz systemu 
kontroli (niewielki koszt inwestycji), który spowo-
dował spadek braków (prawie do zera) oraz przy-
niósł obniżkę 12 centów na sztuce [14].

Wsparcie dostawcy ze strony partnera/kupujące-
go przyniosło obopólne korzyści finansowe. Wyko-
rzystana została wiedza i doświadczenie kupujące-
go w celu wyeliminowania problemu u swojego do-
stawcy. Wymagało to zaangażowania kilku pracow-
ników, ale z drugiej strony przyniosło wymierne 
korzyści w postaci redukcji kosztów i poprawy ja-
kości. Tego typu programy wprowadza wiele przed-
siębiorstw, w tym takie firmy jak Esquel Group czy 
Wall-Mart.

Esquel Group jest wiodącym producentem ko-
szul bawełnianych z zakładami zlokalizowanymi 
w Chinach, Malezji i Wietnamie. Korporacja ta zo-
stała zmuszona przez swoich największych klien-
tów (Nike oraz Marks&Spencer) do poprawy wskaź-
ników socjalno-ekologicznych, np. bawełna miała 
być uprawiana w sposób organiczny. W związku 
z tym zainicjowała program rozwoju organicznych 
plantacji swoich chińskich dostawców. Pomogła 
wdrożyć producentom bawełny m.in. system kro-
pelkowego nawadniania, co pozwoliło zaoszczędzić 
wodę. Przy wsparciu Esquel zmieniono również 
technikę zbierania bawełny, co z kolei przyczyniło 
się do zredukowania konieczności ręcznego usuwa-
nia brudu i nieczystości oraz zmniejszenia odpa-
dów. Dodatkowo, aby pomóc chińskim plantatorom 
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zainwestować w nowe technologie, Esquel zaofero-
wał mikrofinansowanie oraz emitował zamówienia, 
gwarantując cenę jeszcze przed zbiorami. Dzięki te-
mu programowi liczba organicznych plantacji po-
dwoiła się, a zyski plantatorów wzrosły o 30%. Ko-
rzyści były obopólne. Dzięki współpracy z produ-
centem, jeszcze przed modą na organiczną bawełnę, 
Esquel miał zagwarantowane dostawy organicznej 
bawełny w dużych ilościach [3].

W 2005 roku Wal-Mart w ramach programu 
zrównoważonego rozwoju narzucił swoim dostaw-
com cele związane z agresywną redukcją konsump-
cji energii oraz ograniczeniem negatywnego wpły-
wu procesu produkcyjnego na środowisko [3]. Nie-
wielu dostawców zareagowało w sposób, w jaki 
oczekiwał Wal-Mart, gdyż wiązało się to z koniecz-
nością poniesienia dodatkowych kosztów. Wal-Mart 
świadom takiej sytuacji zastosował metodę wspie-
rania konkurencyjności względem swoich chiń-
skich dostawców, oferując im szkolenia, wspólne 
doskonalenie procesu dostaw, a dodatkowo udzie-
lił gwarancji na zakup określonych ilości produk-
tów z wyprzedzeniem [3]. Rezultatem tych działań 
w pierwszym roku funkcjonowania programu był 
wzrost wartości wskaźnika efektywnego wykorzy-
stania energii o 5%.

Także Toyota i Honda mogą być przykładem na 
to, jak duże korzyści finansowe może przynieść 
współpraca i wsparcie dostawców. Oba koncerny 
poświęcają mnóstwo czasu na poznanie swoich do-
stawców, zrozumienie ich sposobu pracy, dzięki 
czemu identyfikują potencjalne obszary wspólnej 
redukcji kosztów. Mają świadomość, że mogą po-
móc zredukować koszty swoich dostawców, stosu-
jąc zasady Lean Management [5,6].

Współpraca w obszarze redukcji kosztów (Collaborative Cost 
Reduction)

Szachownica zakupowa proponuje również me-
todę współpracy w obszarze redukcji kosztów 
(CCR – Collaborative Cost Reduction). Kupujący 
ma najczęściej ograniczoną wiedzę o komponencie 
w porównaniu do wiedzy producenta komponen-
tu. Metoda ta pozwala wykorzystać kapitał intelek-
tualny dostawcy oraz jego doświadczenie w  celu 
zidentyfikowania możliwości redukcji kosztów, 
oferując w zamian podział uzyskanych oszczędno-
ści między sprzedającego i kupującego. Wdrożenie 
tej metody może przebiegać w różny sposób. Auto-
rzy zakupowej szachownicy radzą, aby na począt-
ku wybrać dostawców, którzy będą najlepszymi 
kandydatami do takiego projektu, a następnie do-
łożyć starań, aby wypracować otwartą komunika-
cję, jasno przekazując założenia projektu. 

Niektóre przedsiębiorstwa z kolei stosują inną 
metodę. Informują swoich dostawców o takiej moż-
liwości, przedkładając im wytyczne takiego projek-
tu, oczekując na ich inicjatywę. Każda inicjatywa 
redukcji kosztów powinna być przedstawiana przez 
dostawców w sposób ujednolicony i obejmować, 
m.in.: całkowite koszty, oczekiwane oszczędności, 

ramy czasowe i prawdopodobieństwo wdrożenia 
inicjatywy. Konieczne jest stworzenie grupy, która 
będzie mogła ocenić zaoferowaną przez dostawcę 
propozycję, a następnie monitorować jej wdroże-
nie. W skład takiej grupy/komisji powinny wcho-
dzić osoby z różnych działów – inżynieryjnego, ja-
kości, produkcji i zakupów. W spotkaniach powi-
nien uczestniczyć również dostawca, co wpływa 
pozytywnie na budowanie transparentnych relacji. 
Propozycja techniczna często dotyczy samego pro-
duktu (np. optymalizacja projektu produktu), ale 
również może modyfikować proces, zmieniać tech-
nologię, wprowadzać alternatywny surowiec, a na-
wet optymalizować przepływy logistyczne. 

Podstawą powodzenia projektu współpracy w ob-
szarze redukcji kosztów jest opracowanie algorytmu 
dotyczącego wyliczania nagrody dla dostawców 
oraz określenie zakresu odpowiedzialności między 
proponującym techniczną redukcję i akceptującym 
(m.in. w obszarze przeprowadzania testów nowego 
rozwiązania).

Autorzy szachownicy zakupowej przytoczyli 
przykład zastosowania metody współpracy w ob-
szarze redukcji kosztów. Jeden z producentów 
sprzętu AGD wdrożył metodę współpracy w ob-
szarze redukcji kosztów we współpracy ze swoimi 
największymi dostawcami [14]. Każdy z dostaw-
ców otrzymał zaproszenie do tego programu od Dy-
rektora Zakupów (CPO – Chief Purchasing Officer). 
W programie wzięło udział 50 dostawców. W ciągu 
czterech tygodni firma otrzymała 1.000 pomysłów. 
Propozycje redukcji kosztów dotyczyły głównie: 
modyfikacji procesu, zamiany opakowań jednora-
zowych na zwrotne, zmiany wymagań w zakresie 
parametrów jakości na mniej rygorystyczne. Meto-
da CCR może stanowić dobry początek współpracy 
z dostawcami dla firm, które nie mają doświadcze-
nia w obszarze minimalizowania kosztów zakupów 
oraz dodawania wartości w łańcuchu jej tworzenia 
dla klienta [8]. 

Program rozwoju dostawcy (Supplier Development)
W sytuacji gdy na rynku nie ma odpowiednie-

go dostawcy, który spełniłby wymagania kupujące-
go, a jest duży popyt na określony produkt, jedną 
z metod, która może rozwiązać ten problem, jest 
program rozwoju dostawcy (SD – Supplier Deve-
lopment). Metodę tę można zastosować zarówno 
względem już istniejącego dostawcy – poprzez roz-
winięcie jego strategii, a w konsekwencji i oferty 
w określonym kierunku (np. rozszerzenie linii pro-
duktowej), jak i względem nowego dostawcy, który 
z partnera nieistotnego stanie się kluczowym. Pro-
ces rozwoju potencjału dostawców jest długotrwały 
i może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Wdro-
żenie metody wymaga pięciu kroków:

 uzasadnienie potrzeby zastosowania metody 
Supplier Development,

 zidentyfikowanie potencjalnych kandydatów,
 ocenę kandydatów i wybór takiego, który oferuje 

największą wartość oraz jest chętny do współpracy,
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 zdefiniowanie planu wdrożenia i określenie pa-
rametrów, które będą mierzone,

wdrożenie planu i monitorowanie wyników.
Metoda ta może być również zastosowana z po-

wodzeniem względem drobnych dostawców, któ-
rzy oferują konkurencyjną cenę, ale nie potrafią 
sprostać wymaganiom techniczno-inżynieryjnym 
lub wymaganiom w zakresie jakości produktów. 
Wprawdzie wiąże się to z nakładami finansowymi 
(np. inwestycje u dostawcy), ale w przyszłości tego 
typu wysiłek w rozwój dostawcy może przynieść 
korzyści finansowe. Możliwość rozwinięcia portfe-
la (portfolio) dostawców w obszarach poza nim, np. 
poprzez wymianę wiedzy specjalistycznej (know-
-how) i zapewnienia szkoleń, z pewnością wpłynie 
pozytywnie na wzajemne relacje. 

3. Metody redukcji kosztów a budowanie relacji 
z dostawcami. Studium przypadku

Niżej zaprezentowano przykład zastosowania 
przez korporację metody zakupowej, jaką jest od-
wrócona aukcja oraz jej konsekwencje i wpływ na 
relacje partnerskie z jednym z kluczowych dostaw-
ców, wykorzystując doświadczenia własne autorów, 
w tym metodę obserwacji.

W związku z koniecznością redukcji kosztów 
w obszarze elementów łącznych w międzynarodo-
wej organizacji X postanowiono użyć metody od-
wróconej aukcji (e-reverse auctions) stosowanej 
w Wielkiej Brytanii. Metoda została przeprowadzo-
na przy użyciu platformy internetowej. 

Do udziału w aukcji zostało zaproszonych sze-
ściu dostawców, którzy spełniali wszystkie wyma-
gania kupującego, m.in. w zakresie jakości, ratingu 
finansowego i logistyki. Wśród zaproszonych do-
stawców była również firma aktualnie dostarcza-
jąca komponenty, które również były przedmiotem 
aukcji. Wszyscy uczestnicy aukcji otrzymali wcze-
śniej pełną specyfikację, przewidywania ilościowe, 
harmonogram czasowy oraz wszelkie pozostałe wa-
runki niezbędne do złożenia oferty. Aukcja miała 
charakter rankingowy – dostawcy byli informowani 
jedynie o swoim rankingu cenowym, ale nie znali 
dokładnych cen. W momencie zmiany ceny otrzy-
mywali informację o swoim rankingu i trendzie 
zmiany. Nazwy uczestników były anonimowe. Au-
kcja trwała około godziny. 

W wyniku przeprowadzonej aukcji kupujący 
uzyskał znaczące oszczędności na niektórych kom-
ponentach. Wdrożenie redukcji w zakresie kosztów 
wymagało zmiany firmy dostarczającej, co z kolei 
powodowało, że aktualny dostawca, który również 
uczestniczył w aukcji, stracił biznes na kilku kom-
ponentach, które dostarczał od wielu lat i który, co 
ważne, miał dotychczas dobre relacje z kupującym. 

Po upływie pewnego czasu od aukcji okazało 
się, że relacje z dostawcą, który stracił prawo do-
stawy kilku komponentów, pogorszyły się. Na jed-
nym ze spotkań dostawca ten wyraził niezadowole-
nie ze sposobu przeprowadzenia negocjacji poprzez 

aukcję. Uważał, że został niesprawiedliwie potrak-
towany, będąc jednym ze strategicznych dostaw-
ców, z którym przez wiele lat były budowane rela-
cje partnerskie, a który stracił zaufanie u kupujące-
go i umowę na dostawę komponentów. Dodatkowo 
wystąpił z żądaniem podwyżki na komponentach, 
które nadal dostarczał. Wykazał, że od wielu lat 
miał na nich bardzo niskie marże, ale mógł je kom-
pensować innymi komponentami, których dostawę 
właśnie stracił w wyniku aukcji. Dział zakupów po-
stanowił zweryfikować ceny komponentów, które 
stanowiły przedmiot żądania dostawcy. Przeprowa-
dzono dodatkową analizę porównawczą (benchmar-
king), która uwzględniła również dostawcę, który 
wygrał aukcję. W wyniku analizy nie udało się zna-
leźć bardziej konkurencyjnej oferty cenowej niż tej 
od dostawcy aktualnego, już uwzględniającej pod-
wyżkę. Ostatecznie kupujący został zmuszony do 
uznania i zaimplementowania podwyżek przez do-
tychczasowego, strategicznego dostawcę.

W wyniku nabytego doświadczenia (lesson lear-
ned) firma kupująca uznała, że w tym przypadku 
wybrała nieodpowiednią metodę redukcji kosztów. 
Wprawdzie dzięki przeprowadzeniu aukcji uzy-
skała znaczące redukcje, ale musiała jednocześnie 
uznać podwyżkę aktualnego dostawcy, który stra-
cił dodatkowe przychody. Ponadto dział zakupów 
musiał poświęcić sporo czasu na przeprowadze-
nie dodatkowej analizy porównawczej i na rozmo-
wy negocjacyjne, które generują dodatkowe koszty. 
Konsekwencją zastosowania aukcji w tym wypadku 
była konieczność odbudowania relacji ze strategicz-
nym dostawcą, co jest procesem długoterminowym, 
czasochłonnym i kosztownym. 

Powyższe studium pokazało konsekwencje nie-
adekwatnego wyboru metody zakupowej i konse-
kwencje naruszenia dobrych relacji z wieloletnim 
dostawcą. Szachownica zakupowa ujmuje metodę 
odwróconych aukcji w grupie strategii konfronta-
cyjnych, które mają na celu pobudzanie konkuren-
cyjności między dostawcami.

Podsumowanie

W artykule skoncentrowano uwagę na strategiach 
i metodach skutecznych zakupów gwarantujących 
wysoką jakość zakupów względem dostawców 
z dużą siłą przetargową. Opisana została szachow-
nica zakupowa jako strategiczna baza, która nie tyl-
ko ma służyć do ustalania strategii zakupowych 
i przyjmowania pozycji negocjacyjnych, ale rów-
nież ma pomóc w budowaniu relacji z dostawcami. 
Scharakteryzowano trzy metody budowania rela-
cji: wspieranie konkurencyjności dostawcy, współ-
praca w obszarze redukcji kosztów oraz program 
rozwoju dostawcy. Ich celem jest budowanie war-
tości dla klienta oraz osiągnięcie redukcji kosztów. 
W opracowaniu zaprezentowano również studium 
przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdzie 
przedstawiono wpływ wyboru metody zakupowej, 
jaką jest odwrócona aukcja, na relacje z dostawcą.
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MOVIDA zaprasza na VI FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG, które odbędzie się w dniach 14-15-16 maja 
2019 roku. Spotkanie corocznie skupia profesjonalistów, dla których JAKOŚĆ jest PASJĄ, a Forum sposobnością do 
zdobycia nowych inspiracji oraz pogłębienia i wymiany doświadczeń w gronie ekspertów.

