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CEO Manufacturing Magazine i wiodący magazyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym EuropaProperty.com 
zapraszają do Warszawy dnia 13 czerwca 2019 r. na VII edycję Manufacturing & Logistic Awards.

Coroczne spotkanie jest idealną okazją do wsparcia i nagrodzenia sukcesów we wszystkich gałęziach branży 
produkcyjnej. Tego flagowego dla przemysłu oraz produkcji wydarzenia nie można przegapić. Swoje uczestnic-
two na rok 2019 już potwierdziło ponad 200 członków wyższej kadry zarządzającej branży produkcyjnej, prze-
mysłu, finansów, logistyki, nieruchomości, HR, bankierów, a także innych branż.

Wybrane firmy będą konkurować o osiągnięcia biznesowe w zakresie produkcji i logistyki w 2018 r., w tym 
produkcję, dostawców, operatorów logistycznych, firmy deweloperskie, profesjonalistów z branży oraz dosko-
nałość w zakresie przywództwa. 

Nagrody przyznawane są przez niezależny elitarny zespół specjalistów z branży z wiodących firm sektora 
produkcyjnego. 

Więcej informacji na: www.manufacturingawards.eu

VII edycja Manufacturing & Logistic Awards 
już w czerwcu!
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Uwarunkowania zastosowania koncepcji Lean 
w zarządzaniu uczelnią wyższą 
Conditions for Lean Concept application in management 
of a university 

dr Marcin JAKUBIEC*
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Koncepcje, metody, narzędzia

Wprowadzenie

Od wielu lat do instytucji sektora szkolnictwa 
wyższego na całym świecie przenikają nowocze-
sne koncepcje i metody zarządzania. Ich adaptacja 
nie jest łatwym zadaniem. Niezbędne jest właści-
we określenie „klienta” (odbiorcy usług, ale w sze-
rokim kontekście) oraz poprawne zbudowanie 
struktury organizacyjnej instytucji (uczelni wyż-
szej). Usługi edukacyjne coraz bardziej oparte są 
na jakości, co oznacza ich realizację i doskonalenie 
z wykorzystaniem wspomnianych koncepcji i me-
tod zarządzania. Okazuje się, że przy tych samych 
zasobach można odnieść znacznie wyższe korzy-
ści społeczne z dostarczanych usług. Odbiorca 

otrzymuje usługi o wysokiej jakości, relacje po-
między organizacją a klientem poprawiają się, na-
stępuje zwrot w kierunku tzw. „dobrego zarządza-
nia”. Zmiana struktury organizacyjnej wewnątrz 
danej jednostki powoduje lepszą atmosferę pracy, 
wzrost satysfakcji pracowników, co ma bezpośred-
nie przełożenie na zadowolenie z dostarczanych 
usług. Zmiany w sposobie zarządzania determinu-
ją poprawę komunikacji i lepszą dyfuzję wiedzy 
wewnątrz organizacji [7]. 

Koncepcją pozwalającą zarządzać uczelnią wyż-
szą w oparciu o kategorię jakości oraz doskona-
lić jakość zarządzania jest Lean. U podstaw tej 
koncepcji leży myślenie ukierunkowane na przy-
szłe działania, wrażliwość na zmiany w otoczeniu 
i wprowadzanie zmian, wykorzystywanie w spo-
sób optymalny wszystkich posiadanych zasobów, 
eliminowanie marnotrawstwa poprzez upraszcza-
nie procesów oraz analiza efektów w skali organi-
zacji [8].

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

Lean, 
zarządzanie, 
uczelnia wyższa

W artykule zrealizowano cele – teorio-poznawczy oraz empiryczny. W obszarze teorio-poznawczym dokonano 
analizy literatury przedmiotu w ramach następującej struktury artykułu: istota jakości usług w kontekście 
funkcjonowania uczelni wyższej, istota i model Lean, zasady Lean oraz ciągłe doskonalenie Kaizen. W ramach 
celu empirycznego dokonano analizy uwarunkowań zastosowania koncepcji Lean w zarządzaniu uczelnią 
wyższą. Posłużono się metodą analizy przypadku – case study. Obiekt badawczy został wybrany celowo. 
Dodatkowo w części badawczej artykułu wykorzystano metody – wywiadu oraz analizy dokumentacji badanej 
uczelni. Analiza przypadku objęła: identyfikację modelu zarządzania uczelnią, analizę barier występujących 
w procesie zarządzania, analizę instrumentów Lean możliwych do zastosowania w zarządzaniu uczelnią wraz 
z ich oceną oraz wskazanie możliwości doskonalenia systemu zarządzania uczelnią. 

KEYWORDS ABSTRACT

Lean, 
management, 
university 

In the article, two following goals were realized – theoretical and empirical. In the theoretical part of the 
article the author analyzed literature in areas: the essence of service quality in the context of a university 
functioning, the essence of Lean and Lean model, principles of Lean and Kaizen continuous improvement. 
The empirical part analyses conditions for Lean Concept application in management of a university. Case 
study method was used and the examined company was selected. Additionally, the author used the following 
methods: interview and documentary analysis. Case analysis covered: identification of university management 
model, analysis of barriers in management of a university, analysis of Lean instruments that can be applied 
in university management as well as their assessment, indication of the possibilities of improving the 
university management system.

* Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Zarządzania, Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; e-mail: m.jakubiec@ath.bielsko.pl 
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Analiza literaturowa dotycząca powyższej kon-
cepcji wypełnia pierwszą część niniejszego artyku-
łu. W ramach tej analizy przedstawiono: istotę ja-
kości usług w kontekście funkcjonowania uczelni 
wyższej, istotę i model Lean, zasady Lean oraz cią-
głe doskonalenie Kaizen. Druga część artykułu ma 
charakter empiryczny. Posłużono się w niej anali-
zą przypadku, dobierając do badania niepubliczną 
uczelnię wyższą. Analiza przypadku objęła: iden-
tyfikację modelu zarządzania uczelnią, analizę ba-
rier występujących w procesie zarządzania, anali-
zę instrumentów Lean możliwych do zastosowania 
w zarządzaniu uczelnią wraz z ich oceną oraz wska-
zanie możliwości doskonalenia systemu zarządza-
nia uczelnią.

Koncepcja Lean w zarządzaniu uczelnią wyższą 

Lean Management (LM) opiera się na modelu 
4P, który pierwotnie odnosił się do procesu wytwa-
rzania, jednak obecnie może być wykorzystywany 
również w sektorze usług. Obejmuje on [4]:

1. Filozofię (Philosophy) – organizacja tworzy 
wartość dodaną na rzecz klientów, pracowników, 
społeczności lokalnych, społeczeństwa i innych 
interesariuszy.

2. Procesy (Processes) – eliminowanie strat 
w czynnościach wykonywanych przez pracowników.

3. Ludzi (People) – rozwijanie pracowników 
i partnerów organizacji stanowi podstawę jej wzro-
stu. Wykrywanie i ujawnianie problemów ma na 
celu tworzenie środowisk pełnych wyzwań, które 
skłaniają ludzi do myślenia i rozwijania się.

4. Problemy (Problems) – ciągłe rozwiązywanie 
problemów jest podstawą uczenia się organizacji. 

Wśród podstawowych zasad Lean Management 
wskazać można: prostotę w działaniu, prostotę sys-
temu i jego procesów, zapobieganie poprzez kontro-
lę procesu a nie produktu, doskonalenie procesów 
i systemu, partnerstwo (wewnętrzne i zewnętrz-
ne), przyjmowanie odpowiedzialności [6]. Do in-
nych cech określających Lean Management zali-
czyć można [8]:

 przywództwo zorientowane na komunikowa-
nie się, kształtowanie zachowań pracowników, bu-
dowanie standardów dla organizacji, wspieranie 
pracowników w dostosowaniu się do zmian, budo-
wanie zaufania i zaangażowania zespołu, rozwój 
pracowników,

 kulturę organizacyjną zorientowaną na zespoły, 
wykorzystanie wiedzy pracowników, promowanie 
odpowiedzialności za pracę i jakość,

właściwe systemy komunikowania się w celu 
jak najszybszej identyfikacji problemów, wspiera-
nie realizacji procesów „w miejscu” podejmowa-
nia decyzji, wymianę wiedzy między pracowni-
kami,

 jednoczesny rozwój procesów i ciągłe dosko-
nalenie, promowanie ciągłego doskonalenia, stoso-
wanie systemów pomiarowych do monitorowania 
postępów. 

Koncepcja LM szczególny nacisk kładzie na 
czynnik ludzki. Oznacza zmianę sposobu my-
ślenia i działania oraz mentalności kadry kie-
rowniczej i pracowników. Można powiedzieć, że 
jest rewolucją kulturową, która wymaga wszech-
stronnych kwalifikacji i zaangażowania każdego 
pracownika. 

Koncepcja LM zakłada, że celem organizacji i re-
alizowanych w niej procesów powinno być dostar-
czenie wartości dla klienta, przy najbardziej efek-
tywnym przebiegu procesu, poprzez stosowanie 
pięciu zasad, które stanowią działania podejmowa-
ne w jej ramach [1]:

1. Identyfikacja łańcucha wartości.
2. Eliminacja marnotrawstwa („muda”).
3. Zapewnienie przepływu działań w procesach.
4. Sterowanie procesami poprzez system cią-

gniony (pull).
5. Ciągła pogoń za perfekcją procesów. 
Na jakość usługi składają się dwie składowe – ja-

kość projektowania i jakość wykonania. Jakość wy-
konania uzyskiwana jest w procesie świadczenia 
usługi. Gdyby kształtowanie jakości projektu prze-
biegało idealnie, wówczas jakość wykonania byłaby 
równa jakości projektowej, a świadczone bez uste-
rek usługi w pełni zadowoliłyby klienta. W prakty-
ce, modelowe sytuacje zdarzają się rzadko. Dlatego 
tak dużą rolę w ramach LM przypisuje się ciągłemu 
doskonaleniu [2]. 

Ciągłe doskonalenie jakości w ramach koncep-
cji LM nosi nazwę Kaizen. Kaizen oznacza stałe 
udoskonalenia i usprawnienia, które realizowane 
są przez kierownictwo i pracowników organizacji. 
Wymaga to znaczących zmian w zachowaniu pra-
cowników i autorytetu opartego w dużej mierze 
na doświadczeniu, ale także przekonaniu, że re-
alizowane działania są słuszne. Właśnie w ramach 
Kaizen wskazywana jest potrzeba takich zmian. 
Wychodzi się z założenia, że wszyscy pracowni-
cy dysponują pewnymi zdolnościami i umiejętno-
ściami, które można lepiej wykorzystać w intere-
sie organizacji. Co więcej, pracownik mający po-
czucie, że bierze udział w kształtowaniu sytuacji 
w firmie, jest lepiej zmotywowany do podnosze-
nia swoich kwalifikacji, a to w konsekwencji opty-
malizuje proces i podnosi jakość świadczonych 
usług [3]. 

Założenia metodyczne badania oraz analiza 
przypadku 

Część empiryczną niniejszego artykułu opar-
to na analizie przypadku (Case study) oraz stan-
daryzowanym wywiadzie indywidualnym, z wy-
korzystaniem kwestionariusza ankiety. Analizą 
przypadku objęto niepubliczną uczelnię wyższą, 
która znajduje się na terenie województwa ślą-
skiego. Uczelnia jest jednostką akademicką, dzia-
łającą na rynku edukacyjnym od ponad 27 lat. 
Standaryzowany wywiad indywidualny przepro-
wadzono z rektorem analizowanej uczelni. Analiza 
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przypadku przebiegała według etapów zestawio-
nych na rysunku 1. 

Założenia przeprowadzonego badania zawiera ta-
bela 1. W opisie metodycznym badania zestawiono 
problem badawczy, cele badawcze, pytania badaw-
cze, osobę, do której adresowane było badanie, i ter-
min jego realizacji. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki zre-
alizowanego badania. Rozpoczęto je od analizy zna-
jomości przez kierownictwo uczelni aktualnych 
koncepcji zarządzania. 

Przedstawiciel badanej uczelni, rektor, po-
twierdził znajomość współczesnych koncepcji za-
rządzania, między innymi: Lean Management, 

definiowanie i projektowanie badania 

przygotowanie do zbierania danych, zbieranie danych 

analiza i wnioskowanie 

Rys. 1. Etapy badania metodą Case study 

Źródło: [5]

Tabela 1. Charakterystyka przeprowadzonego badania 

1. Problem badawczy Analiza znajomości koncepcji Lean oraz jej instrumentów możliwych do wykorzystania w zarządzaniu 
niepubliczną uczelnią wyższą 

2. Cele badawcze Cel teoretyczno-poznawczy: charakterystyka koncepcji Lean oraz uwarunkowań jej zastosowania 
w niepublicznej uczelni wyższej
Cel empiryczny: identyfikacja elementów modelu zarządzania uczelnią pod kątem zastosowania 
instrumentów Lean 

3. Pytania badawcze 1. Czy kierownictwo uczelni zna współczesne koncepcje zarządzania, w tym Lean? 
2. Elementy którego modelu – tradycyjny czy Lean – przeważają w analizowanej uczelni? 
3. Jakie są główne bariery w procesie zarządzania uczelnią?
4. Czy kierownictwo zna instrumenty Lean możliwe do zastosowania w procesie zarządzania uczelnią?
5. Które instrumenty Lean są wykorzystywane w zarządzaniu uczelnią?
6. Jak oceniana jest przydatność instrumentów Lean w zarządzaniu uczelnią?
7. Które sposoby doskonalenia są możliwe do wdrożenia w zarządzaniu analizowaną uczelnią, w opinii 
kierownictwa? 

4. Osoby, do których adresowane 
było badanie

Rektor uczelni

5. Termin przeprowadzenia badania Wrzesień 2018 r. 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Model zarządzania uczelnią w oparciu o wybrane kryteria 

Kryterium Opis

Cele działania Oparte na wskaźnikach ilościowych i jakościowych, z uwzględnieniem takich kategorii, jak: jakość, elastyczność, 
indywidualizacja usługi. 

Struktura 
organizacyjna Organy kierownicze kolegialne i jednoosobowe, struktura hierarchiczna. 

Struktura społeczna Przeważa integracja i lojalność wobec uczelni. Relacje pomiędzy pracownikami mają charakter otwarty, są oparte na 
dyskusji i wzajemnej wymianie informacji. Wzajemne uznanie kompetencji i odpowiedzialności. 

Kapitał ludzki Kapitał ludzki to kapitał intelektualny i potencjał rozwoju uczelni. Duże zaangażowanie pracowników w proces szeroko 
pojętego doskonalenia. 

Realizacja zadań 
w jednostce

Oparta na aktach prawnych, takich jak: uchwały, zarządzenia, regulaminy, często nieprecyzyjnych i niezrozumiałych dla 
adresatów, a także nieelastycznych z punktu widzenia rynku. Wynika to ze specyfiki analizowanej organizacji. 
Ma jednak miejsce standaryzacja działań, procesów i ich wskaźników. 

Świadczenie usług Typu „push”, finansowanie ze źródeł prywatnych wg ustalonego algorytmu. 

Komunikacja 
wewnętrzna 
i zewnętrzna

Dominuje komunikacja pozioma wzdłuż strumienia wartości oraz w wielofunkcyjnych zespołach obsługujących strumienie 
wartości.
Komunikacja częściowo odformalizowana, oparta na zaufaniu. Sprawna sieć komunikacji dynamizuje przepływ informacji, 
pozwala ją precyzyjnie interpretować i przyśpiesza reakcję. 

Klient zewnętrzny Klient to pracodawca. Nastawienie na maksymalizowanie satysfakcji klienta – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Koszty Tzw. „edukacja kosztowa” oparta na głębokim zrozumieniu działań tworzących wartość dla klienta, procesu i usługi oraz 
eliminacji źródeł marnotrawstwa. 

Wskaźniki Wyniki finansowe – rentowność, ocena przede wszystkim oparta na zgodności z przepisami prawa oraz procedurami. 

Kierowanie
Przywództwo dążące do delegowania zadań i uprawnień, oddolnego zaangażowania. Podejmowanie decyzji na podstawie 
faktów, w sposób finansowo odpowiedzialny, zaangażowanie w działania operacyjne, standaryzacja pracy kierowniczej, 
eliminacja źródeł marnotrawstwa, nastawienie na rozwiązywanie problemów. Władza oparta na autorytecie osobistym. 

Źródło: opracowanie własne
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Total Quality Management oraz zarządzanie po-
przez procesy. 

Następnie dokonano identyfikacji elementów 
modelu zarządzania uczelnią (model tradycyjny 
i model Lean), z wykorzystaniem kryteriów zesta-
wionych w tabeli 2. Ustalono, że na 11 kryteriów, 
7 z nich zostało przypisanych do modelu Lean. 
Można zatem wnioskować o występowaniu i re-
alizowaniu w badanej uczelni poszczególnych za-
sad Lean. Jednak realizacja ta jest w dużym stop-
niu uproszczona i ograniczona. Mimo wszystko 
ma miejsce orientacja na procesy pomimo bra-
ku formalnie funkcjonującego w uczelni tego po-
dejścia, pracownicy są angażowani w realizację 
procesów, niewątpliwie występuje orientacja na 

klienta, z punktu widzenia świadczonych usług, 
kierownictwo tworzy doraźne zespoły do realiza-
cji procesów i zadań oraz deleguje uprawnienia 
i odpowiedzialności. 

W toku dalszej analizy i przy uwzględnieniu po-
wyżej scharakteryzowanych elementów modelu 
ustalono główne bariery w zarządzaniu uczelnią:

 duża niezależność pracowników, szczególnie 
samodzielnych pracowników nauki, 

 brak wdrożonego formalnie zarządzania po-
przez procesy, 

w dużym stopniu koncentracja na zadaniach, 
a nie na procesach, 

 brak bieżącego monitorowania realizacji celów 
w wielu procesach i obszarach. 

Tabela 3. Analiza instrumentów Lean w badanej uczelni 

Instrumenty Lean Znajomość Wykorzystanie
Ocena

(skala 1-5, tylko dla 
wykorzystanych)

Total Quality Management Tak Tak 4

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 Tak Nie -

Zarządzanie poprzez procesy Tak Tak 4

Standaryzacja Tak Tak 4

Mapowanie strumienia wartości (graficzna analiza i doskonalenie procesów – Value Stream 
Mapping) Tak Nie -

Kaizen Nie Nie -

PDCA (cykl ciągłego doskonalenia – Plan – Do – Check – Act) Nie Nie -

5S (doskonalenie stanowiska pracy) Tak Tak 5

Metoda FMEA (identyfikacja nieprawidłowości w procesie i usłudze – Failure Mode and 
Effect Analysis) Nie Nie -

Metoda QFD (doskonalenie usług – Quality Function Deployment) Tak Tak 5

Benchmarking (porównanie do wzorców) Tak Tak 5

Reengineering (przeprojektowanie procesów) Tak Tak 5

Audyt Tak Tak 5

Burza mózgów Tak Tak 5

Schemat blokowy Nie Nie -

Wykres Ishikawy (opisowa analiza przyczyn nieprawidłowości) Tak Tak 4

Wykres Pareto (ilościowa analiza przyczyn nieprawidłowości) Tak Tak 4

Karty kontrolne Tak Tak 4

Lista kontrolna (Checklist) Tak Nie -

Wykres programowy procesu decyzji (metodyka postępowania na wypadek zaistnienia 
nieprawidłowości) Nie Nie -

5Why (poszukiwanie przyczyn problemu) Tak Tak 5

Analiza SWOT Tak Tak 4

Zarządzanie wiedzą Tak Tak 5

Zarządzanie kapitałem intelektualnym Tak Tak 5

System szkoleń Tak Tak 5

System motywowania Tak Tak 5

Działania korygujące Tak Tak 5

Działania zapobiegawcze Tak Tak 5

Źródło: opracowanie własne 



6

2019 K w i e c i e ń

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA
Uwarunkowania zastosowania koncepcji Lean w zarządzaniu uczelnią wyższą

Tabela 3. przedstawia kompleksową analizę in-
strumentów Lean w podziale na ich znajomość, 
wykorzystanie oraz ocenę przydatności dla wyko-
rzystywanych koncepcji, metod, technik i narzędzi 
Lean. 

Kierownictwo uczelni zna relatywnie dużo sze-
roko pojętych instrumentów zarządzania oraz de-
klaruje ich wykorzystanie. Nie jest ono jednak do 
końca zgodne z ich metodyką. Zastosowanie nie-
których z nich, jak np.: burza mózgów, bench-
marking, analiza SWOT, zarządzanie wiedzą czy 
kapitałem intelektualnym, jest niejako wpisane 
w funkcjonowanie i specyfikę badanej organiza-
cji. Niektóre z instrumentów są wykorzystywa-
ne w sposób nie do końca oddający ich istotę. 
Przykładem może być metoda QFD, która została 
wskazana jako znana i wykorzystywana, jednak 
w dalszej rozmowie ustalono, że nie jest ona opar-
ta o „dom jakości”. Doskonalenie jakości usług od-
bywa się poprzez analizowanie zapotrzebowania 
z rynku, oferty konkurencji oraz własnych moż-
liwości. Stąd sformułowany wcześniej wniosek 
o pewnym uproszczeniu stosowania instrumentów 
Lean znajduje potwierdzenie. 

W kontekście zidentyfikowanych barier w za-
rządzaniu uczelnią, znanych i wykorzystywa-
nych instrumentów Lean, zaproponowano sposo-
by doskonalenia systemu zarządzania. Wśród nich 
wyróżniono: 

 bieżące monitorowanie realizacji procesów, 
 ustanowienie odpowiedzialności za poszcze-

gólne procesy, 
 dalsze spłaszczenie struktury organizacyjnej 

– powoływanie doraźnych zespołów do realizacji 
procesów (rozwiązywania problemów),

 realizację tzw. ciągłego doskonalenia Kaizen 
(Continuous Improvement) – wykorzystanie w szer-
szym zakresie dostępnych instrumentów Lean,

 lepszą identyfikację potrzeb klienta wewnętrz-
nego i zewnętrznego, 

włączenie klienta zewnętrznego w realizację 
i doskonalenie procesów, 

 identyfikację przyczyn (źródeł) marnotrawstwa, 
 ograniczenie marnotrawstwa zasobów,
 dalsze odbiurokratyzowanie uczelni, 
 realizację zarządzania poprzez jakość – orienta-

cja w kierunku organizacji uczącej się. 
Powyższa analiza przypadku jest tylko przyczyn-

kiem do dalszej, pogłębionej analizy badanej uczel-
ni w celu budowania właściwego środowiska dla 
wdrożenia i stosowania zasad Lean. 

Podsumowanie

Przeprowadzona syntetyczna analiza literatury 
w podjętym temacie oraz analiza wybranego przy-
padku pozwalają ocenić pozytywnie uwarunkowa-
nia zastosowania koncepcji Lean w badanej uczel-
ni. Większość zasad i instrumentów Lean znajduje 
zastosowanie w funkcjonowaniu uczelni. Należy 

jednak podkreślić, że zastosowanie to odbywa się 
z większą lub mniejszą świadomością, w kontekście 
ich znajomości. Przeprowadzona analiza przypadku 
pozwoliła dokonać weryfikacji postawionych pytań 
badawczych. 