Podczas forum poruszone zostaną istotne kwestie związane z obszarem zarządzania jakością w branży FMCG oraz 
zmianami legislacyjnymi. W programie m.in.:

 programy i metody WSPIERAJĄCE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU
NORMA BRC – doświadczenia z I rundy certyfikacji standardu
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA żywności i pasz
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – etapy wdrożenia do działalności firmy
 zaangażowanie pracowników i SYSTEMATIC PROBLEM SOLVING
ROLA KONTROLI JAKOŚCI w przedsiębiorstwie
AUTORSKIE podejście do AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH
 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w jakości
NARZĘDZIA zarządzania jakością w praktyce
 praktyczne wskazówki w zakresie współpracy z DOSTAWCAMI
 FOOD FRAUD – aspekty prawne i praktyczne
NOWA USTAWA W BRANŻY KOSMETYCZNEJ – zmiany i restrykcje dla producentów

W ramach części praktycznej programu uczestnicy zostaną zaproszeni do zapoznania się z procesami jako-
ści w L’Oréal Warsaw Plant w Kaniach. Będzie to szansa na zapoznanie się z niezawodnymi rozwiązaniami 
w zarządzaniu jakością wdrożonymi w zakładzie. Zwiedzanie poprowadzą praktycy zarządzający tym obszarem, 
którzy odpowiedzą na pytania uczestników i przedstawią szczegółowe informacje merytoryczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji na stronie: http://movida.com.pl/node/1749

Efektywne zarządzanie jakością w praktyce

– FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG

– trendy, optymalizacje, re gulacje prawne –
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Wprowadzenie 

Działalność jednostek i całych społeczności od 
zawsze związana była z ryzykiem. Szacuje się, że 
już ok. 3200 lat p.n.e. szamani zwani Asipu, żyjący 
w dolinie Tygrysu i Eufratu, pomagali ludziom po-
dejmować trudne, niepewne decyzje [36]. 

W języku włoskim słowo rischio oznacza ra-
fę, którą powinni omijać żeglarze, a dominującym 
akcentem etymologii słowa „ryzyko” jest niebez-
pieczeństwo zagrażające jednostkom pływającym 
– jachtom, statkom, łodziom [2]. Historycznie ry-
zyko miało więc odniesienie do podróży morskich 
– nawiązując z jednej strony do lęku i przygody wy-
rażanych w formie niepewności, z drugiej korespon-
dując z korzyściami, które można osiągnąć w wyni-
ku tychże wojaży  [41]. Widoczna jest zatem zależ-
ność pomiędzy permanentnym udoskonalaniem 

aspektów funkcjonalnych (niezawodność, trwałość, 
bezpieczeństwo użytkowania, łatwość i szybkość 
naprawy) i pozafunkcjonalnych (kształtowanie po-
zytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, zaspokoje-
nie potrzeb estetycznych i ergonomicznych, reali-
zacja wartości proekologicznych) wpływających na 
wartość oferty na etapie jej projektowania, wytwa-
rzania i eksploatacji, a swoistą obawą przed popeł-
nieniem niespodziewanego, często zbyt kosztowne-
go błędu.

1. Ryzyko

Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym. To kombi-
nacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
oraz jego skutków [9]. Ryzyko może pociągać za so-
bą konsekwencję stanowiącą szansę na dodatkowe 
korzyści bądź też zagrożenie dla powodzenia przed-
sięwzięcia  [27].

Pojęcie ryzyka wprowadzono do nauk o zarządza-
niu w latach 60. przez Davida Bendela Hertza [37]. 
Stanowi ono nieodłączny elementem każdej decy-
zji podejmowanej w cyklu życia przedsiębiorstwa. 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

ryzyko, 
zarządzanie 
systemem jakości,
zbiory rozmyte,
identyfikacja 
niezgodności 

Działalność przedsiębiorstwa wiąże się z potrzebą analizowania ryzyka oddziałującego na procesy firmy. Norma 
PN-EN ISO 9001:2015 dokonuje identyfikacji czynników ryzyka i ich wpływu na jakość wyrobu. W szacowaniu 
ryzyka punktowe oceny wyrażające subiektywne opinie zastępowane są coraz częściej formalnym zapisem 
niepewności. Artykuł ukazuje zastosowanie rozmytego systemu wnioskującego w procesie zarządzania 
ryzykiem, umożliwiającego bardziej precyzyjne określenie znaczących ryzyk w firmie. Publikacja wchodzi 
w skład cyklu prac prezentujących różne aspekty zarządzania procesowego w przemyśle stoczni jachtowych. 
Stanowi równocześnie teoretyczny wstęp dla kolejnego, przygotowanego już artykułu prezentującego 
uszczegółowiony  opis  tworzenia modelu pojęciowego normalizującego kryteria oceny ryzyka dla procesu 
laminowania w stoczni jachtowej.

KEYWORDS ABSTRACT

risk, 
quality system 
management, 
fuzzy sets, 
identification of 
nonconformities

The company’s activity is connected with the need to analyze the risk affecting the company’s processes. 
The PN-EN ISO 9001:2015 standard identifies risk factors and their impact on product quality. In the risk 
assessment, the point ratings expressing subjective opinions are increasingly replaced with a formal record 
of uncertainty. The article shows the application of a fuzzy application system in the risk management 
process. The publication is a part of a series of papers presenting various aspects of process management 
in the shipyard yacht industry. At  the same time, it is the theoretical introduction to the next article 
presenting a detailed description of creating a conceptual model that normalizes the risk assessment criteria 
for the lamination process at the yacht shipyard.

* Wydział Oceanotechniki i  Okrętownictwa, Katedra Systemów Jakości 
i Materiałoznawstwa, Politechnika Gdańska; e-mail: anndembi@pg.edu.pl
** Wydział Oceanotechniki i  Okrętownictwa, Katedra Systemów Jakości 
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Według guru współczesnego zarządzania Petera 
Druckera unikanie ryzyka prowadzi do ryzyka bez-
czynności [40]. 

Ryzyko według normy ISO 31000 określane jest 
jako wpływ niepewności na cele [23]. W przedsię-
biorstwach cele te obejmują głównie zamiar osią-
gania długoterminowego zysku, zapewniania wy-
sokiej jakości wyrobów i usług oraz przestrzega-
nia norm etycznych i ekologicznych [41].  Jednym 
z głównych zadań każdego przedsiębiorstwa jest 
maksymalizacja jego wartości. Na wartość przed-
siębiorstwa istotny wpływ mają strategie związane 
z redukcją ryzyka występującego w działalności fir-
my [42]. Należy jednak unikać sytuacji, w których 
wydatki na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
znacznie przekraczają przewidywane przychody 
firmy [13]. 

2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 
z wykorzystaniem zasad logiki rozmytej

Według Krystyny Lisieckiej zarządzanie ryzy-
kiem to główna determinanta jakości zarządzania 
organizacją, będąca integralną częścią strategii or-
ganizacji [38]. Celem zarządzania ryzykiem jest 
przede wszystkim ustalenie akceptowanego pozio-
mu ryzyka [10]. Zarządzanie ryzykiem zwiększa 
wartość przedsiębiorstwa, przyczyniając się do re-
alizacji jego celów poprzez [27]:

 zapewnienie ram systemowych, dzięki którym 
dalsza działalność organizacji będzie prowadzana 
w sposób spójny i kontrolowany,

 usprawnianie procesu podejmowania decyzji,
 efektywniejszą alokację posiadanego kapitału 

i zasobów,
 budowanie pozytywnego wizerunku organizacji,
 rozwijanie potencjału intelektualnego firmy.

Norma PN-EN ISO 31000:2012, będąca składową 
zasad przestrzeganych podczas wdrażania procesu 
oceny ryzyka w każdej organizacji, obejmuje nastę-
pujące etapy (Rysunek 1): 

a) ustalenie kontekstu,
b) ocenę ryzyka – na którą składają się identyfi-

kacja, analiza i ewaluacja ryzyka,
c) postępowanie z ryzykiem,
d) monitorowanie i przegląd ryzyka, 
e) komunikację i konsultacje z interesariuszami.
Monitorowanie oraz nadzór nad ryzykiem doty-

czy rozpatrywania nowych ryzyk, jak również ana-
lizy ryzyka uprzednio zidentyfikowanego. Jedynie 
stałe i we właściwy sposób dokumentowane pro-
cesy monitorowania i przeglądu ryzyka gwarantu-
ją dostęp do rzetelnych informacji i umożliwiają 
kontrolowanie ryzyka. Z kolei komunikowanie się 
i konsultacje nie są celem samym w sobie i służą 
lepszemu zrozumieniu potrzeb podmiotów wpły-
wających na proces zarządzania ryzykiem [39].

2.1. Ustalanie kontekstu
Kształtując system zarządzania ryzykiem, nale-

ży uwzględnić wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 

działalności przedsiębiorstwa. A. Kumpiałowska 
wskazuje na konieczność weryfikacji następują-
cych obszarów wewnętrznych: procesy organizacyj-
ne i zarządcze, finanse, środowisko informatyczne 
oraz wszelkie kwestie związane ze specyfiką prowa-
dzonej działalności. Do zewnętrznych przesłanek 
zalicza ona natomiast: otoczenie ekonomiczne, oto-
czenie prawne, konkurencję, infrastrukturę, kontra-
hentów i klientów [18].

Zarządzanie ryzykiem ma pozwolić na osiągnie-
cie zamierzonych wyników. Wynik ten może być 
inaczej interpretowany, w zależności od celów 
poszczególnych zainteresowanych. Współcześnie 
– w związku z występującą presją permanentnego 
wzrostu efektywności działań – przedsiębiorstwa 
produkcyjne starają się zarządzać w sposób świa-
domy i ukierunkowany na stale zmieniające się 
preferencje interesariuszy (stakeholders). Określe-
nie potrzeb i oczekiwań klientów wewnętrznych 
i zewnętrznych, właścicieli, dostawców, partnerów 
biznesowych, organów rządowych i społeczności 
lokalnych daje możliwość pełnego określenia ryzy-
ka i tylko wtedy firma może uzyskać trwały sukces 
organizacji  [22]. Ponadto portfelowe (ogólne) zarzą-
dzanie ryzykiem, obejmujące: rodzaj działalności 
przedsiębiorstwa (produkcyjna, handlowa, projek-
towa), określone grupy klientów (korporacyjny, in-
stytucjonalny, detaliczny), rodzaje transakcji (sprze-
daż gotówkowa, sprzedaż wykorzystująca kanał in-
ternetowy) oraz rodzaj rynku (krajowy, krajów Unii 
Europejskiej, krajów Bliskiego i Dalekiego Wscho-
du, amerykański), umożliwia bardziej uszczegóło-
wioną identyfikację ryzyka, jak również obniżenie 
jego skali lub osiąganie dodatkowych korzyści eko-
nomicznych  [14]. 

2.2. Teoria zbiorów rozmytych w ocenie ryzyka
Jednym z kluczowych elementów procesu zarzą-

dzania ryzykiem jest ocena ryzyka. Obejmuje ona 
identyfikację ryzyka, jego analizę i ewaluację. Oce-
na ryzyka to proces skomplikowany ze względu na 
subiektywność i rozmytość. Subiektywność odno-
si się do doznań podmiotowych, a nie obiektyw-
nej rzeczywistości. Związana jest z kierowaniem 
się osobistymi względami, upodobaniami, obawa-
mi, uprzedzeniami i pragnieniami w ocenie faktów, 
 jako miernik zła i dobra [15]. Z tego też względu 
oszacowanie ryzyka jest często niemożliwe do zre-
alizowania jedynie za pomocą klasycznych apara-
tów matematycznych.

Ogromna zaleta teorii zbiorów rozmytych (ang. 
fuzzy sets) pozwala na opisanie w języku matema-
tycznym pojęć nieprecyzyjnych, operowanie nimi 
oraz podejmowanie decyzji [1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 
16, 21, 25, 26, 28, 34, 35]. Umożliwia ona jednoli-
te traktowanie zagadnień o charakterze losowym, 
jak i nielosowym [31]. Stanowi jedno z rozwiązań 
logiki wielowartościowej, w której pomiędzy peł-
ną przynależnością oraz brakiem przynależności 
do danego zbioru istnieje również możliwość przy-
należności w pewnym stopniu [5]. Pierwsze jej 
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zastosowania pojawiły się w latach 80. XX wieku, 
m.in. w sterowaniu piecem cementowni, oczysz-
czalni ścieków, sterowaniu pociągiem [19, 30]. 
W latach 90. XX wieku nastąpił japoński „fuzzy lo-
gic boom” – zaczęto powszechnie stosować sterow-
niki rozmyte w sprzęcie AGD, przemyśle samocho-
dowym (układ ABS, wtrysk paliwa), w aparatach 
fotograficznych i kamerach itd., także w systemach 
wspomagania decyzji, na przykład w planowaniu 
produkcji [17,20, 24], ekonomii behawioralnej czy 
szacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego [3].

2.3. Identyfikacja ryzyka – zastosowanie teorii rozmytości 
w identyfikacji niezgodności

W działalności gospodarczej należy umieć mie-
rzyć ryzyko, ale równie ważna jest identyfikacja źró-
deł jego powstawania [43]. Umożliwia ona rozpo-
znanie zdarzeń uniemożliwiających osiąganie zakła-
danych celów, mogących stanowić zagrożenie dla 
funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. W proce-
sie identyfikacji ryzyka działalności przedsiębior-
stwa wyróżnia się między innymi ryzyko niezależne 
(systematyczne) – niepodlegające kontroli podmiotu, 
którego dotyczy, i tym samym niemogące być przez 
ów podmiot wyeliminowane, np. nagła zmiana pre-
ferencji konsumentów, zmiana regulacji prawnych, 

oraz ryzyko zależne (specy-
ficzne) – podlegające przy-
najmniej częściowej kontroli 
podmiotu, którego dotyczy, 
i mogące być częściowo lub 
w całości wyeliminowa-
ne, np. problemy w dziedzi-
nie motywacji pracowniczej, 
problemy z jakością techno-
logiczną lub estetyką oferty.

Podstawą identyfikacji jest 
pełna, wiarygodna i termi-
nowa informacja [39]. Iden-
tyfikacja ryzyka może być 
prowadzona zarówno na po-
ziomie konkretnych działań 
organizacji (np. produkcja, 
zarządzanie kapitałem ludz-
kim), jak i na poziomie całej 
organizacji. W celu wyeli-
minowania subiektywizmu 
w podejmowanych decy-
zjach w toku identyfikacji ry-
zyka wykorzystuje się szereg 
narzędzi i technik diagnozy 
czynników ryzyka. Jedną ze 
współczesnych metod oce-
ny ryzyka jest teoria zbiorów 
rozmytych (fuzzy sets). 

Zbiorem rozmytym (nie-
ostrym) nazywa się dowol-
ną funkcję U  →  [0,1], gdzie 
U jest pewnym (skończonym 
lub nie) uniwersum elemen-
tów. W przypadku klasycz-

nego zbioru każdy element zostaje zaklasyfikowany 
jako należący do zbioru (wartość prawda, 1) lub nie-
należący do zbioru (fałsz, 0). W przypadku zbioru 
rozmytego przynależność do zbioru może być stop-
niowalna, częściowa – dopuszczalny jest stan z prze-
działu (0,1). Kluczowym elementem dobrego zdefi-
niowania zbioru rozmytego jest właściwe skonstru-
owanie opisującej go funkcji przynależności. Funk-
cja ta jest narzędziem do zakodowania wiedzy eks-
perta (jego percepcji danego zjawiska) [43]. Wyróżnia 
się trzy podstawowe typy funkcji przynależności: 

a) typu s – modelująca pojęcia typu dużo, wiele, 
szybko (np. długi czas naprawy), 

b) typu z – modelująca pojęcia typu mało, nie-
wiele, wolno (np. krótki czas naprawy), 

c) trapezowa – modelująca pojęcia około, śred-
nio (np. średni czas naprawy) [6]. 

Dzięki funkcji przynależności zbiory rozmyte po-
zwalają na określenie stopnia przynależności ele-
mentu do zbioru bądź klasy, przy czym w zbiorach 
rozmytych nie ma ostrej granicy między elementa-
mi należącymi i nienależącymi do zbioru. Określa 
się zatem stopień przynależności elementu do zbio-
ru (liczbę z przedziału 0,1).

Technikami budowy funkcji przynależności są 
między innymi: zdobycie wiedzy eksperckiej na 
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Rysunek 1. Logika rozmyta w  ujęciu zarządzania ryzykiem wg normy P N-EN ISO 31000:2012 
Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [41]
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drodze ankietowania lub eksperyment. Zgromadzo-
ne i przetworzone informacje umożliwiają przy-
śpieszenie podejmowanych decyzji i automatycz-
ne skracanie czasu przeszukiwania przestrzeni 
problemowej. 

Stosowanie liczb rozmytych stanowi próbę mate-
matycznego ujęcia nieostrości pojęć, która pozwala 
zamiast kategorii „dokładnie” posłużyć się katego-
rią „w przybliżeniu”. Wprowadza dyspersję jako do-
datkowy element składający się na liczbę rozmytą. 
Rozróżnia się trzy zasadnicze przypadki: 

a) pełna przynależność elementu x do zbioru 
rozmytego, wtedy A(X)  =  1, 

b) brak przynależności elementu do zbioru roz-
mytego, wtedy A(X)  =  0, 

c) częściowa przynależność elementu do zbioru 
rozmytego, wtedy 0  <  A (X)  <  1 [43].

Ważnym elementem przy modelowaniu po-
jęć nieprecyzyjnych jest zmienna lingwistyczna. 
Zmienna lingwistyczna stanowi główną jednostkę 
reprezentacji wiedzy w obszarze wnioskowania roz-
mytego. To wyrażone w języku naturalnym określe-
nie pewnej wielkości (czas naprawy błędu, prawdo-
podobieństwo wystąpienia błędu, wzrost, ciśnienie, 
stężenie, prędkość). Wartość zmiennej lingwistycz-
nej (zbiór rozmyty) może być określona w sposób 
jakościowy (krótki czas naprawy, średni, przeciętny, 
długi, bardzo długi), stanowi pojęcie nieostre wobec 
mało precyzyjnie zdefiniowanych różnic miedzy 
nimi. Zmienne lingwistyczne reprezentowane są 
w postaci rozmytych zdań warunkowych: JEŻELI 
α jest A TO β jest B, gdzie α, β są zmiennymi lingwi-
stycznym, a A, B są odpowiednimi zbiorami rozmy-
tymi reprezentującymi terminy lingwistyczne tych 
zmiennych [20, 25]. 

Logika rozmyta sprawia, że w procesie rozmywa-
nia każda reguła zostaje opatrzona pewną rozmytą 
wartością i musi potem być ponownie konwerto-
wana na wartość rzeczywistą. Stosowanie zbiorów 
rozmytych umożliwia stworzenie rozmytego mode-
lu systemu wnioskującego umożliwiającego uogól-
nienie posiadanych informacji (Rysunek 2). W lite-
raturze dotyczącej systemów rozmytych wyróżnia 
się cztery podstawowe elementy struktury rozmy-
tego systemu wnioskującego: bazę reguł (wiedzy), 
blok rozmywania, blok wnioskowania (agregacja 
+ wnioskowanie lub wnioskowanie + agregacja) 
i blok wyostrzania [20, 25]. 

System sterowania logiką rozmytą operuje na 
zbiorach rozmytych. Wartość X sygnału wejścio-
wego sterownika rozmytego podlega operacji 

rozmywania (ang. fuzzification). Tymi wartościa-
mi zmiennych wejściowych (np. x1 i x2) mogą być 
wartości parametrów ryzyka: (P) wartość prawdo-
podobieństwa zajścia zdarzenia (zdarzenie nie-
prawdopodobne – P1, zdarzenie prawdopodobne 
– P2, zdarzenie bardzo prawdopodobne – P3) oraz 
(C) wartość strat w wyniku zajścia niniejszych 
zdarzeń (straty małe – C1, straty średnie – C2, stra-
ty duże – C3) (Tabela 1). 

Tabela 1. Rozmyta charakterystyka parametrów: (P) prawdopo-
dobieństwa zajścia zdarzeń oraz (C ) wielkości strat w  wyniku 
zajścia tych zdarzeń

Zbiór rozmyty Opis lingwistyczny Typ funkcji 
przynależności

P1 zdarzenie nieprawdopodobne
 Typu Z

C1 straty małe

P2 zdarzenie prawdopodobne
Trapezowa

C2 straty średnie

P3 zdarzenie bardzo prawdopodobne
Typu S

C3 straty duże

Źródło: opracowanie własne na podstawie  [32]

Baza reguł (wiedzy) takiego systemu to model 
lingwistyczny (model Mamdaniego), pozwalający 
na odwzorowanie wejścia modelu na wyjście po-
przez zbiór rozmytych reguł warunkowych w po-
staci: JEŻELI x1 = P1Ix2 = C1I … Ixn = PnI xn = Cn, 
TO y  =  B; gdzie x1–xn stanowią rozmyte zmienne 
wejściowe modelu, y – rozmytą zmienną wyjścio-
wą, P1–Pn, C1-Cn, B – wartości zmiennych lingwi-
stycznych, które są utożsamiane ze zbiorami roz-
mytymi, odpowiednio dla wejść i dla wyjścia mo-
delu (por. Tabela 2). Każdorazowo konieczne jest 
rozstrzygnięcie, czy liczba reguł jest wystarczająca, 
czy są one niesprzeczne oraz czy zachodzą interak-
cje pomiędzy poszczególnymi regułami. 

W bloku rozmywania wartość X, zinterpretowa-
na przez zmienne lingwistyczne, zastaje odwzo-
rowana w zbiór rozmyty. Zbiór rozmyty jest wej-
ściem bloku wnioskowania, w którym dochodzi 

Baza reguł

Blok
rozmywania

Blok
wyostrzaniax yBlok wnioskowania

(maszyna wnioskująca)

Rysunek 2. Schemat rozmytego systemu wnioskującego

Źródło: opracowano na podstawie [2 9]

Tabela 2. Baza reguł służąca do analizy ryzyka

Nr 
reguły Opis

1 jeżeli x1 jest P1 i x2 jest C1 to ryzyko jest tolerowane

2 jeżeli x1 jest P1 i x2 jest C2 to ryzyko jest tolerowane

3 jeżeli x1 jest P1i x2 jest C3 to ryzyko jest kontrolowane

4 jeżeli x1 jest P2i x2 jest C1 to ryzyko jest tolerowane

5 jeżeli x1 jest P2 i x2 jest C2 to ryzyko jest kontrolowane

6 jeżeli x1 jest P2 i x2 jest C3 to ryzyko jest nieakceptowane

7 jeżeli x1 jest P3 i x2 jest C1 to ryzyko jest kontrolowane

8 jeżeli x1 jest P3 i x2 jest C2 to ryzyko jest nieakceptowane

9 jeżeli x1 jest P3 i x2 jest C3 to ryzyko jest nieakceptowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie  [32]
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do wnioskowania z wykorzystaniem bazy reguł, 
którego wynikiem jest zbiór decyzyjny. Następnie 
na wyjściu z bloku wnioskowania otrzymujemy 
N zbiorów rozmytych. Później w bloku wyostrze-
nia dochodzi do odwzorowania (wyostrzenia) ich 
w jedną wartość (ang. defuzzification) na wektor 
parametrów wyjściowych Y [29]. Proces wyostrza-
nia jest końcowym etapem modelu. Podaje okre-
śloną wartość ryzyka, w języku naturalnym (np. 
ryzyko tolerowane/akceptowane, kontrolowane/do-
puszczalne, nieakceptowane) (Rysunek 3). Wartość 
ta wymaga jednakże odpowiedniej interpretacji, 
uwzględniającej specyfikę i uwarunkowania kon-
kretnej sytuacji. 

2.4. Analiza ryzyka
Analiza ma na celu szczegółowe zrozumienie zi-

dentyfikowanego ryzyka [39]. Etap ten, dostarczając 
dane wejściowe do działań ewaluacyjnych, obej-
muje ujawnienie źródeł ryzyka, jego konsekwencji 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Ustalenie 
stopnia przynależności analizowanego elementu do 
zbioru ryzyka tolerowanego (T), zbioru ryzyka kon-
trolowanego (K) lub zbioru ryzyka nieakceptowane-
go (N) umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia okre-
ślonego błędu i podjęcie decyzji, czy dana niezgod-
ność kwalifikuje się do uznania jej jako zagrożenie, 
czy może mieści się ona w granicach normy akcep-
tacji. Poziom ryzyka przyporządkowuje się do tzw. 
grup dopuszczalności, uwzględniając między inny-
mi aspekty socjoekonomiczne lub wpływ ryzyka na 
środowisko [44].

Współcześnie na ogół dokonuje się również anali-
zy następujących kategorii ryzyka: ryzyko strategicz-
ne/biznesowe (związane z podejmowaniem decyzji 
długofalowych, ryzyko finansowe (ryzyko stopy pro-
centowej, walutowe, kredytowe, płynności, prawne), 
ryzyko operacyjne (dotyczące: a) celów procesów 
– m.in. efektywność, wydajność, terminowość, para-
metry techniczne i estetyczne; b) systemów – awa-
rie systemów i technologii, c) ludzi – kwalifikacje, 
motywacja i zaangażowanie pracownicze, respekto-
wanie zasad bezpieczeństwa, d) zdarzeń zewnętrz-
nych – siły natury, działania przestępcze) i inne (np. 
ryzyko inwestycyjne, ryzyko sukcesji, ryzyko utraty 

reputacji – spowodowane niewłaściwym zarządza-
niem sytuacją kryzysową lub pogorszeniem jakości 
oferty, ryzyko ekologiczne) [14].

Punktem wyjścia do zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie jest bez wątpienia zarządzanie 
ryzykiem finansowym, stanowiącym równocześnie 
filar wszelkich działań z dziedziny ryzyka braku 
zgodności, tzw. compliance risk (nieprzestrzeganie 
przepisów ustawowych, wewnętrznych zasad fir-
my, zasad etycznych) [33]. Analizie poddawane jest 
wzajemne oddziaływanie różnych elementów wy-
wołujących ryzyko, często niezależnie od siebie za-
grażających osiąganiu strategicznych, taktycznych 
i operacyjnych planów przedsiębiorstwa. Ocena 
przyczyn wywołujących ryzyko wynika bowiem ze 
złożoności obszarów działania przedsiębiorstwa, 
a uzyskane w jej toku dane sprzyjają optymalizacji 
narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządza-
nia. Przy czym należy pamiętać, iż przyczyną ryzy-
ka może być jednorazowe zdarzenie i wówczas pró-
ba oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia 
tego samego rodzaju ryzyka nosi znamiona swoiste-
go arbitralizmu [43].

2.5. Ewaluacja ryzyka
Ewaluacja ryzyka to ostatni etap oceny ryzyka. 

Wyniki przeprowadzonej analizy stanowią podsta-
wę postępowania z występującym ryzykiem. Obej-
muje ono porównanie zidentyfikowanego w pro-
cesie analizy ryzyka z przyjętymi uprzednio kryte-
riami. Kontroluje się, czy ryzyko mieści się w gra-
nicach akceptacji, czy jest poza tymi granicami. 
 Jakiekolwiek działania w tej materii wymagają oce-
ny wiarygodności zgromadzonych informacji, rze-
telności analizy, kosztów redukcji lub całkowitej 
eliminacji ryzyka i opłacalności całego przedsię-
wzięcia. Istotne jest również wzięcie pod uwagę ak-
ceptowanego poziomu ryzyka interesariuszy, wpły-
wających na decyzje i działania całego przedsię-
biorstwa [39]. 

2.6. Postępowanie z ryzykiem
Postępowanie z ryzykiem ma na celu wybór 

opcji wpływających na ryzyko. Opcje te mogą 
powodować:

a) unikanie ryzyka poprzez decyzję o nierozpo-
czynaniu lub niekontynuowaniu działań powodu-
jących ryzyko, 

b) podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu wyko-
rzystania szansy, 

c) usunięcie źródeł ryzyka, 
d) zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia 

ryzyka, 
e) zmianę konsekwencji, 
f) dzielenie ryzyka z inną stroną lub stronami, 
g) utrzymanie ryzyka na podstawie świadomej 

decyzji  [14].
Stosowanie określonych środków przeciwdzia-

łania ryzyku generuje dodatkowe koszty związa-
ne z dążeniem do osiągnięcia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. Koszty te obejmują, m.in.: koszt 

Rysunek 3. Funkcja przynależności parametru ryzyka

Źródło: opracowano na podstawie [32]
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utraty dochodu wskutek niezrealizowanych trans-
akcji, koszt ubezpieczenia, koszt zapewnienia jako-
ści, koszt szkolenia pracowników, koszt pozyskania 
dodatkowych informacji (badanie rynku).  Decyzje 
dotyczące rodzaju i zakresu podejmowanego ryzyka 
stanowią kluczowe determinanty konkurencyjności 
współczesnych przedsiębiorstw.

 Podsumowanie

Dostarczenie oczekiwanego poziomu jakości 
uzależnione jest od sprawnego zarządzania ryzy-
kiem przedsiębiorstwa. Ryzyko ze względu na wa-
lor niepewności ma zazwyczaj nieostry i rozmyty 
charakter. Ocena ryzyk wpływających na procesy 
przedsiębiorstwa wymaga coraz częściej obszer-
nego zestawu opinii eksperckich. Eksperci z da-
nej dziedziny na podstawie zgromadzonej wiedzy 
i doświadczeń tworzą bazę subiektywnych ocen, 
poddawaną następnie rozmytemu modelowaniu 
ryzyka. Ogromną zaletą wykorzystania teorii zbio-
rów rozmytych do analizy ryzyka jest możliwość 
matematycznego opisu wielkości mających charak-
ter nieprecyzyjny. Ta coraz bardziej popularna me-
toda obliczeniowa znajduje zastosowanie w wielu 
dziedzinach. Niniejszy artykuł stanowi teoretyczne 
przedpole dla publikacji opisującej budowę mode-
lu pojęciowego normalizującego kryteria oceny ry-
zyka dla procesu laminowania w stoczni jachtowej.
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Wprowadzenie

Rachunek kosztów jakości zaczyna odgrywać 
coraz istotniejszą rolę w optymalizacji kosztów 
działalności przedsiębiorstw. Zapewnia informa-
cje, które wspierają proces podejmowania decyzji 
menedżerskich. Wpływa na kształtowanie jako-
ści w organizacji, pozwala zidentyfikować obszary 
generujące duże starty, a także ustalić te pozycje 
kosztowe, które można zredukować lub zlikwido-
wać bez konsekwencji obniżenia jakości wyrobów 
[11, 29].

Głównym celem artykułu jest identyfikacja do-
tychczasowych zastosowań istniejących modeli ra-
chunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach.

Artykuł został zorganizowany według następują-
cego porządku. Część pierwsza przedstawia istotne 
tendencje w rozwoju problematyki kosztów jako-
ści. W drugiej części zawarte zostały najważniejsze 
korzyści z wdrożenia rachunku kosztów jakości. 

Trzecia część przybliża zastosowania modeli tego ra-
chunku. Artykuł kończą wnioski w podsumowaniu.

Ważne tendencje rozwojowe problematyki kosztów 
jakości

Rozwój problematyki rachunku kosztów jakości 
jest trwale związany z postępem dokonującym się 
w obszarze kosztów jakości. Istotne tendencje roz-
wojowe z zakresu kosztów jakości, które dotyczą 
ekonomicznych aspektów zarządzania jakością, to 
m.in. norma ISO 9004, norma ISO 10014, a także 
straty jakości G. Taguchiego. 

Zagadnienie kosztów jakości znalazło odzwier-
ciedlenie w normie ISO 9004, która odnosi się do 
wewnętrznego zarządzania jakością i wskazuje jako 
główne cele sprawozdawczości dostarczanie spo-
sobów oceny efektywności systemu jakości oraz 
tworzenie podstaw programów poprawy jakości. 
Stwierdza się w niej także, że wpływ jakości na bi-
lans i rachunek zysków i strat może być znaczący 
[26,30].