Identyfikacja elementów modelu zarządzania 
analizowaną uczelnią wskazuje na charakterystycz-
ne dla Lean kryteria jego funkcjonowania. Opisuje 
je tabela 2. Dotyczą one między innymi docenienia 
kapitału ludzkiego w zarządzaniu, przywiązywania 
większej uwagi do szeroko pojętej jakości, tworze-
nia zespołów pracowników dla różnych procesów 
i zadań, włączenia w procesy zarządzania klientów 
(wewnętrznych i zewnętrznych), znaczenia infor-
macji i komunikacji dla sprawnego i efektywnego 
zarządzania. 

W toku analizy badanej uczelni scharaktery-
zowano znajomość, wykorzystanie i ocenę wyko-
rzystanych instrumentów Lean. Głównym wnio-
skiem, który można wyciągnąć na tej podstawie, 
jest sugestia formalnego wdrożenia podejścia pro-
cesowego. Pozwoli to na zarządzanie i doskonale-
nie wieloma obszarami w uczelni zamiast sche-
matycznego koncentrowania się na zadaniach. Za-
rządzanie procesami to również ich monitoring 
i bieżąca kontrola realizowanych celów, co zostało 
wskazane jako jeden z mankamentów w zarządza-
niu uczelnią. Znajomość oraz częściowe wykorzy-
stanie zasad i instrumentów Lean pozwalają po-
zytywnie spojrzeć na przyszłe, pełne wdrożenie 
omawianej koncepcji. 
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by people with disabilities, (2) develop a benchmark for measuring the quality of catering services and (3) 
design a Kano questionnaire for measuring the quality of catering services. The paper presents a proposal for 
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Wprowadzenie

Badanie jakości usług jest procesem o wiele bar-
dziej skomplikowanym niż badanie jakości produk-
tów, co wynika z cech usług: ich niematerialności, 
heterogeniczności oraz nierozdzielności produkcji 
i konsumpcji [24]. Te cechy usług przekładają się na 
subiektywny wymiar oceny ich jakości.

Działalność gastronomiczna jest jedną z najszyb-
ciej rozwijających się gałęzi sektora usług na świe-
cie. Przyczynia się do tego: postępująca urbaniza-
cja, wzrost udziału kobiet na rynku pracy, działania 

promocyjne, jej obecność w mediach, migracja lud-
ności [28] oraz rozwój turystyki. 

Określono następujące cele niniejszego artyku-
łu: (1) identyfikacja metod stosowanych do po-
miaru i oceny jakości usług świadczonych przez 
osoby z niepełnosprawnościami, (2) opracowanie 
wzorca oceny do pomiaru jakości usług gastro-
nomicznych oraz (3) zaprojektowanie kwestio-
nariusza Kano do pomiaru jakości usług gastro-
nomicznych. Intencją takich badań byłoby okre-
ślenie, czy i jak fizyczne cechy osób niepełno-
sprawnych ruchowo wpływają na ocenę jakości 
usług dokonywaną przez klientów. Podejmowa-
nie tej tematyki w badaniach społecznych może 
przyczynić się do minimalizacji lęku u potencjal-
nych pracodawców osób niepełnosprawnych ru-
chowo przed utratą marki lub profitów. W pra-
cy wykorzystano kilka metod: przegląd i analiza 
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literatury przedmiotu, metoda konstrukcji logicz-
nej i wnioskowania.

1. Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy

Niepełnosprawność jest definiowana jako trwała 
lub okresowa „niezdolność do wypełniania ról spo-
łecznych z powodu stałego lub długotrwałego na-
ruszenia sprawności organizmu, w szczególności 
powodująca niezdolność do pracy” [32]. Natomiast 
osobami niepełnosprawnymi są osoby, których nie-
pełnosprawność została potwierdzona stosownym, 
formalnym orzeczeniem [32].

Według wyników Narodowego Spisu Powszech-
nego z 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych w Pol-
sce wynosiła niemal 4,7 mln (12,2% ludności kraju). 
Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności po-
siadało przeszło 3,1 mln osób [10]. W 2017 r. wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 
26,3% (w porównaniu do ogólnego wskaźnika wy-
noszącego 75,9%) [1]. Pracodawcy z otwartego rynku 
pracy w Polsce w większości wolą dokonywać wpłat 
na PFRON niż zatrudniać osoby niepełnosprawne [6].

Postawy pracodawców wobec zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością są pochodną syndromu 
czterech obaw przed: 

1. kosztami związanymi z zatrudnieniem, 
2. nadzorem zewnętrznym związanym z kontro-

lami, 
3. zablokowaniem etatu ze względu na szczegól-

ną ochronę osób niepełnosprawnych w przepisach 
prawa, 

4. stratami ekonomicznymi związanymi np. 
z utratą marki lub profitów [34].

Argumenty ekonomiczne, aczkolwiek są znaczą-
ce, nie przesądzają jednoznacznie o podjęciu de-
cyzji o zatrudnieniu lub utrzymaniu w pracy pra-
cownika z ograniczoną sprawnością. Pracodawcy 
z otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają takie 
osoby, kierują się także racjami moralnymi i wize-
runkowymi [8]. Zmiany wizerunkowe mogą polegać 
na postrzeganiu instytucji zatrudniającej osoby nie-
pełnosprawne jako przyjaznej, otwartej, społecznie 
odpowiedzialnej [7].

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest klu-
czowym czynnikiem ich integracji społecznej. Do-
datkowo ich większa obecność w branży gastrono-
micznej, w której kontakty międzyludzkie mają na 
ogół charakter bezpośredni, mogłaby wpłynąć na 
minimalizację negatywnego nastawienia społeczne-
go w stosunku do tych osób. Nastawienie to charak-
teryzuje się: powiększaniem dystansu społecznego, 
brakiem akceptacji dla udziału w różnych interak-
cjach społecznych, uczuciem lęku i zakłopotania 
w ich obecności [27].

2. Ocena jakości usług świadczonych przez osoby 
niepełnosprawne

Przeprowadzona analiza literatury wykazała, że 
dotychczasowe badania dotyczą przede wszystkim 

zapewnienia i doskonalenia jakości usług świadczo-
nych dla osób niepełnosprawnych, a tylko nielicz-
ne opracowania dotyczą oceny jakości usług doko-
nanej przez klientów a świadczonych przez osoby 
z niepełnosprawnościami.

M. S. Rosenbaum, R. Baniya and T. Seger-Gutt-
mann badali percepcję klientów w restauracjach, 
w których kelnerami, czyli pracownikami „pierwszej 
linii”, były osoby niepełnosprawne. Autorzy badania 
dokonali analizy opinii umieszczanych online do-
tyczących jakości usług świadczonych przez niewi-
domych lub głuchych kelnerów. Analiza zawartości 
treści wykazała, że klienci traktują niepełnospraw-
nych usługodawców jako najważniejszy element 
w postrzeganiu jakości usług organizacyjnych. Do-
datkowo klienci, którzy mają bardziej przychylne na-
stawienie do niepełnosprawnych pracowników, czę-
ściej niż inni klienci mogą rozpowszechniać ustnie 
pozytywne informacje, dzięki czemu przedsiębior-
stwa usługowe mogą uzyskać przewagę konkuren-
cyjną oraz lepsze wyniki organizacji [25].

Badanie menedżerów branży hotelarskiej wyka-
zało zaś, że postrzegają oni osoby z niepełnospraw-
nościami jako te, które nie mają zdolności i atrybu-
tów wymaganych do wykonania powierzonych im 
zadań i nie są one w stanie sprostać specyficznym 
dla branży wymaganiom pracy. Jednak przedsta-
wiona przez Autorów analiza przypadku hoteli Em-
brace zdaje się przeczyć słuszności tych ocen. Do-
wodzi ona, że fizyczne cechy osób niepełnospraw-
nych nie wpływają negatywnie na doświadczenia 
gości hotelowych [9].

Wprawdzie istnieją prace naukowe dotyczące 
pracowników z niepełnosprawnościami, ale nie od-
noszą się one do oceny jakości świadczonych przez 
nich usług, lecz głównie jakości ich życia. Dokonu-
jąc przeglądu literatury, autorki nie dotarły do pu-
blikacji opisujących metody stosowane do pomia-
ru i oceny jakości usług świadczonych przez osoby 
z niepełnosprawnościami.

Z wyżej przytoczonych badań jedynie jedno [25] 
dotyczyło badania opinii klientów, co dowodzi, 
że istnieje luka badawcza dotycząca oceny jakości 
usług świadczonych przez osoby niepełnosprawne, 
dokonywanej przez klientów, oraz czynników wpły-
wających na ową ocenę.

3. Metody mierzenia i oceniania jakości usług

Ocena jakości usług to ocena dotycząca po-
strzegania przez klientów jakościowych składni-
ków usług, takich jak: jakość interakcji, jakość 
środowiska fizycznego i jakość jako wynik usługi 
[21]. Wpływ na ocenę jakości mają uwarunkowa-
nia psychospołeczne, infrastruktura, liczba osób 
obsługiwanych i obsługujących, dokładność in-
formacyjna oraz czynniki organizacyjne [11].

Choć powszechny jest pogląd, że mierzenie i oce-
nianie jakości usług jest bardzo trudne, istnieje wie-
le metod, które pozwalają na jej pomiar. J. Dziadko-
wiec zalicza do nich [5]: 
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Uniwersalny wzorzec jakości usług,
Metodę Critical Incident Technique,
Mystery Shopping,
 SERVQUAL.

Z kolei A. Starosta zidentyfikowała 11 modeli ja-
kości usług [29], m.in.:

Model luk (i opartą na nim metodę SERVQUAL),
Model Grönroosa,
 Zintegrowany model jakości Grönroosa 

i Gummessona,
Model jakości usług Bradyego i Cronina,
Trójczynnikowy model Rusta i Olivera.

Powyższą listę uzupełniają J. Maciąg, J. Kantyka 
oraz G. Prawelska-Skrzypek, wskazując dodatkowo 
na [16]:

Model oceny wielopoziomowej i wielowymia-
rowej Dahholkara, Thorpea i Rentza,

Model Kano,
Model Donabediana.

Wybór metody badania i oceny jakości usług za-
leży od specyfiki branży, rodzaju świadczonej usłu-
gi oraz celu badania. Żadna z prezentowanych po-
wyżej metod nie jest gotowym narzędziem, które 
można bezkrytycznie stosować. Ponieważ branża 
usługowa charakteryzuje się różnorodnością i wy-
jątkowością, sposób oceny jakości usług powinien 
być każdorazowo dobierany indywidualnie [5]. 
Warto podkreślić, że SERVQUAL to najbardziej 
znana i najczęściej opisywana oraz eksploatowana 
przez badaczy i praktyków metoda służąca do po-
miaru i oceny jakości usług [31].

W przypadku usług gastronomicznych, rozumia-
nych jako zestaw działań w miejscu sprzedaży wy-
robów kulinarnych, na który składają się czynności 
produkcyjne, handlowe i usługowe [15], do oceny 
ich jakości najczęściej wykorzystywana jest metoda 
będąca modyfikacją SERVQUAL, tj. DINESERV [13, 
14, 19, 20, 33]. Z tego powodu także autorki niniej-
szego artykułu wybrały tę metodę, opierając się na 
kryterium, jakim jest specyfika badanej branży. Me-
todę tę wykorzystano w celu opracowania wzorca 
oceny do pomiaru jakości usług gastronomicznych. 
Do jej zalet można zaliczyć: łatwość i szybkość wy-
konania badań oraz możliwość wykorzystania uni-
wersalnego wzorca, natomiast jej ograniczeniem są 
niedokładne rezultaty badań.

Także model Kano był wykorzystywany do oce-
ny jakości usług gastronomicznych [2, 3, 4]. Model 
Kano został z kolei wybrany, aby możliwe było po-
znanie wpływu atrybutów usługi gastronomicznej 
na jakość postrzeganą przez klientów. Jego zaletą 
jest możliwość identyfikacji atrybutów usług, któ-
re mają największe znaczenie w osiąganiu satys-
fakcji klienta, a wśród wad można wskazać to, iż 
nie tłumaczy on przyczyn powstawania satysfakcji 
z usług.