Najbardziej aktualna norma ISO 9004:2018 do-
starcza wskazówek, jak systematycznie poprawiać 
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model,
koszty jakości, 
rachunek kosztów 
jakości, 
zastosowanie

Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych zastosowań rachunku kosztów jakości w przedsiębior-
stwach. Obiektem badań są modele rachunku kosztów jakości. Osiągnięcie założonego celu badawczego było 
możliwe dzięki przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury przedmiotu na podstawie wybranych pozycji 
książkowych z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości zarządczej, a także wybranych czasopism. 
Artykuł został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono najważniejsze tendencje 
rozwojowe problematyki kosztów jakości. Druga część prezentuje korzyści z wdrożenia rachunku kosztów 
jakości, a trzecia część zawiera zestawienie zastosowań tego rachunku. Podsumowanie artykułu stanowią 
wnioski z przeprowadzonych analiz. 
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The purpose of the article is to present the current applications of quality costs calculation in companies. 
The object of research are models of quality costs calculations. The achievement of the assumed research 
goal was possible thanks to conducting a critical analysis of the literature on the subject based on selected 
books in the field of quality management, management accounting and selected journals. The article has 
been divided into three main parts. The first section presents the most important development trends in the 
issue of quality costs. The second part shows the benefits of implementing the quality costs calculation, and 
the third part contains a list of applications of this calculation. The summary of the article is the conclusion 
of the analyzes.
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ogólną wydajność organizacji. Obejmuje obszary 
planowania, wdrażania, analizy, oceny i doskona-
lenia skutecznego oraz wydajnego systemu zarzą-
dzania jakością. Uzupełnia ona wymagania normy 
ISO 9001 o: 

 8 zasad zarządzania jakością, 
 ocenę finansową, 
 samoocenę, 
 proces ciągłego doskonalenia, 
 uwzględnianie zasobów, takich jak: informacje, 

dostawcy, partnerzy, zasoby naturalne, finanse [26].
Norma PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jako-

ścią – Wytyczne do osiągania korzyści finansowych 
i ekonomicznych prezentuje metody i narzędzia za-
rządzania jakością w obszarach zarządzania: 

 finansami, 
 zasobami ludzkimi, 
 jakością oraz 
 produkcją [33]. 

Dla obszaru zarządzania jakością są to: audyty, 
nadzór nad niezgodnościami, działania korygujące, 
sporządzanie schematów blokowych i mapowanie 
procesów, przegląd zarządzania, PDCA, działania 
zapobiegawcze, samoocena, program sugestii, oce-
na działania dostawców, lista rankingowa oraz za-
rządzanie podstawowymi dostawami. W zarządza-
niu finansami to: rachunek kosztów działań, zarzą-
dzanie oparte na działaniach (ABM), unikanie kosz-
tów, analiza kosztów – korzyści, ekonomiczna war-
tość dodana (EVA), szacowanie kosztów cyklu życia 
(LCC), zarządzanie przy otwartych księgach finan-
sowych (OBM), analiza okresu zwrotu (PP), koszty 
zapobiegania, oceny oraz uszkodzeń, analiza zwro-
tu z inwestycji (ROI), a także analiza ryzyka [25].

Istotą podejścia G. Taguchiego jest produkcja bez 
strat. Jakość należy doskonalić zwłaszcza w sferze 
przedprodukcyjnej i koncentrować się na proce-
sach, a nie na cechach produktu [35]. Koncepcja 
ta bardzo mocno skupia się na wewnętrznych i ze-
wnętrznych stratach wynikających z niewłaściwej 
jakości. Japoński inżynier ujmuje koszty jakości ja-
ko straty wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą być 
zarówno wymierne, jak i niewymierne [34].

Podejście G. Taguchiego do zarządzania jakością 
zostało wykorzystane w modelu strat jakości. Naj-
ważniejszym punktem odniesienia dla producen-
tów jest klient, który wymaga doskonalenia jakości 
oferowanych produktów i jest gotowy zapłacić za 
ulepszenia.

W szczególności to normy ISO 9004 i 10014 do-
starczają ekonomicznych zastosowań zarządzania 
jakością w postaci metod, narzędzi, programów po-
prawy jakości oraz sposobów pomiaru i oceny efek-
tywności systemów zarządzania.

Korzyści z wdrożenia rachunku kosztów jakości

Wprowadzenie rachunku kosztów jakości nie-
sie dla przedsiębiorstwa szereg korzyści. Pod-
miot uzyskuje informacje o wysokości kosztów ja-
kości, które generowane są w całej organizacji, 

a także w przekroju poszczególnych obszarów 
działań. Dzięki tej wiedzy może on zidentyfiko-
wać przyczyny powstawania kosztów niezgodności 
wyrobów oraz dostosować produkcję do wymagań 
klientów. 

Implementacja tego rachunku pozwala również 
zaktywizować wszystkich pracowników w firmie 
do uczestniczenia w procesie zarządzania jakością 
oraz stanowi silny bodziec do przygotowania sys-
temu motywacyjnego dla osób nadzorujących pro-
dukcję. Bardzo istotną zaletą wdrożenia rachunku 
kosztów jakości jest możliwość obniżenia poziomu 
kosztów jakości oraz dążenie do optymalizacji ich 
struktury [22]. 

Wszystkie powyższe profity wpływają na zado-
wolenie klientów, którzy otrzymują produkt/usługę 
odpowiadającą ich wymaganiom i potrzebom. Usa-
tysfakcjonowany konsument przyczynia się do po-
prawy wizerunku dostawcy, który dzięki temu od-
notowuje wzrost sprzedaży [1]. Zbiór korzyści wy-
nikających ze stosowania tego narzędzia powinien 
przekonać niezdecydowanych przedsiębiorców do 
zainwestowania w działania wdrożeniowe i obsłu-
gę rachunku kosztów jakości. 

M. Ciechan-Kujawa przeprowadziła badania 
mające na celu ustalenie największych korzyści 
i głównych czynników hamujących rozwój ra-
chunku kosztów jakości. Do profitów z wdroże-
nia tego rachunku firmy zaliczają: obniżkę ogól-
nych kosztów, redukcję kosztów jakości, zmianę 
struktury tych kosztów, wzrost jakości produktów, 
poprawę konkurencyjności i wyników sprzedaży 
[8]. Najważniejszymi barierami wskazanymi przez 
przedsiębiorców są: systemy informatyczne i wy-
sokie koszty wdrożenia zintegrowanych pakietów 
rachunkowości, niski stopień wykwalifikowania 
pracowników w pionach finansowo-księgowych 
w zakresie metod rachunkowości zarządczej, bra-
ki wiedzy z dziedziny rachunku kosztów i finan-
sów oraz brak odpowiedniej współpracy ze stro-
ny działów finansowych przy wdrażaniu tego ra-
chunku [7]. 

Przedsiębiorstwa wykorzystują rachunek kosz-
tów jakości także ze względu na [13,18,42]:

Możliwość sterowania kosztami w celu racjona-
lizacji działań projakościowych.

 Podstawę do porównań z innymi przedsię-
biorstwami w tej samej branży w celu zwiększenia 
świadomości na temat kształtowania się kosztów ja-
kości w organizacji.

Wyspecyfikowanie kosztów zaliczanych do 
kosztów jakości.

 Stworzenie bazy informacyjnej wspomagającej 
kalkulację i planowanie kosztów w zakładowym ra-
chunku kosztów. 

Możliwość badania kosztów dla stworzenia im-
pulsów poprawy działań w obszarze jakości.

Wskazywanie słabych punktów jakościowych 
wyrobów i procesów.

Właściwe planowanie kontroli jakości w sensie 
kosztowym.
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Ujawnianie podwyższonego poziomu kosztów 
jakości będącego wynikiem stosowania nieodpo-
wiednich kryteriów jakościowych niewymaganych 
przez rynek.

 Jego użyteczność przy planowaniu polityki ja-
kościowej organizacji.

Zapewnianie danych do raportów jakościowych.
 Lepsze poznanie ekonomicznych wymagań 

jakościowych.
 Pomoc w redukcji liczby reklamacji i przeróbek.
 Możliwości motywacyjne pracowników na 

rzecz osiągnięcia celów jakościowych.
 Środek do oszacowania potencjalnych korzyści 

uzyskanych z poprawy jakości.
 Informowanie o wpływie złej jakości na wyni-

ki finansowe.
Wykorzystywanie rachunku kosztów jakości do 

celów decyzyjnych przez zarządzających przed-
siębiorstwami pozwala sklasyfikować go jako jed-
no z narzędzi rachunkowości zarządczej. Dlatego 
też ważne jest zwrócenie uwagi na światowe tren-
dy w tej nauce, do których zalicza się: przesunięcie 
punktu ciężkości z produktu na klienta i analizę 
jego dochodowości, rosnącą rolę zarządzania wydaj-
nością, ukierunkowanie na rachunkowość progno-
zowaną, analitykę biznesową, korzystanie z ulep-
szonych i współistniejących metod rachunkowości, 
zarządzanie technologią informacyjną i współdzie-
lenie usług oraz potrzebę lepszych umiejętności 
i kompetencji w zarządzaniu kosztami behawioral-
nymi [9].

Szereg korzyści z wdrożenia rachunku kosz-
tów jakości zdecydowanie przewyższa potencjal-
ne koszty, które organizacja będzie musiała po-
nieść przy jego implementacji. Tylko odpowiednio 
uświadomione o profitach tego narzędzia kierow-
nictwo będzie skłonne rozważyć jego wykorzysta-
nie jako element składowy systemu rachunkowości 
przedsiębiorstwa.

Dotychczasowe zastosowania modeli rachunku kosztów 
jakości

Badacze problematyki kosztów jakości opracowa-
li liczne modele rachunku kosztów jakości. Na prze-
strzeni lat pojawiały się ich coraz bardziej zaawan-
sowane wersje i coraz lepiej dopasowane do obo-
wiązującej rzeczywistości. Brak jednolitych zasad 
ewidencjonowania kosztów jakości spowodował, że 
ich rejestracja odbywa się w oparciu o obowiązu-
jący w danym przedsiębiorstwie system rachunku 
kosztów. W Tabeli 1. zostały zebrane zastosowania 
modeli rachunku kosztów jakości. Do przygotowa-
nia zestawienia autor pracy wykorzystał modele do-
stępne w literaturze przedmiotu.

Ogólna analiza zastosowań modeli rachunku 
kosztów jakości pozwala stwierdzić, iż najczę-
ściej wdrożenia rachunku kosztów jakości doko-
nywane są w przedsiębiorstwach sektora przemy-
słowego [31] (przedsiębiorstwach produkcyjnych 
[12,16,20,27,28], hutniczych i maszynowych [14], 

elektromaszynowych [21], energetycznych [43], 
drzewnych [5,19], spożywczych [2,37] i motoryza-
cyjnych [3,36]).

Ponadto znajduje on także zastosowanie w sek-
torze rolniczym (przedsiębiorstwa agrobiznesu [4]). 
Autor dostrzega brak wdrożeń rachunku kosztów ja-
kości w przedsiębiorstwach sektora usługowego. Je-
dynym wyjątkiem od tej reguły są usługi medyczne 
i podjęta próba implementacji w szpitalu [32] oraz 
akredytowanym laboratorium [40]. 

Podjęte badania w usługach turystycznych (hote-
larstwie) wykazały, że tylko 33% podmiotów wdro-
żyło rachunek kosztów jakości, a 67% nie jest za-
interesowanych jego przyjęciem, pomimo tego iż 

Tabela 1. Przegląd zastosowań modeli rachunku kosztów jakości

Autor Rok Zastosowanie

S. Sojak 1981 Przedsiębiorstwa przemysłowe

Ośrodek Badania 
Jakości Wyrobów 
Hutnictwa i Przemysłu 
Maszynowego „ZETOM”

1984,
1989

Przedsiębiorstwa z branży hutniczej 
i maszynowej, przedsiębiorstwa 
przemysłowe

H.J. Harrington 1987 Przedsiębiorstwa produkcyjne

M. Mroczkowski 1990 Zakłady elektromaszynowe

K. Lisiecka 1996, 
2002 Przedsiębiorstwa 

K. Żuk 2000 Zakłady Remontowe Energetyki 
Lublin S.A.

S. Borkowski i A. Prus 2001 Przedsiębiorstwa meblarskie

A. Polak 2003 Przedsiębiorstwa produkcyjne

M. Błażek i M. Błażek 2004 Przedsiębiorstwa agrobiznesu

A. Kister 2005 Przedsiębiorstwa

M. Ciechan-Kujawa 2005 Przedsiębiorstwa

U. Balon 2007, 
2008

Przedsiębiorstwa przemysłu 
spożywczego,
przedsiębiorstwa przemysłu 
motoryzacyjnego

M. Foremna-Pilarska 2008 Przedsiębiorstwa 

Ł. Kraska i D. Stadnicka 2010 Duże przedsiębiorstwa produkcyjne

J. Toruński 2011 Spółdzielnia mleczarska

A. Chopra i D. Garg 2012 Przedsiębiorstwa przemysłowe

D.C. Wood 2013 Przedsiębiorstwa

J. Wierzowiecka 2015 Akredytowane laboratoria

U. Sulowska-Banaś 2015 Szpitale

T.M. Malik, R. Khalid, A. 
Zulqarnain, S.A. Iqbal 2016 Przedsiębiorstwa przemysłu 

drzewnego

K. Michałowska 2016 Przedsiębiorstwa produkcyjne

S.N. Teli, A. Murumkar i P. 
Jadhav 2018 Przedsiębiorstwa przemysłu 

motoryzacyjnego

M. Pristavka, K. Koloman 2018 Przedsiębiorstwa produkcyjne

Źródło: opracowanie własne
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67% tych organizacji posiada dział kontroli jakości, 
a wszystkie prowadzą kontrolę kosztów. W opinii 
ankietowanych rachunek ten pomaga obniżyć licz-
bę wadliwych produktów i usług do poziomu mi-
nimalnego, a menedżerowie nie są postrzegani jako 
osoby, które zapewnią jego efektywność. Kierowni-
cy organizacji turystycznych wierzą, że korzystanie 
z tego narzędzia może pozytywnie wpłynąć na ren-
towność, redukcję kosztów i wzrost konkurencyjno-
ści [17].

Modele rachunku kosztów jakości przeznaczone 
dla wszystkich przedsiębiorstw prezentują: K. Li-
siecka [18], A. Kister [15], M. Ciechan-Kujawa [8], 
M. Foremna-Pilarska [10], D.C. Wood [41].

Każdy z nich przedstawia z różnych perspektyw 
metodologię i procedurę wdrażania rachunku kosz-
tów jakości, budowę struktury koszów jakości, ich 
pomiar, rejestrację, analizę i raportowanie. Dostoso-
wując działania projakościowe w przedsiębiorstwie 
do konkretnego modelu, należy mieć na uwadze 
sposób, w jaki klasyfikowane są koszty związane 
z jakością. Od właściwej ich identyfikacji zależy po-
wodzenie wdrożenia tego narzędzia.

Rachunek kosztów jakości znajduje zastosowanie 
w przedsiębiorstwach, których celem jest pomiar 
i ocena efektywności zarządzania jakością, wzrost 
wartości firmy, a także stworzenie podstaw do po-
prawy jakości poprzez identyfikację obszarów pro-
blemowych [38]. 

D.C. Wood podkreśla, że główny cel prowadzenia 
każdego rachunku kosztów jakości to podjęcie dzia-
łań poprawiających jakość, które przyczynią się do 
redukcji kosztów operacyjnych [41]. Dla H.J. Har-
ringtona rachunek ten ma wyeksponować główne 
finansowe możliwości poprawy i pokazać trendy 
poprawy [12]. 

A. Chopra i D. Garg uważają, że narzędzie 
to znajduje zastosowanie w kalkulacji/szacowaniu 
obecnego poziomu kosztów jakości i jego analizie 
[6]. W opinii J.J. Plunketta i B.G. Dale’a wykorzysty-
wane jest jako podstawa do budżetowania operacji 
jakościowych, motywowania pracowników, pomia-
ru i porównywania efektywności kosztowej wszyst-
kich usprawnień w zakresie jakości. Pozwala też 
zidentyfikować obszary poprawy jakości i obniżyć 
koszty jakości [24].

Przedsiębiorstwa niemieckie są kolejnym przy-
kładem zastosowania rachunku kosztów jakości, 
w których suma kosztów niskiej jakości jest szaco-
wana na kilkanaście procent obrotów. Z doświad-
czeń tych firm wynika, że początkowe próby mini-
malizowania kosztów złej jakości są bardzo trudne. 
Badania potwierdzają, że wydatki na ten cel zwra-
cają się po kilku latach i skutkują wzrostem kon-
kurencyjności, poprawą zysku, wzrostem zaufania 
i komunikacji w przedsiębiorstwie, a także zwięk-
szeniem bezpieczeństwa [39].

Poddana analizie reprezentatywna grupa przed-
siębiorstw sektora budowy maszyn z obszaru Nie-
miec wykazała, że tylko 17% z nich w pełni ko-
rzysta z rachunku kosztów jakości, a 6% dokonuje 

szczegółowej analizy powodów wadliwości. Na za-
pewnienie jakości tego sektora przeznaczano rocz-
nie 6 mld DM [18,23].

W przemyśle motoryzacyjnym rachunek kosztów 
jakości wykorzystywany jest jako system monitorin-
gu i identyfikacji obszarów poprawy w odniesieniu 
do kosztów, który wspiera eliminację działań nie-
zapewniających jakości oraz pomaga odnaleźć źró-
dła ukrytych kosztów (błędów zewnętrznych i we-
wnętrznych), stanowiących nawet do 30% przy-
chodów. Stosuje się go również do uświadomienia 
pracownikom wpływu jakości na produkt, usługę 
i błędy procesowe, co ma pomóc w generowaniu 
wsparcia i zapewnić uzasadnienie finansowe ini-
cjatyw jakościowych podejmowanych w przyszłych 
okresach. Rachunek ten pozwala również menedże-
rom i pracownikom lepiej zrozumieć i kontrolować 
procesy [30].

Rachunek kosztów jakości od dawna wykorzy-
stywany był już przez wiele amerykańskich, japoń-
skich i europejskich korporacji. W Polsce dopiero 
od roku 1977 zaczęto go stosować na szerszą ska-
lę, głównie w przedsiębiorstwach przemysłu elek-
tromaszynowego [14]. W pierwszym półroczu 1980 
roku rachunek kosztów jakości stosowało niecałe 
100 organizacji. Niestety w latach 1981–1983 więk-
szość podmiotów, które go wdrożyły, stopniowo 
rezygnowała z jego prowadzenia. Dopiero w 1984 
roku nastąpił przełom i Ośrodek Badania Jakości 
Wyrobów Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
„ZETOM” opublikował poradnik prowadzenia ra-
chunku kosztów jakości z jego zmodyfikowaną 
metodyką (wprowadzono rachunek dodatkowych 
kosztów i strat, społeczne koszty jakości, rachunek 
kosztów jakości w układzie ciągnionym) [14,15]. 
Przedsiębiorstwa, takie jak: Gdańskie Zakłady Elek-
troniczne „UNIMOR”, Fabryka Samochodów Ma-
łolitrażowych w Bielsku Białej, Fabryka Szlifierek 
„PONAR-ŁÓDŹ”, Zakłady Transformatorów Radio-
wych „ZATRA” konsekwentnie prowadziły rachu-
nek kosztów jakości i wykorzystywały go do podej-
mowania działań na rzecz poprawy jakości wytwa-
rzanych wyrobów [14].

Doświadczenia firm z wdrożonymi normami 
ISO uwidoczniły potrzebę doskonalenia scertyfi-
kowanego systemu zapewnienia jakości w opar-
ciu o programy poprawy i doskonalenia jakości. 
Prowadzenie rachunku kosztów jakości jest jed-
nym z elementów takiego programu poprawy. Na-
rzędzie to ma możliwość bardziej racjonalnego 
oddziaływania na kształtowanie jakości w proce-
sach realizowanych przez organizacje. Ilościową 
oceną systemu zapewnienia jakości są koszty ja-
kości [18].

Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że dotych-
czas rachunek kosztów jakości był wykorzystywa-
ny głównie w przedsiębiorstwach reprezentujących 
różne gałęzie przemysłu. Znikoma popularność 
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tego narzędzia dotyczy organizacji usługowych. 
W publikacjach naukowych podejmujących aspek-
ty struktury kosztów jakości prezentowane są mo-
dele rachunku kosztów jakości. Autorzy podkreśla-
ją potrzebę prowadzenia rachunku kosztów jakości 
w celu możliwości identyfikacji, pomiaru, rejestra-
cji, sterowania, optymalizacji i zarządzania koszta-
mi jakości. 

Wdrożony rachunek pozwala na analizę i uwi-
docznienie obszarów wymagających jakościowej 
poprawy, dostarcza danych do raportów jakościo-
wych, wskazuje słabe punkty procesów i wyrobów. 
Dzięki niemu możliwy jest pomiar i ocena efektyw-
ności systemów zarządzania. Ma także uświada-
miać wszystkich pracowników o obecności i istot-
ności problemu jakości ich organizacji.

Tendencje rozwojowe zarządzania jakością doty-
czą również jego ekonomicznych aspektów. Ma to 
zwłaszcza przejaw w normach ISO 9004 i 10014 
oraz w modelu strat jakości G. Taguchiego. Norma 
ISO 9004 zapewnia sposoby oceny efektywności 
systemu jakości oraz tworzy podstawy programów 
poprawy jakości. Natomiast norma ISO 10014 pre-
zentuje metody i narzędzia zarządzania jakością 
w obszarach: finansów, zasobów ludzkich, jakości 
oraz produkcji. Dalszy rozwój norm ISO może przy-
czynić się do stworzenia nowych i efektywnych na-
rzędzi oraz metod zarządzania.

Reasumując, rachunek kosztów jakości jest no-
woczesnym narzędziem decyzyjnym wykorzysty-
wanym przez systemy rachunkowości do redukcji 
kosztów jakości, optymalizacji kosztów całkowi-
tych, poprawy jakości procesów i efektywności sys-
temów zarządzania.

Autor postuluje prace nad przygotowaniem mo-
delu rachunku kosztów jakości dedykowanego 
przedsiębiorstwom usługowym. W części badań 
empirycznych konieczna będzie jego weryfikacja 
w wybranych organizacjach.
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Jakość usług

Wprowadzenie 

Szukając źródeł sukcesu firmy, zarządzający 
zwracają uwagę na różne elementy. Niezależnie 

jednak od charakteru przedsiębiorstwa i branży, 
w jakiej ono funkcjonuje, panuje powszechne prze-
konanie co do tego, że kluczem do osiągnięcia po-
wodzenia jest zadowolony z jakości usług klient. 
Jak syntetycznie ujął to Peter Drucker, celem każ-
dej działalności biznesowej jest „stworzenie” klien-
ta, gdyż „firma, choćby najwspanialsza, jest jedynie 
generatorem kosztów, a źródło jej powodzenia jest 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

płeć, 
wiek, 
jakość usług, 
samolot, 
transport lotniczy, 
usługi turystyczne

Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. 
Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem 
przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie 
przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko 
rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać 
coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 
20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, 
a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia 
równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości 
usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 
kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie 
grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do 
analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to 
mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług 
realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno 
preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów. 

KEYWORDS ABSTRACT

sex, 
age, 
quality of services, 
aircraft, 
air transport, 
tourist services

Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. 
Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for 
enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance 
are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines 
will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there 
will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has 
also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional 
aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the 
research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on 
board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 
men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age 
of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish 
and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of 
respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed 
the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden 
knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.

* Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski; e-mail: beatagierczak@ur.
edu.pl
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poza nią, w świecie jej klientów”1. Linie lotnicze 
poświęcają więc zarówno czas, jak i pieniądze na 
poprawę obsługi klienta oraz zmniejszenie liczby 
otrzymywanych skarg. Prowadzą w związku z tym 
badania i gromadzą informacje, które umożliwią im 
lepsze zrozumienie oczekiwań i potrzeb różnych 
grup klientów.

Segmentacja klientów stała się szczególnie waż-
na po deregulacji branży [17]. Na deregulacji kon-
sumenci korzystają, ponieważ konkurencyjne linie 
lotnicze oferują lepszy poziom usług w celu przy-
ciągnięcia popytu [8]. Biorąc pod uwagę konkuren-
cję ze strony tanich linii lotniczych, istotne jest, aby 
linie lotnicze znały preferencje różnych klientów, 
a tym samym lepiej ukierunkowały swoje kampanie 
marketingowe. Również Jones i Sasser [4] stwier-
dzili, że obsługa „niezdefiniowanych klientów” mo-
że być bardzo kosztowna, szczególnie w dłuższej 
perspektywie, ponieważ nie przynoszą oni firmie 
żadnych zysków. 

Wśród wielu metod grupowania konsumentów 
bazowym kryterium segmentacji są tzw. kryteria 
obiektywne, na które składają się m.in. czynniki de-
mograficzne [6], takie jak wiek czy płeć. 

Przeglądając literaturę przedmiotu, można zauwa-
żyć, że dotychczasowe powiązania dotyczące po-
dróży i płci odnosiły się głównie do charakteru pra-
cy, jaki wykonuje mężczyzna i kobieta oraz ich roli 
w branży turystycznej. Choć należy dodać, że różni-
ce między kobietami a mężczyznami od najdawniej-
szych czasów były przedmiotem spekulacji wielu fi-
lozofów [16]. Kinnaird i Hall byli jednymi z pierw-
szych, którzy zwrócili szczególną uwagę na powią-
zanie płci i turystyki [5]. Zasugerowali, że „procesy 
związane z podróżą są uwarunkowane płcią w ich 
konstrukcji, prezentacji i konsumpcji, a forma tego 
upełnomocnienia jest skonfigurowana w różnorodny 
sposób, który jest zarówno czasowo, jak i przestrzen-
nie specyficzny”. Ponadto kobiety i mężczyźni ina-
czej przeżywają podróż i wakacje [14]. 

Drugim, bardzo istotnym czynnikiem, który ma 
coraz większe znaczenie w branży usługowej jest 
wiek. Starsi podróżni w transporcie lotniczym wy-
kazują inne cechy podróżowania w porównaniu 
do młodszych podróżników. W szczególności róż-
nią się one pod względem ich skłonności do lata-
nia, czasu pobytu na lotnisku, celu podróży, wy-
boru miejsca docelowego i wreszcie postrzegania 
produktu oferowanego przez linie lotnicze oraz 
korzystania z urządzeń portu lotniczego. Jest to 
zrozumiałe, ponieważ fizyczne i psychiczne wa-
runki ludzi zmieniają się wraz z wiekiem. Wzrok 
i słuch stają się gorsze, zmniejsza się mobilność, 
a wraz z wiekiem pojawiają się zmiany psychicz-
ne, takie jak niepokój. Dlatego każdy interesariusz 
w sektorze transportu lotniczego staje w obliczu 
wyzwań, jako że zaspokojenie i sprostanie rosną-
cemu rynkowi staje się imperatywem społecznym 
i ekonomicznym.

1 Cyt. Za: [15] s. 11.

Jest to tym ważniejsze obecnie, gdy przemysł 
transportu lotniczego nie zawsze w odpowiedni 
sposób radzi sobie z obsługą osób starszych. Bur-
ghouwt, de Wit i Van der Bruggen [1] zauważają, że 
starzenie się może mieć znaczny wpływ na prze-
mysł transportu lotniczego. Jednak wiedza na temat 
zachowań podróżnych w starszych grupach wieko-
wych jest ograniczona. W swoim raporcie podkre-
ślają potrzebę zajęcia się problemem starzenia się 
i transportu lotniczego w zakresie badań, polityki 
i samego sektora transportu lotniczego. 

Dlatego poznanie preferencji konsumentów 
uwzględniających wiek oraz płeć jest istotnym 
aspektem mającym decydujący wpływ na sukces 
rynkowy przedsiębiorstwa. Uświadomienie sobie 
oczekiwań konsumenta w stosunku do oferowanego 
produktu, jak również cech determinujących wy-
bór, umożliwia udoskonalenie produktu, poprawie-
nie jego parametrów i nadanie mu najbardziej pożą-
danych cech. Uzyskane informacje nie tylko umoż-
liwiają identyfikację cech produktu czy usług naj-
bardziej pożądanych z punktu widzenia klientów, 
ale mogą również być podstawą do poszukiwania 
istotnych różnic pomiędzy różnymi grupami kon-
sumentów, czego efektem może być zaoferowanie 
produktu dostosowanego do potrzeb tych grup [6]. 

Celem niniejszej publikacji jest więc odpowiedź 
na pytanie, czy i w jakim stopniu płeć oraz wiek 
wpływają na ocenę jakości usług świadczonych 
na pokładach samolotów. Zamierzeniem autorki 
jest ponadto zasygnalizowanie w artykule proble-
mu, z którym w niedługim czasie będzie musia-
ła zmierzyć się większość przedsiębiorstw usługo-
wych, a mianowicie starzenie się społeczeństwa. 
Uzupełnieniem części empirycznej publikacji była 
krytyczna analiza literatury przedmiotu, odnosząca 
się do powiązań i znaczenia uwarunkowań demo-
graficznych w kształtowaniu oferty linii lotniczych. 
Związek między starzeniem się a transportem lotni-
czym pozostaje w dużej mierze niejasny i nieudo-
kumentowany zarówno w świecie akademickim, jak 
i w polityce lotnictwa. Dlatego poruszane zagadnie-
nie może stanowić inspirację dla praktyków i teore-
tyków w planowaniu oraz poszukiwaniu rozwiązań 
uwzględniających ten aspekt. 

Przegląd literatury

Usługa przewozowa realizowana m.in. przez li-
nie lotnicze należy do potrzeb transportowych. Na 
jej ocenę w dużej mierze wpływ mają dodatkowe 
świadczenia, które są realizowane w trakcie lotu 
i niezbędne, zwłaszcza w przypadku lotów długo-
dystansowych. Charakter oraz różnorodność świad-
czonych usług na pokładach samolotów podlega 
nieustannej ocenie pasażerów, która jest wynikiem 
m.in. ich odmiennej struktury wiekowej oraz płci.

Kwerenda literatury przedmiotu z całą pewno-
ścią pozwala stwierdzić, podobnie jak czynią to 
Meyers-Levy i Sternthal [9], Ryan, Henley i Soutar 
[13], że postrzeganie wyjazdu i jego ocena różni się 



23

2019 M a r z e c

Beata Gierczak-Korzeniowska

JAKOŚĆ USŁUG

w zależności od płci, wiedzy i percepcji jednostki, 
która pełni męskie i żeńskie role w społeczeństwie. 
Dopełnieniem tych tez jest stwierdzenie, że rola 
płci w kształtowaniu zachowań konsumenckich jest 
uzależniona od przedmiotu wymiany na rynku tu-
rystycznym oraz miejsca docelowego podróży. Płeć 
istotnie polaryzuje postrzeganie kwestii bezpie-
czeństwa w wyjazdach. Większą wagę do tego zja-
wiska przywiązują bowiem kobiety [10]. Podobnie 
jak do standardów higieny i jakości świadczonych 
usług [20].

Ciekawy aspekt różnic w wartościach usług dla 
mężczyzn i kobiet podnieśli Westwood i in. [19]. 
Stwierdzają oni, że podróże są powszechnie koja-
rzone z męskimi wartościami, takimi jak przygoda 
i przyjemność, a wielu badaczy nie rozpoznaje pro-
blemów grupowych i nie uwzględnia wartości neu-
tralnych pod względem płci w podróżach. Dużo ko-
biet czuje się dyskryminowanych i postrzega linie lot-
nicze jako organizacje zmaskulinizowane. W związ-
ku z tym istnieje potrzeba zrozumienia i zaspokojenia 
potrzeb kobiet podróżujących. A ponieważ rola ko-
biet w biznesie (np. podróże służbowe) stale rośnie, 
jest to obecnie wymagający segment klientów. Ponad-
to ważne jest utrzymanie stałego klienta, gdyż istnieje 
obawa, że podróżujące kobiety, które nie są zadowo-
lone z jakości usług, zmienią przewoźnika. Jednak, 
jak twierdzą autorzy, linie lotnicze nadal postrzegają 
podróże lotnicze jako neutralne płciowo doświadcze-
nie i pomimo badań na temat podróżujących kobiet, 
odmawiają uwzględnienia ich potrzeb.