Znane są także przypadki modyfikacji i integracji 
metod stosowanych do oceny jakości usług gastro-
nomicznych. I tak E. Malinowska i M. Wiśniewska 
wykorzystały w tym celu SERVQUAL i Kryterial-
ny Wzorzec Jakości [18], a F.-Y. Pai, T.-M. Yeh oraz 

C.-Y. Tang połączyli DINESERV, model Kano oraz 
IPA [23].

4. Metoda DINESERV

Metodę SERVQUAL stosuje się do oceny postrze-
gania jakości usług przez klientów [24]. Postrzega-
na jakość to ocena konsumenta dotycząca ogólnej 
doskonałości lub wyższości jednostki nad innymi 
[35], jest ona powiązana, ale nie równoważna z sa-
tysfakcją, i wynika z porównania oczekiwań z per-
cepcją [24].

Autorzy metody opracowali tzw. kwestionariusz 
SERVQUAL zawierający 22 pary twierdzeń, stano-
wiących tzw. wzorzec uniwersalny, które można 
pogrupować w pięciu zbiorach [24]:

materialna obudowa usługi (ang. tangibles), 
czyli fizyczne wyposażenie, wygląd personelu,

 niezawodność (ang. reliability), to znaczy zdol-
ność do wykonania obiecanej usługi w sposób nie-
zawodny i dokładny,

 odpowiedzialność dostawców usług (ang. re-
sponsivness), w tym chęć pomocy klientom i szyb-
ka obsługa,

 pewność usługi (ang. assurance), rozumiana ja-
ko wiedza i uprzejmość pracowników oraz ich zdol-
ność do wzbudzania zaufania,

 przystępność usługi (ang. empathy), czyli tro-
skliwa, zindywidualizowana uwaga, zapewniana 
klientom.

Metoda SERVQUAL była wykorzystywana w ba-
daniach z zakresu hotelarstwa, turystyki czy ga-
stronomii i podlegała licznym modyfikacjom. 
P. Stevens, B. Knutson i M. Patton przygotowali wa-
riant o nazwie DINESERV, przeznaczony do oce-
ny postrzegania jakości restauracji przez klientów, 
zawierający 29 zmiennych (par twierdzeń) [30]. 
Zmienne DINESERV mieszczą się w pięciu wymia-
rach jakości usługi, analogicznie jak w SERV QUAL. 
W branży restauracyjnej „materialna obudowa usłu-
gi” odnosi się do wystroju restauracji, wyglądu per-
sonelu i czystości. „Niezawodność” dotyczy świeżo-
ści i właściwej temperatury dań, serwowania posił-
ków zgodnych z zamówieniem oraz prawidłowego 
wystawienia rachunku. „Responsywność” w restau-
racjach nawiązuje do odpowiedniej i szybkiej reak-
cji personelu na potrzeby i prośby klientów. „Pew-
ność usługi” oznacza, że klienci restauracji powinni 
mieć przekonanie, że żywność jest wolna od zanie-
czyszczeń i bezpieczna. Ostatni z wymiarów jakości 
– „przystępność usługi” – odnosi się do zapewnie-
nia indywidualnej uwagi klientom poprzez przewi-
dywanie specjalnych wymagań dietetycznych lub 
przez sympatyzowanie z ich problemami [20].

Metoda DINESERV pozwala przede wszystkim 
na poznanie oczekiwań poszczególnych klien-
tów restauracji oraz poziomu dysonansu wystę-
pującego pomiędzy tym, co klient oczekuje, a tym, 
co otrzymuje. Pozwala ona na ocenienie jakości 
świadczonej usługi gastronomicznej z perspektywy 
klienta.
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DINESERV wielokrotnie wykorzystano do pomia-
ru jakości usług świadczonych w branży gastrono-
micznej [13, 14, 19, 20, 33]. W publikacjach wska-
zywano na ograniczenia metody, stąd pojawiły się 
nowe zmienne. W opinii autorów DINESERV jest 
to ważne, niezawodne i ekonomiczne narzędzie do 
oceny postrzegania jakości restauracji przez klien-
tów [30].

5. Model Kano

Model Kano1 jest wykorzystywany w celu bada-
nia atrybutów usługi (lub wyrobu) z punktu widze-
nia ich możliwego wpływu na jakość postrzeganą 
przez klienta. Pozwala on na uchwycenie zależno-
ści pomiędzy satysfakcją klienta a oferowaną jako-
ścią usługi. U jego podstaw leży założenie, że ce-
chy usługi w różnym stopniu wpływają na poziom 
satysfakcji klienta. Niektóre z nich mają wpływ 
przede wszystkim na tworzenie satysfakcji, pod-
czas gdy inne przyczyniają się do wywołania nieza-
dowolenia klienta. N. Kano dokonał klasyfikacji po-
szczególnych cech jakościowych usług i wyróżnił 
wśród nich [12, 17]:

Cechy obowiązkowe, podstawowe (ang. must 
be). Ich spełnienie nie przyczynia się do wzrostu sa-
tysfakcji, natomiast niespełnienie powoduje wzrost 
niezadowolenia klienta.

Cechy jednowymiarowe, funkcjonalne (ang. 
one-dimensional). Ich spełnienie powoduje wzrost 
satysfakcji klienta, natomiast niespełnienie wywo-
łuje niezadowolenie.

Cechy atrakcyjne, tzw. zwabiacze (ang. attracti-
ve). Niespełnienie tych cech nie powoduje niezado-
wolenia klienta, natomiast spełnienie determinuje 
wzrost jego satysfakcji.

Cechy obojętne (ang. indifferent). Ta grupa cech 
nie powoduje ani wzrostu, ani spadku satysfakcji.

Cechy wątpliwe (ang. questionable). Nie wia-
domo, czy są czy też nie są istotne dla klienta i kie-
dy ich obecność może wpłynąć na wzrost jego 
satysfakcji.

Cechy przeciwne (ang. reverse). Występują 
w sytuacji, gdy brak danej cechy podoba się klien-
towi, a jej obecność nie.

Poza dokonaniem powyższej klasyfikacji N. Ka-
no opracował kwestionariusz, w którym respondent 
odpowiada na pytania w dwóch wariantach – pozy-
tywnym i negatywnym. Wariant pozytywny ozna-
cza, że dana cecha występuje i spełnia swoje zada-
nie prawidłowo, natomiast negatywny stanowi, że 
danej cechy nie można wyodrębnić lub nie wystę-
puje ona w sposób zadowalający [17].

Model Kano ma charakter dynamiczny, co 
oznacza, że dokonana za jego pomocą ocena 

1 Etapy w metodzie Kano:
1. Identyfikacja czynników wpływających na satysfakcję klienta.
2. Zbudowanie kwestionariusza.
3. Badania ankietowe.
4. Przekształcenie czynników w tzw. charakterystyki jakości i ich 
hierarchizacja.

poszczególnych cech nie jest przyjęta raz na za-
wsze. Potrzeby klientów ulegają zmianom z upły-
wem czasu, często stając się coraz bardziej wyrafi-
nowanymi. Przekształcenia te powodują, że zmie-
nia się wtedy także przynależność danego atrybutu 
klienta do określonej grupy cech modelu. Dlatego 
też analizę należy przeprowadzać systematycznie, 
aby móc odpowiednio modyfikować daną usługę 
i jej cechy.

6. Wzorzec oceny do pomiaru jakości usług 
gastronomicznych 

W metodzie SERVQUAL wyróżnić można etapy 
[31]:

1. Opracowanie specyficznego kryterialnego 
wzorca oceny.

2. Konstruowanie narzędzia pomiarowego.
3. Gromadzenie danych.
4. Analiza oraz interpretacja uzyskanych wyni-

ków (w tym obliczenie syntetycznego wskaźnika 
jakości).

W dalszej części artykułu Autorki przedstawią 
wzorzec oceny oraz narzędzie pomiarowe.

Specyficzny, kryterialny wzorzec oceny powstał 
w wyniku modyfikacji DINESERV. Polegała ona na 
tym, że z listy 29. zalecanych cech restauracji [30] 
usunięto te, które nie były bezpośrednio związane 
z pracownikami świadczącymi usługi (np. wystrój 
restauracji, czyste jadalnie itp.). Działanie to miało 
na celu opracowanie narzędzia ukierunkowanego 
na dokonanie pomiaru jakości usług świadczonych 
przez osoby z niepełnosprawnościami. Przyjęto 18 
szczegółowych cech jakości (zmiennych):

Materialna obudowa usługi:
Czysty, zadbany i odpowiednio ubrany personel.
Niezawodność:
Obsługa w obiecanym czasie.
 Szybka korekta niewłaściwej usługi.
 Prawidłowy rachunek.
 Posiłek zgodny z zamówieniem.
Responsywność:
Utrzymanie szybkości i jakości usług w godzi-

nach szczytu.
Zapewnienie szybkiej obsługi.
 Podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz 

obsługi specjalnych zamówień.
Pewność usługi:
 Pracownicy mogą w pełni odpowiedzieć na 

pytania.
Zapewnienie uczucia wygody i pewności siebie.
 Personel udziela informacji o pozycjach w me-

nu, składnikach.
Zapewnienie uczucia bezpieczeństwa.
Dobrze wyszkolony, kompetentny i doświad-

czony personel.
Przystępność usługi:
 Pracownicy raczej wrażliwi na indywidual-

ne potrzeby i oczekiwania, niż działający zgodnie 
z procedurami.

Zapewnienie uczucia wyjątkowości.
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 Przewidywanie indywidualnych potrzeb i ocze-
kiwań klientów.

 Sympatyczni i wnoszący spokój pracownicy.
Dbanie o dobro klienta.

Następnie cechy te posłużyły do skonstruowania 
kwestionariusza Kano.

7. Kwestionariusz Kano oraz planowane badania z jego 
wykorzystaniem

Kwestionariusz Kano do pomiaru jakości usług 
gastronomicznych zawiera 19 par pytań w dwóch 
wariantach – pozytywnym i negatywnym (tab. 1). 
18 z nich zaczerpnięto z pracy [30]. Kwestiona-
riusz uzupełniono o dodatkowe 19. pytanie doty-
czące rozpowszechniania ustnych pozytywnych 
informacji na temat restauracji. W każdym pytaniu 

respondenci mają możliwość wybrania właściwej 
odpowiedzi spośród pięciu propozy cji [26]:

a) odpowiada mi to (ang. I like it that way),
b) tak musi być (ang. It must be that way),
c) jest mi to obojętne (ang. I am neutral),
d) mogę z tym żyć (ang. I can live with it that 

way),
e) to mi nie odpowiada (ang. I dislike it that way).
Kolejne etapy SERVQUAL, czyli (3) gromadzenie 

danych oraz (4) analiza oraz interpretacja uzyska-
nych wyników, będą zrealizowane przez autorki ar-
tykułu w przyszłości.

Badania społeczne [22, 27] dowodzą, że osoby 
publicznie deklarują na ogół pozytywne opinie na 
temat osób niepełnosprawnych, choć ich prywat-
ne opinie mogą być negatywne. W przypadku bez-
pośredniego pytania o jakość usługi świadczonej 

Tabela 1. Pytania w kwestionariuszu Kano

Czy w restauracji pracownicy powinni być czyści, zadbani i odpowiednio 
ubrani?

Jeżeli restauracja nie przywiązuje wagi do kwestii czystości, zadbania 
i odpowiedniego ubioru pracowników:

Czy w restauracji usługa powinna być zrealizowana w obiecanym czasie? Jeżeli restauracja nie wywiązuje się z realizacji usługi w obiecanym czasie:

Czy w restauracji korekta niewłaściwej usługi powinna być szybko 
dokonywana?

Jeżeli restauracja nie dokonuje szybko korekty niewłaściwej usługi:

Czy w restauracji jest wystawiany prawidłowy rachunek? Jeżeli w restauracji nie wystawia się prawidłowego rachunku:

Czy w restauracji posiłek jest zgodny z zamówieniem? Jeżeli restauracja nie oferuje posiłków zgodnych z zamówieniem:

Czy w restauracji szybkość i jakość usług ulegają zmianie w godzinach 
szczytu?

Jeżeli szybkość i jakość usług w restauracji ulega zmianie w godzinach 
szczytu:

Czy w restauracji zapewniona jest szybka obsługa? Jeżeli restauracja nie zapewnia szybkiej obsługi:

Czy w restauracji podejmowany jest dodatkowy wysiłek na rzecz obsługi 
specjalnych zamówień?

Jeżeli restauracja nie podejmuje dodatkowego wysiłku na rzecz obsługi 
specjalnych zamówień:

Czy w restauracji pracownicy potrafią w pełni odpowiedzieć na pytania?
Jeżeli pracownicy w restauracji nie potrafią w pełni odpowiedzieć na 
pytania:

Czy w restauracji zapewnione jest uczucie wygody? Jeżeli w restauracji nie jest zapewnione uczucie wygody:

Czy w restauracji pracownicy udzielają informacji o pozycjach w menu, 
składnikach?

Jeżeli pracownicy w restauracji nie udzielają informacji o pozycjach 
w menu, składnikach:

Czy w restauracji zapewnione jest uczucia bezpieczeństwa? Jeżeli restauracja nie zapewnia uczucia bezpieczeństwa:

Czy w restauracji pracownicy są dobrze wyszkoleni, kompetentni 
i doświadczeni?

Jeżeli pracownicy w restauracji nie są dobrze wyszkoleni, kompetentni 
i doświadczeni:

Czy w restauracji pracownicy są raczej wrażliwi na indywidualne potrzeby 
i oczekiwania, niż działają zgodnie z procedurami?

Jeżeli pracownicy w restauracji nie są raczej wrażliwi na indywidualne 
potrzeby i oczekiwania, lecz działają zgodnie z procedurami: 

Czy w restauracji zapewnione jest uczucie wyjątkowości? Jeżeli restauracja nie zapewnia uczucia wyjątkowości:

Czy w restauracji przewiduje się indywidualne potrzeby i oczekiwania 
klientów?

Jeżeli w restauracji nie przewiduje się indywidualnych potrzeb 
i oczekiwań klientów:

Czy w restauracji pracownicy są sympatyczni i wnoszą spokój? Jeżeli pracownicy w restauracji nie są sympatyczni i wnoszą niepokój: 

Czy w restauracji dba się o dobro klienta? Jeżeli w restauracji nie dba się o dobro klienta:

Czy klienci restauracji powinni rozpowszechniać ustnie pozytywne 
informacje o restauracji?

Jeżeli klienci restauracji nie rozpowszechniają ustnie pozytywnych 
informacji o restauracji:

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [26, 30]
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przez osobę niepełnosprawną, respondenci mogli-
by udzielać nieszczerych odpowiedzi. Dlatego też 
autorki w swojej propozycji pytań kwestionariu-
szowych nie odnosiły się bezpośrednio do osób 
niepełnosprawnych jako świadczących usługi. Po-
miar jakości usług świadczonych przez nie nastą-
piłby poprzez realizację badania w lokalach, w któ-
rych w różnym czasie (w tym samym lokalu) usługi 
świadczyłyby osoby pełnosprawne lub z niepełno-
sprawnosciami. Kolejnym krokiem byłoby porów-
nanie wyników dla każdego lokalu i wskazanie róż-
nic w ocenie ze względu na osoby obsługujące.

Podsumowanie

Mimo wielu pozytywnych zmian w aspekcie po-
strzegania niepełnosprawności i osób z niepełno-
sprawnosciami wciąż w społecznej świadomości 
utrzymuje się wiele stereotypów i błędnych prze-
konań na ten temat. Obawa pracodawców przed za-
trudnieniem osób z niepełnosprawnościami fizycz-
nymi może być związana m.in. z zakładaną niską 
oceną jakości usług.

W literaturze przedmiotu bardzo rzadko podej-
muje się problematykę oceny jakości usług świad-
czonych przez osoby niepełnosprawne, co związa-
ne jest zapewne z wieloma trudnościami, na jakie 
narażony jest badacz próbujący podjąć tę tematykę. 
W grę wchodzą bowiem zarówno kwestie etyczne 
związane z tego typu badaniami, jak i też problemy 
z kwantyfikowaniem oceny jakości usług świadczo-
nych przez daną kategorię usługodawców.

 Dokonany przegląd literatury jednoznacznie 
dowodzi, że brakuje badań, których celem była-
by ocena jakości usług świadczonych przez osoby 
niepełnosprawne. Z tego powodu autorki podję-
ły próbę modyfikacji, dostosowania popularnych 
narzędzi służących do oceny jakości usług, takich 
jak metoda DINESERV i model Kano, do przygo-
towania zintegrowanego narzędzia pozwalającego 
na ocenę jakości usług świadczonych przez osoby 
z niepełnosprawnościami.

Cele niniejszego artykułu nie zostały w peł-
ni osiągnięte. Na podstawie przeglądu literatury 
nie udało się zidentyfikować metod stosowanych 
do pomiaru i oceny jakości usług świadczonych 
przez osoby z niepełnosprawnościami. Z powodze-
niem zrealizowano pozostałe zamiary – opracowano 
wzorzec oceny oraz przedstawiono kwestionariusz 
 Kano do pomiaru jakości usług gastronomicznych. 
Narzędzie to posłużyć może do pomiaru jakości 
usług świadczonych przez osoby z niepełnospraw-
nościami poprzez porównanie wyników uzyska-
nych z lokali, w których usługi pełniłyby osoby peł-
nosprawne (1 pomiar) i z niepełnosprawnosciami 
(2 pomiar). Realizacja badań z wykorzystaniem 
kwestionariusza pozwoliłaby na określenie, czy 
i w jaki sposób fizyczne cechy osób niepełnospraw-
nych ruchowo świadczących usługi gastronomicz-
ne wpływają na ocenę jakości tych usług dokony-
waną przez klientów.
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Celem publikacji jest przybliżenie znaczenia marki i postrzegania jej przez konsumentów w Polsce. Jego 
realizacja była możliwa dzięki dokonaniu przeglądu literatury i przeprowadzeniu badania ankietowego 
pozwalającego na poznanie opinii konsumentów na ten temat. 
Z przeprowadzonych badań wynika, iż marka, a także proces zarządzania nią, wpływa na postrzeganie produktów 
przez konsumentów. Za celowe należy uznać nadanie jej określonej tożsamości, budowanie pozytywnego 
wizerunki i wzmacnianie siły, gdyż ma to istotny wpływ na korzyści odnoszone przez organizację i konsumenta. 
Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, iż:
 90% badanych, robiąc zakupy, zwraca uwagę na to, jakiej dany produkt jest marki, co oznacza, że zjawisko 

jej rozpoznawalności ma znaczenie,
 konsumenci podczas zakupów decydują się na produkty markowe, ponieważ mają do nich większe zaufanie, 

co wiąże się z przekonaniem o wyższej ich jakości,
 z punktu widzenia konsumentów najbardziej istotne są te cechy marki i czynniki wpływające na jej wartość, 

które mają bezpośrednie oddziaływanie na nich, mogą doświadczyć ich efektów, 
 za kluczowy instrument w procesie kształtowania wartości marki uznano reklamę (przyciąganie uwagi 

konsumenta do marki) i logo (skojarzenie z marką, produktem), które w znacznym stopniu przyczyniają się 
do kształtowania jej wizerunku. 
Uzyskane wyniki badań można postrzegać jako przesłankę do podejmowania działań popularyzujących marki 
w społeczeństwie, gdyż zwiększa to szansę na rozwój organizacji i korzyści odnoszone przez konsumentów.

KEYWORDS ABSTRACT

brand, 
Polish consumer, 
perception of the 
brand’s importance

The aim of the publication is to show the brand’s importance and perception of it by Polish consumers. 
Its implementation was possible thanks to reviewing the literature and conducting a questionnaire survey 
allowing to get to know consumers’ opinions on this subject.
The research shows that the brand as well as the process of its management influence the perception of products 
by consumers. Apart from this, it should be advisable to give it a specific identity, to build it positive images and 
to enhance its strength, because it has a significant impact on benefits of the organization and the consumer.
 The survey results show that:
 90% of respondents making purchases pay attention to the product brand, which means that the 

phenomenon of brand recognition is important,
 consumers decide on branded products when shopping, because they have more confidence in them, which 

is associated with a higher conviction product quality,
 from the consumers’ point of view, the most important are those brand features and factors affecting its 

value which directly affect consumers, they can experience their effects,
 advertising (attracting the consumer's attention to the brand) and the logo (association with the brand, 

product) were considered as the key instrument in the process of shaping the brand's value. 
The obtained test results can be seen as the ground for undertaking activities that popularize the brand in 
society, because this increases the chance for organizational development as well as consumer benefits.

* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego; 
e-mail: wiesław.lukasinski@uek.krakow.pl. Kody JEL: M3, M31 
** Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem; e-mail: paulina.betlej94@gmail.com
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Wprowadzenie

W XXI wieku widoczny staje się systematyczny 
wzrost wpływu niematerialnych aktywów organi-
zacji na wzrost jej wartości. Dynamiczna zmien-
ność i złożoność otoczenia sprawia, iż koniecz-
nością staje się stosowanie przez organizację uni-
kalnych strategii warunkujących wypracowanie 
przewagi konkurencyjnej. Jednym z instrumentów 
umożliwiających im konkurowanie jest marka, 
która uznawana jest za gwarancję jakości, trwało-
ści i stabilności oferowanych korzyści (E. Badziń-
ska 2011, s. 30–31). O jej unikalności świadczy 
fakt, iż jest połączeniem wartości produktu, obsłu-
gi oraz swoistej obietnicy producenta (H. Szulce, 
K. Janiszewska 2006, s. 50). 

Uwzględniając fakt, iż zaliczana jest do akty-
wów mających wpływ na wzrost wartości orga-
nizacji, w pełni uzasadnione staje się zwrócenie 
uwagi na jej znaczenie dla rozwoju organizacji we 
współczesnej gospodarce, którą cechuje globali-
zacja, konkurencja, postęp techniczno-technolo-
giczny, nowe sposoby komunikowania. Niekwe-
stionowana jest jej istotna rola w procesie komu-
nikacji organizacji z rynkiem. Przyjmując, iż jest 
źródłem korzyści dla organizacji i jej klientów, 
powinna być postrzegana jako jeden z kluczo-
wych czynników przesądzających o możliwości 
osiągnięcia przez organizację trwałego sukcesu, 
rozumianego jako zdolność do rozwoju w dłuż-
szym okresie.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż marka 
w znacznym stopniu determinuje proces zakupo-
wy konsumentów, zajmując ważne miejsce wśród 
innych uwarunkowań, pełniąc przede wszyst-
kim funkcję identyfikatora produktu, pozwala-
jąc na jego wyróżnienie pośród oferty konkuren-
tów (A. Bretyn 20015, s. 63–64, M. Czeczotko i in. 
2017, s. 57). Ważne staje się „strategiczne zarzą-
dzanie poszczególnymi wymiarami kapitału mar-
ki” (B. Schivinski, P. Łukasik 2017, s. 85). To świa-
domość, rozpoznawalność marki zwiększa jej siłę, 
przez co prawdopodobieństwo jej wyboru. Świad-
czy to o tym, iż markę można postrzegać jako jeden 
z kluczowych czynników sukcesu obranej przez 
organizację strategii marketingowej, stanowiący 
wartość i przesądzający o możliwości wypracowa-
nia przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym 
czy zagranicznym.