Kolejna kwestia, która pojawiła się w badaniach 
przeprowadzonych przez Westwoodi in. [19], to 
podejście stewardes, które wykonując swoje obo-
wiązki, zwracają większą uwagę na mężczyzn i ich 
potrzeby w trakcie lotu. Zauważono ponadto, że 
kobiety cenią sobie bardziej niż mężczyźni takie 
aspekty, jak komfort, bezpieczeństwo i postawę per-
sonelu. Równie ważne dla kobiet są także wszelkie 
usługi i pomoc od przewoźnika już po zakończo-
nym locie, które umożliwiają bezpieczne dotarcie 
do miejsca docelowego.

Drugim, bardzo ważnym czynnikiem mającym 
wpływ na ocenę jakości usług w transporcie lotni-
czym jest wiek. Zachowanie starszych pasażerów 
znacznie odbiega od zachowań młodszych klien-
tów. Przede wszystkim celem podróży jest wypo-
czynek i poprawa zdrowia [1]. Co ciekawe, w prze-
ciwieństwie do innych środków transportu samolot 
wybiera niemal taka sama liczba kobiet i mężczyzn 
w starszym wieku.

Liczne badania podają, że w najbliższych latach 
liczba pasażerów w wieku od 25 do 54 lat wzrośnie 
o 4,8%, ale co ważniejsze – będzie o 12% więcej osób 
na całym świecie w wieku od 55 do 64 lat i o 18,9% 
więcej osób w wieku 65 lat i więcej. Do 2021 r. Wiel-
ka Brytania, Kuba, Korea Południowa, Singapur, Sło-
wacja dołączą do Francji, Włoch, Japonii, Niemiec, 
Hiszpanii i 25 innych krajów, w których będzie wię-
cej osób w wieku 65 lat i starszych niż dzieci w wie-
ku 15 lat i młodszych. Dane te będą miały ogromne 

znaczenie dla procesu dystrybucji w liniach lotni-
czych. Już obecnie obserwuje się, że rozwiązania 
technologiczne, takie jak konferencje internetowe, 
ograniczenie finansów i budżetów w wielu przedsię-
biorstwach, a także chęć uniknięcia podróży służbo-
wych, gdy tylko jest to możliwe, spowodowały spa-
dek liczby podróżujących w interesach. Starzenie się 
populacji zwiększy ten trend [18].

Większa populacja starszych klientów linii lotni-
czych prawdopodobnie przełoży się na rodzaj i cha-
rakter usług realizowanych na pokładach samolo-
tów. Zmianie ulec będą musiały usługi i sposób ich 
świadczenia również w portach lotniczych. I wresz-
cie, znacznym modyfikacjom będą poddane kana-
ły dystrybucji, których bardziej spersonalizowana 
oferta „szybciej dotrze” do starszych klientów linii 
lotniczych. O konieczności uwzględnienia zmien-
nych demograficznych, takich jak: wiek, kultura, 
poziom wykształcenia i dochód w przyszłych bada-
niach i przy opracowywaniu strategii marketingo-
wych piszą także Kwok, Jusohi Khalifah [7].

Trudności fizyczne i psychiczne związane z wie-
kiem podróżnych stworzą możliwości, ale i wy-
zwania dla wszystkich interesariuszy, którzy będą 
chcieli wychodzić naprzeciw temu starzejącemu się 
rynkowi. Niektórzy z nich już podejmują działania, 
czego przejawem jest projektowanie łatwiejszych 
w użyciu pasów bezpieczeństwa, lepsze oświetle-
nie korytarzy czy rozmieszczenie kabin (np. „Pro-
jekt starzenia się” Boeinga) [18]. Podejmowane 
są działania w celu zmniejszenia ryzyka powsta-
nia zakrzepicy podczas lotów długodystansowych. 
Niektóre linie lotnicze oferują wycieczki z prze-
wodnikiem po lotnisku dla seniorów na lotniskach 
w USA. W ten sposób starsi ludzie poznają proces 
podróżowania drogą lotniczą [1].

Płeć i wiek a ocena jakości usług lotniczych – metodyka 
oraz wyniki badania własnego

Podstawę realizacji założonego celu stanowiło 
badanie pierwotne, które zostało przeprowadzone 
równocześnie niemal w trzech miejscach: Rzeszo-
wie, Warszawie i Nowym Jorku. Podstawą określe-
nia wielkości próby były w dużej mierze możliwo-
ści finansowe i organizacyjne. Ustalono ostatecznie 
i poddano badaniom 500 losowo wybranych pasaże-
rów PLL LOT, w tym 235 kobiet (47,2%) i 264 męż-
czyzn (52,8%). Główną zasadą, jaką kierowano się 
przy wyborze pasażerów do badań, była konieczność 
posiadania przez nich co najmniej dwu- lub trzy-
krotnych doświadczeń w podróżowaniu PLL LOT2 
oraz względna wiedza3 na temat rodzaju i ilości 

2 Przed wydaniem kwestionariusza ankiety pytano każdego 
z pasażerów o wcześniejsze doświadczenia z PLL LOT. Kwalifiko-
wani byli pasażerowie, którzy co najmniej 2-krotnie odbyli podróż 
PLL LOT.

3 Pisząc o „względnej wiedzy”, założono, że dla wiarygodności 
i rzetelności badań oraz wyników pracy ankietowani pasażerowie 
powinni posiadać wiedzę, a przede wszystkim doświadczenia z co 
najmniej połową wyszczególnionych rodzajów usług przewozowych 
w kwestionariuszu ankietowym.
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usług, z których skorzystali na pokładach samolo-
tów. Wśród 500 poddanych badaniu ankietowemu 
pasażerów najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
w wieku od 26 do 35 lat (136 osób), zaś najmniej 
licznymi grupami wiekowymi były: do 25 (37 osób) 
i powyżej 66 lat (32 osoby)4. Cel podróży zdomi-
nowały wyjazdy turystyczne (214 osób) i służbowe 
(205 osób) – w sumie ponad 80% wskazań.

Pełny obraz i charakterystykę badanej zbioro-
wości dopełniło pytanie związane z rodzajem kla-
sy, w jakiej pasażerowie odbywali podróż. W tym 
przypadku dominowała klasa ekonomiczna – 97% 
wskazań. Przygotowany w związku z tym kwestio-
nariusz ankietowy (wersja polska i angielska) został 
podzielony na kilka części tematycznych skupiają-
cych m.in. następujące rodzaje usług5:

I. Usługi przewozowe – część obejmująca ocenę 
rozrywki na pokładzie, komfort i estetykę pomiesz-
czeń, poprawność pracy niektórych urządzeń tech-
nicznych, atrakcyjność oferty PLL LOT oraz działa-
nia marketingowe firmy.

I. Elementy obsługi pokładowej – część dotycząca 
oceny pracy i umiejętności personelu kabinowego.

II. Usługi gastronomiczne – część dotycząca oce-
ny jakościowej niektórych aspektów produktów ga-
stronomicznych, takich jak: smak, wielkość, różno-
rodność, wygląd i wybór.

Kwestionariusz ankietowy był anonimowy i skła-
dał się głównie z pytań zamkniętych mających cha-
rakter dysjunktywny. Do analizy danych wykorzy-
stano test Manna-Whitneya6 i test niezależności 
chi-kwadrat.

Pierwsza z cech demograficznych uwzględnia 
podział wszystkich objętych badaniem na dwie 
grupy – kobiet i mężczyzn, natomiast ocenę rozpo-
częto od jakości usług przewozowych. Z zestawie-
nia średnich w Tabeli 1. wynika, że mają miejsce 
znamienne statystycznie różnice w odniesieniu do 
większości ocenianych kategorii, w opinii kobiet 
i mężczyzn. To kobiety, średnio rzecz biorąc, lepiej 
oceniają jakość usług przewozowych PLL LOT.

4 Rozkład wieku uwzględnia zarówno faktyczną strukturę wie-
kową pasażerów LOT-u, jak i ich skłonność do wzięcia udziału 
w badaniu ankietowanym, która mogła być mniejsza wśród osób 
starszych, stąd mała liczebność tej grupy.

5 Wybór zmiennych do oceny jakości usług realizowanych na 
pokładach samolotów był efektem analizy dokumentów linii, m.in.: 
raportów z lotów, ankiet rozprowadzanych na pokładach samolotów, 
ankiet udostępnionych przez Star Alliance, obserwacji i badań 
prowadzonych w siedzibie PLL LOT i rozmów z pracownikami 
odpowiedzialnymi za poszczególne rodzaje usług.

6 Test Manna-Whitneya jest nieparametryczną alternatywą testu t 
dla prób niezależnych i służy do oceny różnic w przeciętnym pozio-
mie cechy liczbowej w dwóch populacjach. W przeciwieństwie do 
testu t test Manna-Whitneya nie wymaga spełnienia założeń o nor-
malności rozkładu w każdej grupie, jak również o tzw. jednorodności 
wariancji. Co więcej, test Manna-Whitneya może być też wyliczany 
jako tzw. test dokładny, czyli pozwala na rzetelne porównanie 
danych nawet z bardzo małych próbek. Moc omawianego testu jest 
zbliżona do mocy testu t, co przy mniejszej restrykcyjności założeń, 
czyni go atrakcyjną alternatywą testu t. Liczbowym wynikiem testu 
jest prawdopodobieństwo testowe p, którego niskie wartości pozwa-
lają uznać za istotną statystycznie różnicę pomiędzy poziomem 
cechy liczbowej w dwóch porównywanych grupach.

Bardzo silna zależność występuje w przypad-
ku: treści i słyszalności zapowiedzi wygłaszanych 
przez pilota (p  =  0,0009), bezpośredniości połą-
czeń (p  =  0,0004) i sposobu komunikacji PLL LOT 
z klientami (p  =  0,0008). Z kolei wysoce istotna za-
leżność pojawia się w odniesieniu do repertuaru 
filmowego (p  =  0,0046) oraz nagłośnienia i treści 
zapowiedzi personelu pokładowego (p  =  0,0023). 
W każdej z tych sytuacji to mężczyźni są bardziej 
krytyczni w swoich ocenach. Łatwo też zauważyć, 
że uwidaczniają się np. typowe dla płci obszary za-
interesowań (mężczyźni jako ci bardziej zajmują-
cy się techniką i technologią – repertuar muzycz-
ny i filmowy), a także częstsze cele wyjazdów męż-
czyzn (sprawy służbowe, biznes, stąd ważna punk-
tualność przylotów i odlotów oraz bezpośredniość 
połączeń). Mężczyźni też – ku pewnemu zaskocze-
niu – gorzej oceniają wizerunek PLL LOT i komuni-
kację linii z klientami.

Z podobnym wynikiem można się spotkać rów-
nież w ocenie drugiej grupy usług, a mianowi-
cie elementów obsługi pokładowej (Tabela 2.). 
Usługi te są również lepiej oceniane przez kobie-
ty (z siedmiu branych pod uwagę elementów ob-
sługi pokładowej aż pięć jest korzystniej ocenio-
nych przez tę płeć). Należy jednak nadmienić, że 
są to usługi najlepiej oceniane z wszystkich trzech 
branych pod uwagę (oprócz gastronomicznych 
i przewozowych).

Tabela 1. Ocena jakości usług przewozowych PLL LOT w opinii 
kobiet i mężczyzn

Średnia ocena jakości usług 
przewozowych

Płeć
p

kobieta mężczyzna

treść i słyszalność zapowiedzi 
pilota 4,10 3,83 0,0009***

nagłośnienie i treść 
zapowiedzi personelu 
pokładowego

4,14 3,96 0,0023**

komfort i wygoda foteli 
pasażerskich 3,46 3,48 0,7526

udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych i dzieci 3,67 3,60 0,7695

punktualność przylotów 
i odlotów 3,62 3,44 0,0448*

bezpośredniość połączeń 3,55 3,28 0,0004***

estetyka i wyposażenie toalet 3,62 3,64 0,9546

wyposażenie i czystość na 
pokładzie 3,91 3,83 0,1913

repertuar filmowy 3,33 3,00 0,0046**

repertuar muzyczny 3,36 3,09 0,0174*

wybór prasy 3,58 3,53 0,3258

wizerunek i obecność 
w mediach (reklama, przekaz) 3,53 3,39 0,0492*

sposób komunikacji PLL LOT 
z klientami 3,66 3,40 0,0008***

p – wynik testu Manna-Whitneya

Źródło: badania własne
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Wśród elementów obsługi po-
kładowej niekorzystnie ocenia-
nych przez mężczyzn pojawia 
się pomoc personelu w zajmo-
waniu miejsc, umiejętność ra-
dzenia sobie w trudnych sytu-
acjach, szybkość reagowania per-
sonelu pokładowego na potrzeby 
pasażerów i ogólny z nimi kon-
takt, w tym znajomość języków 
obcych. Wysoce (p  =  0,0049) 
i bardzo wysoce (p  =  0,0003) 
istotna statystycznie zależność 
pomiędzy tymi dwiema grupa-
mi występuje w czynnościach 
związanych z powitaniem i po-
żegnaniem pasażera oraz przy ocenie pomocy perso-
nelu w zajmowaniu miejsc na pokładzie samolotu.

Ogólny wniosek nasuwający się po analizie po-
wyższych dwóch tabel nieco zaskakuje, ale i utwier-
dza w przekonaniu, że mężczyźni są bardziej wy-
magającymi pasażerami niż kobiety i z mniejszym 
zapleczem tolerancji w stosunku do braków w jako-
ści usług przewozowych PLL LOT.

Trzecią grupą usług ocenianych z uwzględnie-
niem cechy, jaką jest płeć, była jakość usług gastro-
nomicznych (Tabela 3.). I tutaj w zasadzie można 
zauważyć niemal idealną zgodność w ocenie po-
szczególnych aspektów usługi gastronomicznej. 
Brak jest jakichkolwiek istotnych statystycznie róż-
nic pomiędzy obiema grupami.

Najlepiej oceniono wybór napoi i ten wynik po-
krywa się z wynikami ogólnymi z ankiet pasażer-
skich. Pozostałe aspekty usług gastronomicznych 
zostały ocenione negatywnie, przy czym najgorzej 
wypadł punkt dotyczący różnorodności posiłków.

Podsumowanie powyższych rozważań wieńczy 
ogólna ocena usług PLL LOT, która potwierdza do-
tychczasowe wyniki analiz i przychylniejszą posta-
wę kobiet w stosunku do usług linii lotniczej (Wy-
kres 1.). Wprawdzie wynik testu chi-kwadrat poka-
zuje, że występuje istotna statystycznie zależność 
(p = 0,0285), ale różnica nie jest duża.

Drugą cechą badanych respondentów, którą wzię-
to pod uwagę przy ocenie jakości omawianych usług, 
był wiek pasażerów. Całą zbiorowość podzielono na 
dwie duże grupy7: pierwszą, obejmującą osoby do 45 
roku życia, i drugą, osoby od 46 roku życia. Ten dy-
chotomiczny podział miał wykazać naturalne zróżni-
cowanie w ocenie jakości usług PLL LOT8, wynikające 
m.in. z odmiennych doświadczeń życiowych i trans-
portowych, odmiennego zakresu tolerancji i asertyw-
ności oraz poziomu wiedzy przedstawicieli obu grup.