Oznacza to, iż za celowe należy uznawać podej-
mowane próby zidentyfikowania postrzegania mar-
ki przez konsumentów. Ważne staje się udzielenie 
odpowiedzi na pytania:

 jakie są cele marki oraz czy kształtowanie jej 
siły jest korzystne z punktu widzenia organizacji 
i konsumenta? 

 jakie czynniki determinują wartość marki, jak 
ją kształtować i co ją powinno cechować?

Celem publikacji jest podjęcie próby identyfika-
cji znaczenia marki dla konsumenta w Polsce. Au-
torzy za interesujące uznali określenie ogólnego 

postrzegania marki jako symbolu jakości produk-
tu1. Jego realizacja była możliwa dzięki dokonaniu 
przeglądu literatury i przeprowadzeniu badania an-
kietowego, pozwalającego na poznanie opinii kon-
sumentów na ten temat. 

Konsument i jego oczekiwania a jakość funkcjonowania 
organizacji 

Rynek można postrzegać jako „arenę”, na której 
konkurują ze sobą organizacje oferujące wyroby lub 
usługi cechujące się podobną jakością i ceną. Nie-
odzownym czynnikiem kształtującym go jest kon-
kurencja, która obliguje podmioty gospodarcze do 
realizowania strategii warunkujących osiągnięcie 
swoich interesów, co jest możliwe dzięki przedsta-
wieniu oferty korzystniejszej od innych pod wzglę-
dem jakości oferowanego produktu, jego ceny, rela-
cji ceny do jakości, czy innych czynników mających 
wpływ na podjęcie decyzji o zawarciu transakcji. 
Zatem to od zachowań konsumentów, ich oczeki-
wań w stosunku do oferowanego produktu, a na-
stępnie kompetencji wytwórcy w zakresie ich speł-
nienia uzależniony jest los organizacji.

Postępowanie konsumentów postrzegane mo-
że być jako realizowanie działań mających na ce-
lu uzyskanie, dysponowanie i użytkowanie pro-
duktów (J.F. Engel i in. 1993, s. 4). W rzeczywisto-
ści możliwe staje się analizowanie postępowania 
konsumentów w ujęciu szerokim i wąskim. W uję-
ciu szerokim zostają wyróżnione (F. Hansen 1972, 
s. 15): zakupy i działania do nich prowadzące, pro-
ces użytkowania produktu oraz wymiana informa-
cji z innymi zainteresowanymi funkcjonowaniem 
określonego rynku. Natomiast w ujęciu wąskim 
uwagę koncentruje się na obserwacji procesów 
konsumpcji i komunikowania się (T. S. Robertson, 
S. Ward 1973, s. 6).

Funkcjonowanie organizacji w otoczeniu rynko-
wym wymaga zidentyfikowania potrzeb i wartości 
istotnych z punktu widzenia konsumenta (rynku). 
Celowe staje się doskonalenie kompetencji organi-
zacji, aby móc realizować działania w sposób po-
zwalający na zaspokojenie zidentyfikowanych po-
trzeb. W gospodarce rynkowej istotne staje się, aby 
zrobić to w sposób bardziej efektywny od konkuren-
cji i w odpowiednim czasie dostarczyć określone 
wartości (P. Kotler 1991, s. 16). Wymaga to zoriento-
wania procesu zarządczego na maksymalizowanie 
wartości dla interesariuszy, co jest możliwe dzię-
ki tworzeniu i wprowadzaniu w życie strategii do-
skonalących jakość relacji, zwiększających poziom 
współpracy, warunkujących wzrost wzajemnego za-
ufania, przez co możliwe jest osiągnięcie wartości 

1 Badania zostały przeprowadzone pośród konsumentów soków/
napojów/nektarów. Kwestionariusz ankiety składał się z 3 części. 
Jedna z nich zawierała pytania umożliwiające podjęcie próby 
określenia postrzegania marki jako symbolu jakości produktu przez 
konsumentów w Polsce. W niniejszej pracy autorzy ograniczyli się 
jedynie do przedstawienia wyników uzyskanych z pierwszej części 
badania ankietowego.
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sprzyjających uzyskaniu przewagi konkurencyjnej 
organizacji.

Ważne staje się kształtowanie kompetencji orga-
nizacji w zakresie nawiązywania przez nią relacji 
z różnymi grupami interesariuszy, a przede wszyst-
kim konsumującymi oferowane przez nią produk-
ty. Dążeniu do optymalizacji tych relacji należy 
przypisać szczególne znaczenie, ponieważ uznawa-
ne są za „podstawowy element decydujący o sku-
teczności i efektywności organizacji, gdyż są trud-
ne do skopiowania i zastąpienia innymi zasobami” 
(E. Skrzypek 2009, s. 25). To od jakości zaspokoje-
nia wymagań konsumentów, dostarczenia produk-
tów zgodnych z ich oczekiwaniami, umiejętno-
ści nawiązania trwałych relacji w znacznej mierze 
uzależniona jest pozycja konkurencyjna organizacji 
na rynku.

Konsument to aktywny uczestnik rynku. W teo-
rii ekonomii termin ten występuje symbolicznie 
i znajduje zastosowanie dla określenia podmiotów 
wytwarzających popyt na określone dobra. Zatem 
jako konsumenta należy postrzegać podmiot ekono-
miczny nabywający produkty w celu ich zużycia. 
Oznacza to, iż to osoba, grupa osób lub organiza-
cja. Cechuje ich skłonność do skorzystania z war-
tości użytkowej produktu (M. Janoś-Kresło, B. Mróz 
2006, s. 15). 

W teorii marketingu konsument najczęściej po-
strzegany jest jako osoba odczuwająca potrzeby 
i zaspakajająca je poprzez korzystanie z dostępnych 
na rynku wyrobów i usług. Mając świadomość, iż 
zajmuje dominującą pozycję na rynku, staje się 
coraz bardziej wymagający i mniej cierpliwy. Za-
zwyczaj ma mało czasu, przez co często oczekuje 
natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb. 
Powinny temu towarzyszyć komfortowe warunki, 
a wzrost świadomości sprawia, iż oczekuje szczegó-
łowych wyjaśnień odnośnie kupowanego produktu. 
Z przeprowadzonych badań wynika, iż „podstawo-
wą wiedzę konsumenci zdobywają na rynku, a więc 
poprzez własne doświadczenia i kontakt z rzeczy-
wistością” (A. Małysa-Kaleta 2017, s. 200). Analizu-
ją oferty, aby wybrać najlepszą, czemu często towa-
rzyszy wyrażanie krytycznych opinii. Są skłonni do 
wymieniania informacji rynkowych ze znajomymi 
(I. Sowa 2017, s. 315). 

Rozwój wiedzy, technologii, dynamicznie zmie-
niające się warunki występujące na rynku przyczy-
niają się do uwidaczniania nowych cech konsu-
mentów. Rozwój ich kompetencji w zakresie handlu 
sprawił, iż cechuje go wzrost (K. Mazurek-Łopaciń-
ska 2003, s. 28-29):

 świadomości posiadanych praw i racjonalności 
w postrzeganiu oferty rynkowej,

 skłonności do nawiązywania relacji społecz-
nych, co skutkuje powstaniem zaprzyjaźnionych 
grup zwiększających szansę odnalezienia się 
w otoczeniu,

 zdolności odnalezienia się w globalnym świecie, 
mobilności, przyczyniającej się do rozwoju róż-

nych form komunikacji społecznej.

Jego zachowania determinowane są przez czyn-
niki zewnętrzne i wewnętrzne. Do pierwszej grupy 
zaliczane są: czynniki ekonomiczne (np. cena, do-
chód, zdolność nabywcza, reklama), demograficz-
ne (np. wiek i płeć konsumenta, miejsce zamiesz-
kania, skład i liczebność gospodarstwa domowego), 
społeczno-kulturowe (np. moda, przynależność do 
określonych grup, wykształcenie, styl życia). Czyn-
niki wewnętrzne – psychologiczne to, między in-
nymi: potrzeby i oczekiwania, emocje, preferencje 
(M. Jaciow, R. Wolny 2011, s. 18). 

Dzisiaj powszechnie uznaje się, iż wybór dostaw-
cy w znacznym stopniu determinowany jest wyso-
ką jakością produktu. Dlatego celowe jest dążenie 
do zidentyfikowania potrzeb i oczekiwań konsu-
mentów, co warunkuje zaprojektowanie produktu 
w sposób satysfakcjonujący konsumenta i zwięk-
szający szansę na jego lojalność w stosunku do 
marki. Konsument ocenia produkt oferowany pod 
określoną marką, wyrabia na jego temat zdanie, na 
co wpływ mają również odczuwalne emocje, które 
mogą być pozytywne lub negatywne. Na tej podsta-
wie deklaruje swoje działania, podejmując decyzje 
odnośnie zakupu produktu.

Pojęcie i istota marki

Jednym z kluczowych narzędzi marketingo-
wych sprzyjających tworzeniu wartości dla or-
ganizacji jest marka, która ma istotny wpływ na 
możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu z do-
konywanych inwestycji. To zasób niematerialny, 
którego wartość jest trudna do jednoznacznego 
określenia (T. Roberts 2011). Można ją zdefinio-
wać jako wyobrażenie o firmie lub jej produk-
tach, które jest specyficzne i niepowtarzalne. Po-
strzegana jest jako forma obietnicy organizacji 
odnośnie jakości oferowanych produktów, dostar-
czenia oczekiwanych i rozpoznawalnych przez 
klienta wartości. Prawnie możliwe jest jej wyko-
rzystanie w celu oznaczenia organizacji jako cało-
ści. Marka utożsamiana jest ze szczególną nazwą, 
symbolem, terminem, znakiem lub kombinacją 
wymienionych elementów. Generalnie ma na ce-
lu pozwolić konsumentowi zidentyfikować pro-
dukt, wskazać jego pochodzenie oraz odróżnić go 
od identycznych oferowanych przez konkurencję 
(P. Kotler, G. Armstrong 1994). 

Marki nie należy utożsamiać jedynie ze znakiem 
towarowym pozwalającym na wyróżnienie towa-
rów i usług oferowanych przez określoną organi-
zację. Według standardu ISO 10668:2010 znak to-
warowy (trademark) należy rozumieć jako prawnie 
chroniony znak (dowolna kombinacja znaków), 
który umożliwia odróżnienie ofert różnych konku-
rencyjnych organizacji, natomiast markę (brand) 
należy postrzegać jako związane między innymi 
z funkcją marketingową aktywa niematerialne, do 
których zaliczamy: nazwy, znaki, symbole, okre-
ślenia, logo, projekty graficzne, czy ich kombinacje 
(ISO 10668:2010). 
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Marka to przede wszystkim nazwa kojarzona 
z produktem, wykraczająca poza jej pierwotne zna-
czenie, co sprawia, że konsumenci łączą ją również 
z innymi rzeczami. Często stanowi o sposobie po-
strzegania nie tylko produktu, ale całej organizacji. 
Zatem w rzeczywistości duże znaczenie odgrywa 
uznanie przez konsumenta produktu za najlepszy 
i może zdarzyć się, że percepcja jest ważniejsza od 
jego obiektywnych cech. Zatem marka – poza ele-
mentami słowno-graficznymi charakterystycznymi 
dla znaku towarowego – obejmuje odczucia i sko-
jarzenia związane z produktem, które mają istotny 
wpływ na podjęcie przez konsumenta decyzji odno-
śnie zakupu.