Wyniki badań pokazały, że wiek pasażerów różni-
cuje ocenę jakości usług przewozowych (Tabela 4.). 
Generalnie wszystkie kategorie w tej grupie usług 
zostały lepiej ocenione przez pasażerów z gru-
py „46+”9. Zastosowanie testu Manna-Whitneya 
wskazało wystąpienie kliku istotnych zależności 

7 Struktura wiekowa badanych pasażerów obejmowała 6 grup, 
natomiast podział wszystkich badanych na dwie grupy był celowy 
i miał na celu zapewnienie równoliczności obu grup.

8 Dokonując tego podziału, nie było pewności, która z grup 
pozytywnie lub negatywnie oceni dany rodzaj usług. Kwestie te 
pozostawały tylko w sferze przypuszczeń i domysłów.

9 Wynik ten jest podobny do wyników z badań, jakie prowadzono 
w Holandii. Ogólnie rzecz biorąc, starsi holenderscy pasażerowie 
(50+) są bardziej zadowoleni z kluczowych kwestii jakościowych 
na lotnisku Schiphol, takich jak: atmosfera, czystość, wydajność 
i komfort oczekiwania, niż młodsi podróżnicy [1].

Tabela 2. Ocena jakości elementów obsługi pokładowej PLL LOT 
w opinii kobiet i mężczyzn

Średnia ocena elementów 
obsługi pokładowej

Płeć
p

Kobieta mężczyzna

przywitanie/pożegnanie 4,48 4,35 0,0003***

pomoc personelu 
w zajmowaniu miejsc 4,17 4,02 0,0049**

wygląd i prezencja personelu 
pokładowego 4,40 4,24 0,0168*

życzliwość personelu i gotowość 
do pomocy 4,23 4,21 0,7362

kontakt z pasażerem, 
znajomość języków obcych 4,20 4,05 0,0183*

szybkość reagowania na potrzeby 
pasażerów 4,00 3,99 0,7703

umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach 4,14 3,99 0,0387*

p – wynik testu Manna-Whitneya

Źródło: badania własne

Tabela 3. Ocena jakości usług gastronomicznych PLL LOT w opi-
nii kobiet i mężczyzn

Średnia jakość usług 
gastronomicznych

Płeć
p

kobieta mężczyzna

smak posiłków 3,31 3,36 0,7067

wielkość porcji 3,39 3,29 0,0989

różnorodność posiłków 3,09 2,98 0,1836

wygląd posiłków 3,43 3,38 0,3627

wybór napoi 3,97 3,83 0,0629

p – wynik testu Manna-Whitneya

Źródło: badania własne

Wykres 1. Ogólna ocena usług PLL LOT w opinii kobiet i mężczyzn

Źródło: badania własne
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Znaczenie wieku oraz płci w procesie oceny jakości usług realizowanych na pokładach samolotów

(w tabeli wiersze pogrubione), wśród których bar-
dzo wysoce istotna zależność (p  =  0,0002) pojawia 
się w odniesieniu do kategorii, jaką jest sposób ko-
munikacji PLL LOT z klientami.

W pewnym sensie dziwić może fakt, że np. kom-
fort i wygoda foteli pasażerskich, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych oraz bezpośredniość połą-
czeń zostały gorzej ocenione przez grupę osób do 45 
roku życia. Ogólne przesłanki pozwalają sądzić, że 
to osoby starsze powinny być bardziej wymagające 
i krytyczne w swoich opiniach w odniesieniu do tych 
kwestii. Natomiast już zupełnie zrozumiałe wyda-
ją się niskie noty grupy osób do 
45 r.ż. przy ocenie repertuaru fil-
mowego, muzycznego i wyboru 
prasy. Jako ci bardziej „zaawanso-
wani technologicznie” oczekują 
rozrywki adekwatnej do ich wie-
ku i zainteresowań. Stosunkowo 
gorzej w porównaniu do grupy 
46+ zostały też ocenione: wize-
runek PLL LOT i jego obecność 
w mediach oraz sposób komuni-
kacji firmy z klientami.

Kolejną poddaną ocenie grupą 
usług były te związane z obsługą 
pokładową, czyli ogólnie rzecz 
biorąc praca personelu pokła-
dowego (Tabela 5.). Zauważalny 

jest niemal zupełny brak różnic w ocenie poszcze-
gólnych elementów. Zarówno przedstawiciele grupy 
do 45 r.ż., jak i grupy 46+ mają pewne zastrzeżenia 
co do szybkości reagowania na potrzeby pasażerów, 
jak i do umiejętności radzenia sobie personelu pokła-
dowego w trudnych sytuacjach.

Tabela 4. Ocena jakości usług przewozowych PLL LOT uwzględ-
niająca wiek pasażerów

Średnia ocena jakości usług 
przewozowych

Wiek
P

do 45 lat 46 lat i więcej

treść i słyszalność 
zapowiedzi pilota 3,89 4,04 0,0355*

nagłośnienie i treść zapowiedzi 
personelu pokładowego 4,00 4,10 0,0820

komfort i wygoda foteli 
pasażerskich 3,41 3,54 0,0939

udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych i dzieci 3,53 3,74 0,0967

punktualność przylotów 
i odlotów 3,51 3,54 0,9095

bezpośredniość połączeń, 3,35 3,48 0,1182

estetyka i wyposażenie 
toalet 3,55 3,72 0,0237*

wyposażenie i czystość na 
pokładzie 3,79 3,96 0,0053**

repertuar filmowy 3,07 3,28 0,0523

repertuar muzyczny 3,06 3,42 0,0010**

wybór prasy 3,47 3,64 0,0161*

wizerunek i obecność 
w mediach (reklama, przekaz) 3,35 3,59 0,0014**

sposób komunikacji PLL LOT 
z klientami 3,39 3,68 0,0002***

p – wynik testu Manna-Whitneya

Źródło: badania własne

Tabela 5. Ocena jakości elementów obsługi pokładowej PLL LOT 
uwzględniająca wiek pasażerów

Średnia ocena elementów 
obsługi pokładowej

Wiek
p

do 45 lat 46 lat i więcej

przywitanie/pożegnanie 4,37 4,46 0,7033

pomoc personelu w zajmowaniu 
miejsc 4,03 4,16 0,0550

wygląd i prezencja personelu 
pokładowego 4,29 4,35 0,4231

życzliwość personelu i gotowość 
do pomocy 4,22 4,22 0,7558

kontaktu z pasażerem, znajomość 
języków obcych 4,11 4,13 0,9823

szybkość reagowania na potrzeby 
pasażerów 3,99 3,99 0,9917

umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach 4,07 4,05 0,9745

p – wynik testu Manna-Whitneya

Źródło: badania własne

Tabela 6. Ocena jakości usług gastronomicznych PLL LOT 
uwzględniająca wiek pasażerów

Średnia jakość usług 
gastronomicznych

Wiek
p

do 45 lat 46 lat i więcej

smak posiłków 3,27 3,40 0,0855

wielkość porcji 3,24 3,45 0,0127*

różnorodność 
posiłków 2,93 3,16 0,0075**

wygląd posiłków 3,35 3,47 0,1064

wybór napoi 3,88 3,92 0,5534

p – wynik testu Manna-Whitneya

Źródło: badania własne

Wykres 2. Ogólna ocena usług PLL LOT uwzględniająca wiek pasażerów

Źródło: badania własne
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Zastanawiać może to, że osoby z grupy do 45 r.ż. 
gorzej oceniły pomoc personelu w zajmowaniu 
miejsc na pokładzie samolotu, jakby z racji wieku 
nie były w stanie poradzić sobie z tym problemem 
szybciej i sprawniej, niż osoby starsze, często mniej 
sprawne fizycznie i mentalnie.

Osoby z grupy 46+ lepiej oceniają również jakość 
usług gastronomicznych (Tabela 6.). Dwie statystycz-
nie istotne zależności dotyczą takich aspektów, jak 
wielkość porcji (p  =  0,0127) oraz różnorodność po-
siłków (p  =  0,0075). Podobieństwa pomiędzy obiema 
grupami uwidaczniają się w bardzo złej ocenie róż-
norodności posiłków i dobrej ocenie wyboru napoi.

Wiek nie wpływa w istotny statystycznie sposób 
na całościową, ogólną ocenę usług PLL LOT, co po-
twierdza wartość prawdopodobieństwa testowego 
p = 0,1871 (wynik testu niezależności chi-kwadrat) 
– Wykres 2.

Osoby starsze, co dało się zauważyć w trakcie ba-
dań, w swoich ocenach częściej kierowały się emo-
cjami i względami patriotycznymi, które w tym przy-
padku przełożyły się na sentyment do PLL LOT jako 
narodowego przewoźnika z długoletnią tradycją. Dłu-
ga historia firmy i jej nieposzlakowana opinia stawia-
ją ją w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do firm 
relatywnie młodych lub niepielęgnujących swoich 
tradycji i niewykorzystujących ich w walce konkuren-
cyjnej [11]. Należy także podkreślić, że w ocenie jako-
ści usług PLL LOT z uwzględnieniem cechy, jaką był 
wiek pasażerów, nie zauważono tak dużych różnic, 
jak przy podziale pasażerów według kryterium płci.

Podsumowanie

Osoby starsze i niepełnosprawne stanowią du-
żą i rosnącą część populacji. Zmienia się także rola 
i znaczenie kobiet w społeczeństwie. Coraz częściej 
wiek oraz płeć determinują więc postawy i dzia-
łania wielu przedsiębiorstw w zakresie tworzenia 
usług poprzez ich jakościową ocenę. W procesie 
tym uczestniczą również linie lotnicze.

Przeprowadzone badanie pokazało, że zarówno kry-
terium wieku, jak i płci ma znaczący wpływ na ocenę 
jakości usług oferowanych na pokładach samolotów. 
Zaskakiwać może przede wszystkim fakt, że negatyw-
na ocena poszczególnych usług jest głównie udziałem 
mężczyzn i osób młodych. Korzystniejsze oceny usług 
u osób starszych mogą wynikać z ich większej tole-
rancji oraz mniejszego doświadczenia w korzystaniu 
z usług linii lotniczych – ale to tylko przypuszczenia. 
Szczegółowa analiza poszczególnych aspektów danej 
usługi uwidacznia ponadto typowe dla płci i wieku 
obszary zainteresowań (szczególnie w kwestii jakości 
repertuaru filmowego i muzycznego).

Podsumowując, jakość nie jest jakimś abstrakcyj-
nym ideałem, lecz obiektywnym celem, do którego 
należy zmierzać [3]. Przewagę jakościową osiąga się 
przez inwestycje w badania i rozwój, nowe wzornic-
two, konkurencyjne technologie, ale nade wszystko 
przez szeroką gamę produktów/dóbr dostosowanych 
do różnych segmentów klientów [12]. Dlatego linie 

lotnicze w strategii podążania za klientem – coraz 
częściej konkretnym i określonym – powinny zacząć 
od umiejętnego zdefiniowania i projektowania usłu-
gi10, poprzez włączenie owych klientów do progra-
mów szkoleniowych oraz zaangażowanie ich w pro-
ces planowania i tworzenia oferty. 
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Bankowość jest obecnie 
uznawana za jeden z naj-
ważniejszych sektorów usłu-
gowych każdej gospodarki. 
W Iranie sytuacja tego sektora 
uległa znaczącej transformacji 
na przestrzeni ostatnich 20 lat. 
Spowodowane to było przede 
wszystkim przeprowadzanymi 
procesami prywatyzacyjnymi 
oraz pojawieniem się na rynku 
nowych banków prywatnych. Zmiany te przyczyniły 
się do intensyfikacji konkurencji pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami oraz do wzrostu świadomości 
klientów, a co za tym idzie – poziomu ich oczeki-
wań. W przypadku tej części gospodarki trudno jest 
zaoferować klientom nowy, odmienny niż u konku-
rencji, produkt. W związku z tym szczególne zna-
czenie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przypi-
sywane jest jakości świadczonych usług. W artykule 
„Bank service quality: A comparison of service quali-
ty between BSI branches in Isfahan and Dubai” za-
prezentowane zostały wyniki interesujących badań 
porównujących jakość usług świadczonych w ra-
mach tego samego banku, tj. Bank Saderat Iran (BSI), 
ale w dwóch różnych lokalizacjach, tj. w oddziałach 
znajdujących się w Ishafan (jest to trzecie co do wiel-
kości miasto Iranu) oraz w Dubaju (w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich).

Autorzy omawianych badań, tj. Reza Shayesteh-
far oraz Bita Yazdani, reprezentujący Islamic Azad 
University, sformułowali osiem hipotez badawczych 
dotyczących występowania istotnych różnic w za-
kresie: (1) skuteczności, (2) dostępności, (3) cen, 
(4) warunków materialnych, (5) zróżnicowania ofer-
ty, (6) rzetelności oraz (7) globalizacji i (8) jakości 
usług (jako kategorii agregującej wszystkie poprzed-
nie) świadczonych przez Bank Saderat Iran w dwóch 
badanych lokalizacjach. Do przeprowadzenia odpo-
wiednich badań wykorzystali oni dostępny w litera-
turze przedmiotu kwestionariusz badawczy, przezna-
czony do badania jakości usług bankowych. Zdecy-
dowali się jednak rozbudować go, dodając kolejnych 
5 zagadnień do już istniejących 29. W efekcie tych 
działań powstał kwestionariusz zawierający 34 pyta-
nia dotyczące zagadnień związanych z ośmioma wy-
mienionymi wcześniej hipotezami. Zawarte w nim 
stwierdzenia dotyczyły, m.in.: poufności, kompeten-
cji personelu, reputacji, czystości, dekoracji, liczby 
bankomatów, zakłóceń w świadczeniu usług, poczu-

Jakość usług świadczonych w oddziałach 
Banku Saderat Iran zlokalizowanych 
w Isfahan oraz Dubaju

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

cia bezpieczeństwa, liczby kasjerów oraz dostępności 
kont prowadzonych w walucie obcej itp. Responden-
ci poproszeni zostali o ocenę zadowolenia z każde-
go z tych zagadnień z wykorzystaniem 5-stopniowej 
skali Likerta (od 1 do 5). Kwestionariusz skierowa-
ny został do klientów 105 oddziałów Banku Saderat 
Iran zlokalizowanych w Isfahan oraz 4 oddziałów 
znajdujących się w Dubaju. Odpowiedzi otrzymano 
od 256 mieszkańców Iranu oraz od 87 mieszkańców 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Średnie oceny 
dla poszczególnych 8 kategorii zaprezentowane zo-
stały w Tabeli 1.

Tabela 1. Średne oceny przyznane poszczególnym kategoriom

 Lokaliacje
Kategorie Isfahan Dubaj

Skuteczność 3,91 4,29

Dostepność 3,88 4,18

Cena 3,81 3,58

Warunki materialne 3,86 4,33

Zróżnicowanie oferty 3,84 3,04

Rzetelność 3,76 4,59

Globalizacja usług bankowych 3,78 4,05

Jakość usług 3,85 4,10

Źródło: Reza Shayestehfar and Bita Yazdani, „Bank service quality: 
A comparison of service quality between BSI branches in Isfahan and 
Dubai”, The TQM Journal, 31: 28-51

Analizując dane przedstawione w tabeli, można 
stwierdzić, że klienci banku są – generalnie rzecz 
biorąc – zadowoleni z jakości usług. Autorzy oma-
wianych badań wykazali, wykorzystując w tym celu 
odpowiednie testy statystyczne, że istnieją jednak 
istotne różnice w poziomie zadowolenia klientów 
Banku Saderat Iran w obu objętych badaniem loka-
lizacjach. Siedem, spośród ośmiu, hipotez badaw-
czych zostało przyjętych, a jedyna odrzucona hipo-
teza dotyczyła cen usług bankowych. 

Autorzy omawianego artykułu sporo uwagi po-
święcili omówieniu praktycznych wniosków wy-
nikających z przeprowadzonych przez nich badań. 
Sformułowali dziewięć propozycji działań doskona-
lących dla oddziałów banku zlokalizowanych w Is-
fahan oraz cztery propozycje dla oddziałów funk-
cjonujących w Dubaju. Zaproponowali, między 
innymi: wprowadzenie zmian dotyczących uno-
wocześnienia oferty banku poprzez wprowadze-
nie innowacji, które w ostatnim czasie pojawiły się 
w sektorze bankowym, poprawę szybkości świad-
czenia usług, a także usprawnienie procesu komu-
nikowania się banku z klientami1.