Pierwotnie markę postrzegano jedynie jako 
identyfikator umożliwiający podkreślenie warto-
ści i oryginalności produktu, dający szansę na od-
różnienie go od oferty konkurencyjnej. Niemniej 
z czasem zaczęto dostrzegać, iż jest zdolna do ge-
nerowania korzyści, wartości dodanej zarówno 
dla producenta, jak i konsumenta. Oznacza to, iż 
konsument, dokonując zakupu, nie robi tego tylko 
ze względu na korzyści funkcjonalne (jakość) czy 
ekonomiczne (cena), ale i psychologiczne (wizeru-
nek). Efektem tego jest, iż dokonując zakupu, istot-
ne stają się zarówno elementy funkcjonalne (racjo-
nalne), jak i wirtualne (emocje, przekonania, świa-
domość). Sprawia to, iż markę można postrzegać 
jako jeden z czynników wpływających na wartość 
organizacji oraz instrument sprzyjający budowa-
niu relacji z interesariuszami, przede wszystkim 
konsumentami (Chernatony de L., Riely F. Dall’Or-
mo 1997, J. Altkorn 1999).

J. Altkorn (1999, s. 12-13) markom przypisał 
funkcje: identyfikacyjną (identyfikacja produktu), 
promocyjną (element procesu komunikowania się 
organizacji z rynkiem) i gwarancyjną (potwierdze-
nie jakości produktu). Dodatkowo można uzupeł-
nić je o funkcje (J. Kall 2001, s. 16–20): ochronną 
(chroni przed naśladownictwem), strategiczną (sta-
nowi element strategii marketingowej), transforma-
cyjną (wzbogaca przeżycia związane z konsumpcją 
produktu), zapewniającą powtarzalność i wspar-
cie (niezawodność produktu, gwarancja dostarcze-
nia określonych korzyści), czy ułatwiającą proces 
decyzyjny (uporządkowanie informacji na temat 
produktu).

Postrzeganie marki w kategorii ekonomicznej 
sprawia, iż należy upatrywać w niej szans na ge-
nerowanie dodatkowych korzyści, ponad te, któ-
re są możliwe do osiągnięcia przy ofercie nieozna-
czonej marką. Sprawia to, iż uzasadniona staje się 
jej prawna ochrona, gdyż wykorzystanie jej unika-
towości, wynikającej z połączenia wartości funk-
cjonalnych i dodanych, umożliwia organizacji wy-
różnienie oferowanych produktów od konkurencji. 
Szczególnie cenne są wizerunek marki i doświad-
czenia wynikające z użytkowania produktu. Marka 
gwarantuje stałą jakość produktu, przez co możli-
we jest upraszczanie procesu decyzyjnego odno-
śnie dokonania zakupu, dlatego uzasadnione jest 

budowanie relacji i związków z konsumentem, gdyż 
to powinno skutkować jego lojalnością (H. Szulce, 
K. Janiszewska 2006). 

Istotne staje się dążenie do kształtowania siły 
marki, co warunkuje uzyskiwanie dodatkowych 
istotnych korzyści, wartości dla organizacji. Postęp 
techniczny daje szereg możliwości odtworzenia 
cech produktu, innowacji produktowych w krót-
kim okresie, co sprawia, że to dzięki sile marki, któ-
ra może być utrzymana przez dłuższy czas, możli-
we jest zachowanie trwałej przewagi konkurencyj-
nej (J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan 2013). Siła marki 
uzależniona jest od jakości jej kapitału. W praktyce 
pożądany jest wysoki dodatni kapitał, czyli zestaw 
aktywów i pasywów związanych z marką, zdolnych 
do zwiększania wartości dostarczanej przez pro-
dukt dla organizacji oraz jej interesariuszy, przede 
wszystkim konsumentów. Na niego wpływ mają 
(D. Aaker 1991, s. 15): lojalność konsumentów (sta-
bilność sprzedaży, ograniczanie kosztów ponoszo-
nych w związku z realizacją działań niezbędnych 
dla pozyskania konsumentów), świadomość marki 
(jej rozpoznawalność), postrzegana jej jakość (moż-
liwość osiągnięcia wyższej ceny, marży), skojarze-
nia (ważne, aby były pozytywne i wyróżniające się) 
i pozostałe zasoby z nią związane. 

Kapitał marki to łączna i zakumulowana jej war-
tość, zbiór aktywów przynoszących korzyści orga-
nizacji w zakresie rynkowym i finansowym. Po-
strzegany jest jako suma wartości księgowej, istot-
nej dla udziałowców, analityków i zatrudnionych 
w organizacji, oraz tożsamości, odnoszącej się 
przede wszystkim do konsumentów, kierownictwa 
czy pracowników (P. Patkowski 2010, s. 38). Nale-
ży rozpatrywać go jako źródło przyszłych korzyści 
zarówno dla konsumentów, jak i organizacji. Kapi-
tał marki sprzyja zatrzymywaniu dotychczasowych 
konsumentów, pozyskiwaniu nowych i odzyski-
waniu utraconych. Umożliwia osiąganie wyższych 
marż ze sprzedaży produktów poprzez wyższe ceny 
czy możliwość ograniczania kosztów związanych 
np. z promocją. Uzasadnia to inwestycje w budo-
wę marki, gdyż powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w postawach i reakcjach konsumentów na ofertę 
rynkową organizacji.

W zasadzie tworzenie marki wymaga:
 oferowania przez organizacje poszukiwanych 

przez konsumentów korzyści, podjęcia próby odpo-
wiedzi na pytanie, czy dostarczenie ich jest zgod-
ne z jej interesem i dzięki temu zostaną osiągnięte 
efekty większe od kosztu ponoszonych nakładów,

 określenia architektury marki (relacji pomiędzy 
markami), dokonania wyboru jej identyfikatorów 
(przede wszystkim nazwy), kształtowania zdolno-
ści warunkującej jej wyróżnienie na rynku spośród 
innych ofert (unikalność, wizerunek),

 zaangażowania wszystkich członków organi-
zacji w proces jej budowy, konsekwentnej reali-
zacji i dostarczania korzyści związanych z marką 
w odniesieniu do interesariuszy, do których jest 
skierowana,
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 gromadzenia i optymalnego wykorzystania za-
sobów warunkujących skuteczność i efektywność 
realizacji obranych przez organizację celów (obiet-
nic marki) oraz ich zewnętrznej komunikacji po-
przez podejmowane skutecznych działań reklamo-
wych, promocyjnych.

Oznacza to, iż właściciel marki musi zapewnić 
jej wyjątkowość, zdolność dostarczenia wyróżnia-
jącej się użyteczności, a przede wszystkim wykre-
ować jej tożsamość, poprzez zachowanie spójności 
języka w procesie komunikowania się z konsumen-
tami (J. Krall 2002, s. 6). Zarządzanie marką ma na 
celu podejmowanie odpowiednich działań w celu 
zachowania jej wartości.

Znaczenie marki – wyniki badania ankietowego

Celem przeprowadzonego badania ankietowego 
było pozyskanie informacji na temat postrzegania 
przez konsumenta w Polsce roli marki w procesie 
dokonywania zakupu produktu. Badania zostały 
przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2018 
roku za pomocą kwestionariusza ankiety on-line. 
W badaniu wzięli udział przypadkowi respondenci, 
zapewniono im anonimowość. Kwestionariusz an-
kiety składał się z trzech części. W jednej z nich zo-
stały umieszczone pytania pozwalające na dokona-
nie ogólnej charakterystyki respondenta oraz okre-
ślenie postrzegania przez niego marki jako symbolu 
jakości produktów. W tej części badań autorzy celo-
wo nie nawiązali do konkretnego produktu, ponie-
waż zależało im na poznaniu ogólnego postrzegania 
marki i jej wpływu na podjęcie decyzji o dokonaniu 
zakupu produktu2. Głównym mankamentem i ogra-
niczeniem badania własnego jest przeprowadzenie 
go na stosunkowo małej próbie badawczej, niemniej 
uzyskane wyniki stanowią przesłankę do podjęcia 
badań pogłębionych. 

W badaniu wzięło udział 161 respondentów. 
Większość ankietowanych, bo 70%, stanowiły ko-
biety, a 30% mężczyźni. 40,6% ankietowanych za-
mieszkuje w miastach, których liczebność prze-
kracza 100 tys. mieszkańców, 36,3% to mieszkań-
cy miast do 100 tys. mieszkańców, a 23,1% – wsi. 
55,6% ankietowanych stanowili ludzie z przedzia-
łu od 20-34 lat, 20% było z przedziału od 34 do 
49 lat, a 17,5% miało powyżej 49 lat. Natomiast 
6,9% ankietowanych zadeklarowało, że nie ma 
jeszcze ukończonych 20 lat. 76,9% ankietowanych 
zadeklarowało wykształcenie wyższe, 20% śred-
nie, a 3,1% podstawowe. Zdaniem 38,3% ankieto-
wanych ich dochód na członka rodziny wynosi od 
1–2 tys. złotych, 35,7% określiło go na ponad 
3 tys. złotych, 15,6% między 2 a 3 tys., a 10,4% po-
niżej 1 tys. złotych.

W przeprowadzonym badaniu ankietowym re-
spondentom zadano pytanie – czy podczas swoich 

2 W kolejnych pracach autorzy zamierzają przedstawić uzyskane 
wyniki badań na temat wpływu marki soków/napojów/nektarów na 
proces podjęcia decyzji przez konsumenta o ich zakupie.

wyborów zakupowych kierują się marką? Było to 
pytanie ogólne, gdyż nie wskazano żadnej grupy 
produktów. Z uzyskanych informacji wynika, iż 
48,1% sugeruje się marką, a 41,9% stwierdziło, że 
często zdarza im się podejmować decyzję o zakupie 
produktu z uwzględnieniem marki. Jedynie 10% 
uznało, iż rzadko kieruje się marką podczas robie-
nia zakupów. 

Ankietowani przy wyborze produktów kierują się 
marką z różnych powodów. Udzielając odpowiedzi, 
mogli wskazać kilka możliwości. Dla 60,4% ankie-
towanych marka jest wyznacznikiem oczekiwanej 
jakości, 45,5% bardziej ufa produktom markowym, 
22,7% kieruje się marką z przyzwyczajenia, 14,3% 
stwierdziło, iż jest zbyt duży wybór produktów, 
a marka pomaga im podjąć decyzje, zaś 13,6% robi 
to, gdyż została zachęcona przez reklamy.

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 
cech idealnej marki. Było to pytanie, w którym mo-
gli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Z przepro-
wadzonego badania wynika, że ankietowani za ce-
chy idealnej marki uznali: gwarancję najwyższej ja-
kości (81,4%), cenę skorelowaną z jakością (62,7%), 
wiarygodne deklaracje producenta (58,4%), duże 
zaufanie w stosunku do producenta (41,6%), zo-
rientowanie na jakość (40,4%), podejście ekolo-
giczne (33,5%), pozytywny i przyjazny wizerunek 
(26,10%), rozpoznawalność (23%), oryginalność 
(21,1%), zachęcającą szatę graficzną (14,3%), du-
ży popyt na produkty (13%), zdolność przyciągania 
konsumentów (12,4%), dobrze prowadzoną kampa-
nię produktową (12,4%), częstotliwość wprowadza-
nia innowacji (11,2%), prestiże (10,6%), chwytli-
wość nazwy (6,8%), podejście prospołeczne (5,6%), 
intrygujące logo (5,9%), tożsamość (5%) i zdolność 
generowania zysku (4,3%).

Aby mówić o idealnej marce, należy ją przede 
wszystkim dobrze ukształtować. W jakim celu? To 
kolejne pytanie, jakie zostało zadane ankietowa-
nym? Ankietowani mogli wskazywać więcej niż 
jedną odpowiedź. Z przeprowadzonego badania 
wynika, iż cele kształtowania marki są następują-
ce: zyskanie nowych klientów (66,5%), zwiększenie 
możliwości generowania zysków (61,5%), osiągnię-
cie pozycji lidera (56,5%), zwiększenie zdolności 
utrzymania stałych klientów (51,6%), zwiększenie 
rozpoznawalności produktów (47,8%), zwiększenie 
udziału i znaczenia na rynku (44,1%), gwarantowa-
nie określonej jakości produktu (42,2%), pozostanie 
w świadomości klientów na dłużej (28%), budowa-
nie zaufania do organizacji (24,8%), promowanie 
produktu (23%), prestiże (23%), poprawa wizerun-
ku (20,5%), poszerzanie działalności – rozwój o no-
we produkty (15,5%) oraz promowanie społecznie 
odpowiedzialnych działań organizacji (3,7%).