1 Reza Shayestehfar and Bita Yazdani, „Bank service quality: 
A comparison of service quality between BSI branches in Isfahan and 
Dubai”, he TQM Journal, 31: 28–51.
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W dniach 28–30 listopada 2018 r. w Częstocho-
wie odbyła się czwarta edycja Konferencji TOP au-
tomotive. Wydarzenie zaskarbiło sobie już zainte-
resowanie jakościowców z branży motoryzacyjnej 
i jest rozpoznawanym punktem rocznego progra-
mu w agendzie polskiego automotive. W 2018 ro-
ku spotkało się 170 przedstawicieli z blisko 60 firm, 
a duża część z nich odwiedziła Konferencję już kil-
kukrotnie.

Grono osób zaangażowanych w TOP automotive 
to oczywiście również prelegenci Konferencji, będą-
cy przedstawicielami VDA QMC, OEM-ów, dostaw-
ców oraz partnerów. I w tym roku grono to nie za-
wiodło, a program był zapełniony od pierwszej do 
ostatniej minuty.

DZIEŃ PIERWSZY

Rozpoczęliśmy w środę wieczorem. Tematyka 
koncentrowała się na wymaganiach prawnych i in-
nych, dotyczących w szczególności bezpieczeń-
stwa wyrobu. Najpierw swoje możliwości wspar-
cia w zakresie badań na potrzeby dopuszczenia 
jednostkowego i indywidualnego pojazdów oraz 
homologacji, przygotowania opinii technicznych, 
a także opinii o innowacyjności, analiz technicz-
nych i innych, przedstawił Instytut Badań i Roz-
woju Motoryzacji BOSMAL. Następnie reprezen-
tant Team Prevent, nawiązując do poprzedniej pre-
lekcji, wskazał wymagania prawne, branżowe oraz 
klientowskie, jakie należy spełniać w ujęciu bez-
pieczeństwa wyrobu. 

DZIEŃ DRUGI

Drugi dzień Konferencji to program zawsze naj-
bardziej napięty. Podczas czwartej edycji jeszcze 
bardziej niż zwykle, ponieważ – oprócz panelu 
VDA QMC oraz panelu OEMów – w czwartek odby-
ły się również warsztaty. 

Panel VDA QMC

VDA QMC, hołdując zasadzie continuous im-
provement, wciąż usprawnia zarówno swoje funk-
cjonowanie, jak i współpracę z licencjobiorcami. 
W dużej mierze na zasadach tej współpracy opie-
rała się prelekcja dr Yuliyi Prakopchyk, Dyrektora 
Szkoleń i Rozwoju VDA QMC. Dr Yuliya wspomnia-
ła również fakt zmian zachodzących w społeczeń-
stwach w ciągu ostatnich lat i związanej z nimi ko-
nieczności dostosowania się do oczekiwań odbior-
ców np. szkoleń. Podała także plany wydawnicze 
VDA QMC na najbliższe miesiące, rozbudzając na 
nowo nadzieję na zakończenie w najbliższej przy-
szłości prac nad wspólnym podręcznikiem FMEA. 
W niedalekim czasie, po opublikowaniu podręczni-
ków w języku niemieckim i angielskim, Team Pre-
vent Poland jako jednostka uprawniona do ich tłu-
maczenia publikuje ich polskie edycje na łamach 
Wydawnictwa Team Prevent (www.wydawnictwo-
-tp.pl).

Dzięki partnerstwu strategicznemu, objętemu 
przez VDA QMC nad Konferencją TOP automoti-
ve, uczestnicy Konferencji zawsze z pierwszej rę-
ki dowiadują się o nowościach i zmianach w wy-
maganiach motoryzacyjnych. Tym razem skupili-
śmy się na procesie FFA – Analizy części wadli-
wych z rynku, podejście do którego to procesu 
jest w trakcie aktualizacji w VDA QMC i ma zo-
stać opublikowane w postaci nowej edycji VDA 
FFA w najbliższym czasie.

Panel OEM
Jesteśmy dumni z tego, iż pomimo nawału pra-

cy i zmian zachodzących na wysokich szczeblach 
organizacji wszyscy trzej OEM-owi partnerzy 
Konferencji zdecydowali się w niej uczestniczyć 
i wzbogacili Konferencję, przekazując informacje 
istotne dla dostawców i potencjalnych dostaw-
ców.

4. edycja Konferencji TOP automotive 2018 już za nami!



30

2019 M a r z e c

VARIA

Dzięki wystąpieniu Volkswagen Poznań osoby 
nie niemieckojęzyczne rozszyfrowały skrót BTV 
(Bauteilverantwortliche) jako typowo polskie okre-
ślenie SQA oraz zrozumiały trudności, jakie mają 
osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości do-
stawców we współpracy z dostawcami z różnych 
kultur i stref czasowych. 

Opel wskazał wymagania, jakie obowiązują do-
stawców do grupy PSA. Skupił się też na mającym 
się odbyć w niedalekiej przyszłości SOP silnika 
benzynowego 1,2 l Turbo. 

FCA poszedł w stronę uświadomienia dostaw-
com, iż dostarczanie do Fiat Chrystler Automobi-
les nie musi oznaczać dostarczania części do marki 
Fiat. Opisał również nowy formularz audytu proce-
su, bazujący na AIAG-owskim PPAP.

Wszyscy producenci uchylili rąbka tajemnicy 
w kwestii nowych modeli i strategii koncernowych 
na przyszłość, w których prym wiodły nowe tech-
nologie – elektromobilność, jazda autonomiczna, 
car sharing i tym podobne.

Warsztaty
W drugiej połowie dnia zaprosiliśmy wszystkich 

na nową odsłonę warsztatów. Dzięki zaangażowa-
niu VW oraz FCA część z nich miało wydźwięk 
koncernowy i interesowało przede wszystkim firmy 
dostarczające do danego OEMa. FCA przedstawił 
szczegóły wypełniania raportu audytowego według 
nowego FCA PPAP. VW w formie gry strategicznej 
zajął się wyzwaniami ofertowania do koncernu, 
zaś na żywym przykładzie, jakim był przywieziony 
z Poznania e-Golf, omówił aspekty elektryfikacji po-
jazdów. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty interaktywne prowadzone przez Team 
Prevent Poland w tematach IATF 16949 (quiz zna-
jomości standardu), VDA 16 (ocena powierzchni 
dekoracyjnych na żywo), VDA 6.3, PSB oraz MSA 
(case study).

A i to nie był koniec pracowitego dnia. Na za-
kończenie części konferencyjnej przedstawiciele 
BWI Poland Technologies, diamentowego partnera 
Konferencji, usystematyzowali informacje związa-
ne z wymaganiami i oczekiwaniami przemysłu mo-
toryzacyjnego w ujęciu globalizacji. Zwrócili uwa-
gę, że standaryzacja procesów jest tym ważniejsza, 
im szerzej są one zakrojone i im bardziej globalne 
się stają.

Wieczór dnia drugiego Konferencji to tradycyjny 
już, trwający do późnych godzin nocnych bankiet, 
uatrakcyjniony tym razem popisowym numerem 
wykonanym nie na czterech, a dwóch kółkach.

DZIEŃ TRZECI

Panel dostawców

Rozpoczęty już w czwartek przez BWI panel do-
stawców, miał swoją kontynuację dnia następnego. 
Prelekcją Team Prevent nt. nowej normy zarządzania 
bezpieczeństwem ISO 45001 i korzyści z jej wdroże-

nia w zakładzie płyn-
nie przeszliśmy od sys-
temów zarządzania, po-
przez interesującą każ-
dego jako użytkownika 
kwestię emisji związ-
ków lotnych w pojaz-
dach (wystąpienie In-
stytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL 
traktujące o jej aspek-
tach zdrowotnych, bez-
pieczeństwie i komfor-
cie oraz wymaganiach 
w automotive, dotyczą-
cych akceptowanych 
poziomów emisji, a tak-
że metodach badań), 
dalej przez doświadcze-
nia dostawców (Lacroix 
Electronics i Boryszew 
Automotive Plastics) w zakresie współpracy i ko-
munikacji z dostawcami i klientami, aż do wymagań 
niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, zebra-
nych w tomach VDA 16 (powierzchnie dekoracyjne) 
i VDA 19.2 (czystość techniczna w procesach mon-
tażowych), zaprezentowanych przez trenerów i kon-
sultantów Team Prevent.

To były niesamowite trzy dni. Z lekkim niedosy-
tem, ale i dobrym zmęczeniem materiału, z nową 
dawką wiedzy, dobrych praktyk, a przede wszyst-
kim wspomnieniem interesujących rozmów z oso-
bami, które tak jak my mówią – ma być jakość, nie 
jakoś.

Data kolejnej Konferencji już ustalona 
– 27–29.11.2019 r. Dogodnego dla wszystkich miej-
sca wciąż poszukujemy. Pewne jest, że za rok spo-
tkamy się w gronie tych samych i nowych twarzy 
– na TOPie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim partnerom 
i patronom Konferencji: partnerowi strategicznemu 
– VDA QMC, patronom honorowym – Prezydento-
wi Miasta Częstochowa, Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu, partnerowi diamentowemu – BWI Group, 
partnerom złotym – DEKRA Certification, Oly mpus 
Polska, Lloyd’s Register, Boryszew Automotive Pla-
stics, partnerom srebrnym – Shapers’ Polska, PIK 
Instruments, BSI Group, 5sAUTOMATE, partnerom 
brązowym – OpenOne, Wyższej Szkole Handlowej 
we Wrocławiu, Knauf Industries, Manpower Group, 
partnerowi merytorycznemu – Team Prevent Wy-
dawnictwo. 

Za wsparcie medialne dziękujemy także patro-
nom medialnym: abcjakosci.pl, jakość.biz, Control-
ling i Zarządzanie, Problemy Jakości, staleo.pl, Eu-
rologistics, centrum.jakosci.pl, Logistyka produkcji, 
Projektowanie i konstrukcje inżynierskie, log24.pl, 
zrobotyzowany.pl. Automatyka, AutomatykaOnli-
ne.pl, KAIZEN, logistyczny.com. 

Do zobaczenia! 
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Znamy laureatów XXII edycji Konkursu 
o Pomorską Nagrodę Jakości

W dniu 7 marca odbyła 
się Gala XXII edycji Konkur-
su o Pomorską Nagrodę Jako-
ści. Misją Konkursu jest an-
gażowanie liderów Pomorza 
na rzecz ciągłego doskonale-
nia organizacji, uczenia się, 
kreatywności, innowacyjności 
i podążania w duchu zrówno-
ważonego rozwoju przy wy-
korzystaniu „Modelu Dosko-
nałości Pomorskiej Nagrody 
Jakości. 

Organizatorem Konkursu 
o Pomorską Nagrodę Jakości 
jest Pomorska Rada Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych Naczelnej Organi-
zacji Technicznej w Gdańsku, 
zaś współorganizatorem – Polski Rejestr Statków 
S.A. – Biuro Certyfikacji w Gdańsku.

Gali towarzyszyła cykliczna konferencja 
„Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”, zaini-
cjowana przez członka Kapituły PNJ – Waldema-
ra Cezarego Zielińskiego w 2013 roku.

Wygłoszone zostały 3 referaty: 

Modele doskonałości i korzyści z nimi zwią-
zane – prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska 
– Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomor-
ską Nagrodę Jakości oraz dr hab. inż. Piotr Gru-
dowski, prof. nadzw. PG – Wiceprzewodniczący 
Kapituły. 

 Rola nagród jakości w rozwoju regionu – mgr 
Anna Wendt, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 
Politechnika Gdańska. 

 Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepod-
ległości – dr inż. Witold Pokora, Sekretarz Komi-
tetu Polskiej Nagrody Jakości. 

Po części konferencyjnej wręczono dyplomy 
i statuetki przedsiębiorstwom i organizacjom, 
które spośród uczestniczących w Konkursie wy-

Fot.: Kosycarz Foto Press

różniły się najwyższymi standardami zarządza-
nia projakościowego. 

Z każdym rokiem praca Kapituły konkursu 
staje się coraz trudniejsza, bowiem ubiegające 
się o nagrodę przedsiębiorstwa i organizacje re-
prezentują coraz wyższy poziom jakości zarzą-
dzania. 

Kapituła przyznała 8 Laurów i 9 wyróżnień 
w 5 kategoriach: mikro, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne. 

Przyznano Indywidualną Pomorską Nagrodę 
Jakości oraz Nagrodę Specjalną im. Eugeniusza 
Murczkiewicza – założyciela Konkursu. 

Dodatkowo wręczono wyróżnienia przyzna-
ne przez: Marszałka Województwa Pomorskie-
go, Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Staro-
stę Starogardzkiego, Polski Rejestr Statków 
SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Spożywczego i „Pracodawców 
Pomorza”. 

Oto laureaci XXII edycji Konkursu o Pomorską 
Nagrodę Jakości. 
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KATEGORIA MIKROORGANIZACJE 

Srebrny Laur Jakości – Pętla Żuławska Sp. z o.o. 

Wyróżnienie – LKK Sp. z o.o. 

KATEGORIA MAŁE ORGANIZACJE 

Złoty Laur Jakości – Zakład Hydrauliki Siłowej 
HYDROMECH S.A. 

Srebrny Laur Jakości – EL-MARK Sp. z o.o. 

Wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Produkcji Farma-
ceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o. 

Wyróżnienie – Pomorskie Hurtowe Centrum Rol-
no-Spożywcze S.A. Rënk 

Wyróżnienie – MURKAM Leon Czerwiński Usługi 
kamieniarsko-Budowlane 

KATEGORIA ŚREDNIE ORGANIZACJE 

Złoty Laur Jakości – Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no Handlowo Usługowe Polipack Sp. j. 

Srebrny Laur Jakości – Trec Nutrition Sp. z o.o. 

Wyróżnienie – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Su-
chanino” 

KATEGORIA DUŻE ORGANIZACJE 

Złoty Laur Jakości – Lacroix Elektronics Sp. z o.o. 

KATEGORIA ORGANIZACJE PUBLICZNE 

Złoty Laur Jakości – Zespół Szkół Łączności 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

Srebrny Laur Jakości – Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku 

Wyróżnienie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 

Wyróżnienie – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące 
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 

Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące 
im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku 

INDYWIDUALNA POMORSKA NAGRODA 
JAKOŚCI IM. PROF. ROMUALDA KOLMANA 

Nagrodę otrzymał Pan Tadeusz Skajewski, wła-
ściciel firmy Temis & Spawmet 

POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. EUGE-
NIUSZA MURCZKIEWICZA 

Vivadental Sp. z o.o. 

NAGRODY DODATKOWE 

Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego – Zakład 
Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierz 
Ginter 

Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomor-
skiego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie 

Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomor-
skiego – COPERNICUS Podmiot Leczniczy 
Sp. z o.o. 

Wyróżnienie Przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego – Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Gdańsku 

Wyróżnienie Starosty Starogardzkiego – Zespół 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Bolesławowie 

Wyróżnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. 
– Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Spożywczego – Pomorskie 
Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. 
RENK 

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Renova 
Sp. z o.o. 

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Creon 
Sp. z o.o. 

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Coper-
nicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” – Szpitale 
Pomorskie Sp. z o.o. 

Po części oficjalnej uczestnicy wysłuchali kon-
certu kompozytora-pianisty Piotra Jana Ulatow-
skiego. Galę zakończył poczęstunek. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

Źródło: https://gdansk.enot.pl/



Zapraszamy na fotorelacj  
z Gali Fina owej 

XXII edycji Konkursu 
o Pomorsk  Nagrod  Jako ci

Autor zdj : Kosycarz Foto Press
ród o: https://gdansk.enot.pl/
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Palsgaard Polska Sp.z o.o.

 
 

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