Udzielając odpowiedzi na kolejne pytanie, an-
kietowani wskazali kluczowe czynniki3, które ich 
zdaniem wpływają na proces kształtowania marki. 

3 Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 5 kluczowych 
czynników w procesie kształtowania marki.
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Z uzyskanych informacji wynika, iż za takie uzna-
li: wysoką dbałość o klientów (57,1%), oryginal-
ność – brak kopiowania konkurencji (57,1%), wy-
soki poziom rozpoznawalności produktów (56,5%), 
wieloletnią obecność na rynku (47,2%), ogólno-
dostępność produktów (36,6%), uczciwość i au-
tentyczność producenta (33,5%), wysoki udział 
w rynku (32,3%), zorientowanie na jakość – ciągłe 
i kompleksowe doskonalenie (29,2%), stworzenie 
odpowiedniej tożsamości marki (28%), wiarygod-
ność, zaufanie klientów oraz innych interesariuszy 
(25,5%), różne formy reklamy (23%), zdolność ge-
nerowania zysku (19,3%), symbole graficzne odda-
jące charakter marki (16,1%), ciekawą ideę i prze-
kaz (15,5%), kompetencje pracowników (12,4%), 
styl zarządzania organizacją (6,3%), respektowa-
nie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu 
(6,2%), dobór odpowiednich instrumentów zarzą-
dzania organizacją (4,3%), doskonalenie marketin-
gowych kompetencji pracowników (3,1%). 

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie in-
strumentów mających wpływ na proces kształto-
wania marki i jej postrzeganie4. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, iż są to: reklama (75,8%), logo 
(50,3%), wizerunek (49,1%), nazwa (47,2%), opa-
kowanie (37,3%), stopień nowatorstwa (21,7%), po-
siadany potencjał (16,8%), styl zarządzania organi-
zacją (15,5%), doskonalenie kompetencji pracowni-
ków (11,8%), zdolność wykorzystania właściwych 
instrumentów zarządczych (8,7%).

Uzyskane wyniki z przeprowadzonego badania 
ankietowego znajdują potwierdzenie w wynikach 
badań innych naukowców zajmujących się tym 
problemem. Według E. Skrzypek i F. Pinzaru (2017, 
s. 209) marka to gwarancja „jakości, trwałości i sta-
bilności oferowanych korzyści”, a świadomi tego 
konsumenci stają się lojalni i zadowoleni. Oznacza 
to, iż marka ma duże znaczenie podczas podejmo-
wania decyzji o zakupie produktu, gdyż konsumen-
ci uznają, iż pełni ona funkcję gwarancyjną. Konsu-
menci zwracają uwagę przede wszystkim na „jakość 
produktów oznaczonych marką i wybierają te, dzię-
ki którym odczuwają satysfakcję z zakupu” (M. Grę-
bowiec 2016, s. 65). Badania przeprowadzone przez 
K. Liczmańską (2015, s. 115) dowodzą, że dzisiej-
szego konsumenta cechuje świadomość i zdolność 
poszukiwania informacji. To od renomy marki, za-
dowolenia z produktu i poziomu satysfakcji z ja-
kości uzależniona jest jego lojalność i chęć dalszej 
współpracy z organizacją. Oznacza to, iż za celowe 
należy uznać budowanie silnej marki, która pozo-
staje w świadomości konsumenta, gdyż stanowi to 
o sukcesie organizacji, mogąc stać się największą 
dla niej wartością, przesądzając o możliwości uzy-
skania przez nią przewagi konkurencyjnej (E. Wola-
nin-Jarosz 2015, s. 209).

4 Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 3 instrumentów 
(narzędzi), które ich zdaniem mają największy wpływ na proces 
kształtowania wartości marki i jej postrzeganie.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań literaturowych i an-
kietowych jednoznacznie wynika, iż marka, a tak-
że proces zarządzania nią, wpływa na postrzega-
nie produktów przez konsumentów. Pomimo bar-
dzo dużej konkurencyjności, przestrzegając zasady 
etyki biznesowej, stawiając na pierwszym miejscu 
dobro klienta, sukces marki jest możliwy do osią-
gnięcia. Za celowe należy uznać nadanie marce 
określonej tożsamości, budowanie jej pozytywnego 
wizerunku i wzmacnianie siły, gdyż ma to istotny 
wpływ na udział organizacji w rynku, możliwość 
osiągania przez nią korzyści.

Z przeprowadzonych badań ankietowych wyni-
ka, iż:

 90% badanych, robiąc zakupy, zwraca uwagę 
na to, jakiej dany produkt jest marki, co oznacza, 
że zjawisko rozpoznawalności marki ma znaczenie,

 konsumenci podczas zakupów decydują się na 
produkty markowe, ponieważ mają do nich więk-
sze zaufanie, co wiąże się z przekonaniem o wyż-
szej ich jakości,

 z punktu widzenia konsumentów najbardziej 
istotne są cechy (np. gwarancja najwyższej jakości) 
i czynniki (np. wysoka dbałość o klientów, oryginal-
ność marki) mające na nich bezpośrednie oddziały-
wanie, których efektów mogą doświadczyć, 

 za kluczowe cele marki należy uznać zwiększe-
nie zdolności organizacji do pozyskiwania nowych 
klientów i generowania zysków,

 za kluczowe instrumenty w procesie kształto-
wania wartości marki uznano reklamę (przyciąga-
nie uwagi konsumenta do marki) i logo (skojarzenie 
z marką, produktem), które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do kształtowania jej wizerunku.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż zarówno 
z punktu widzenia konsumenta, jak i organizacji 
celowe jest kształtowanie silnej marki, którą powin-
na cechować przede wszystkim oczekiwana jakość 
produktu, a jego cena powinna być z nią skorelowa-
na. Takie działanie sprzyja zachowaniu lojalności 
dotychczasowych i zyskiwaniu nowych klientów, 
co zwiększa możliwość generowania zysku.
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Introduction

Man has always felt the need to care for his body 
and, consequently, beauty. Ancient Egyptians used 

oils and creams to protect the skin against dry and 
hot climate. Their base contained natural ingredi-
ents mainly myrrh, thyme, marjoram, chamomile, 
lavender, lily, peppermint, rosemary, cedar, rose, 
aloe, and olive, sesame, and almond oils. The Egyp-
tians also used minerals such as malachite, galena 
for the production of colored cosmetics. Also, the 
ancient Greeks and Romans were familiar with the 
care of the body. They received perfumes consist-
ing of essential oils and rose water, used olive oil 
as a cleaning agent for the skin and, in order to pre-
vent wrinkles, they produced creams that included, 
for example, figs or bananas. Some cosmetics used 
at that time arouse disbelief, such as the use of lead 
acetate and cinnabar for makeup [4]. The canons 
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Shampoos are one of the most important segments of the cosmetics market. Their basic task is to clean 
the hair and scalp from dust, sebum, microorganisms. Therefore the consumer first of all expects the 
shampoo to have good washing properties. In consumer choices, foam-forming properties and viscosity 
are not unmistakable. All this meant that the aim of this work was to determine the surface activity, 
foaming properties and viscosity of several shampoos available in the Polish market. The analysis included 
shampoos with “classic composition” and shampoos containing ingredients of natural origin. Critical micelle 
concentration was determined by measurements of the surface tension by tensiometer using the du Noüy 
method. In turn, the wetting properties evaluated on the basis of the contact angle.
Both the size of the contact angle and the CMC value indicate that shampoos containing ingredients of 
natural origin can compete in quality with classic shampoos.

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

surfaktanty, 
jakość szamponów 
do włosów 

Szampony stanowią jeden z ważniejszych segmentów rynku kosmetyków. Ich podstawowym zadaniem jest 
oczyszczanie włosów i skóry głowy z kurzu, sebum, mikroorganizmów, dlatego też konsument przede wszystkim 
oczekuje, aby szampon wykazywał dobre właściwości myjące. W wyborach konsumenckich nie bez znaczenia 
są także właściwości pianotwórcze oraz lepkość produktu. Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności 
powierzchniowej, właściwości pianotwórczych oraz lepkość kilku szamponów dostępnych na polskim rynku. 
Analizie poddano szampony o „klasycznym składzie” oraz szampony zawierające składniki pochodzenia 
naturalnego. Krytyczne stężenie micelizacji wyznaczono, dokonując pomiarów napięcia powierzchniowego za 
pomocą tensjometru, wykorzystując metodę du Noüy. Z kolei właściwości zwilżające oceniono na podstawie 
wartości kąta zwilżania.
Zarówno wielkość kąta zwilżania, jak i wartość CMC wskazują, że szampony zawierające składniki naturalnego 
pochodzenia mogą konkurować pod względem jakości z klasycznymi szamponami.
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of beauty, depending on the geographical loca-
tion were different, but invariably, people cared for 
beauty and tried to emphasize it. 

Over the centuries, the approach to hygiene and 
care for beauty has changed, these changes have 
been accompanied by modifications to the applica-
tion of cosmetics and their composition. 

It seems that a real revolution in the aspect of hy-
giene and what goes in the care of health and beau-
ty brought “inventing” soap. Initially, it was not 
a popular product, in medieval times it was con-
sidered a luxury product, and on a mass scale soap 
was received in the 18th century [4]. 

In the period when the soap was produced on 
a mass scale, people often reach for plants rich in 
saponins. Saponins are a group of chemical com-
pounds classified as polyglycosides. In principle, 
they can be classified into two groups: triterpene 
or steroidal. A number of studies have allowed us 
to prove that saponins have a number of unique 
properties: foaming, emulsifying, solubilizing and 
sweetening. In addition, their hemolytic, anal-
gesic, anti-inflammatory, antimicrobial and anti-
cancer effects have been confirmed [2, 6]. Subse-
quent studies on saponins confirmed that in the 
aqueous solution they orient themselves with the 
hydrophobic part in the opposite direction to the 
aqueous solution. In addition, they have the abil-
ity to form micelles, however the type and size of 
micelles depends on the structure of saponin. To 
this day, saponins are used commercially, the most 
commonly used are those obtained from Y. schidi-
gera and Q. saponaria. The syrup obtained from 
Y. schidiger is dried and the powder thus obtained 
is used in the cosmetics and pharmaceutical in-
dustries as well as for the production of beverages. 
In turn, saponins obtained from Q. saponaria are 
mainly used as surfactants and therefore they are 
a component of toothpastes, shampoos and liquid 
detergents [6]. 

Currently in the cosmetics market there is an in-
crease in both safety and ecological tendencies and 
the pursuit of using cosmetics that contain as much 
as possible ingredients of natural origin [5]. Also in 
the segment of hair washing shampoos, these ten-
dencies are observed, which is manifested by the 
fact that as ingredients, plant extracts rich in sapo-
nins are used.

Materials and methods

Hair washing shampoos should meet a number 
of functional properties to satisfy the growing ex-
pectations of consumers. Therefore, the aim of this 
work was to evaluate surface properties, wetting 
and foaming abilities of shampoos available in the 
Polish market.

Four hair shampoos available in the market 
were subjected to research. The research mate-
rial was significantly different in composition es-
pecially with the basic surfactant ingredient. The 

composition of individual products declared by 
producers is presented below: 

Product 1: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, So-
dium Citrate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Xylenesulfonate, Stearyl Parfum, Sodium Lauryl 
Sulfate, Sodium Chloride, Cetyl Alcohol, Parfum, 
Citric Acid, Sodium Benzoate, Polyquaternium-6, 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tetrado-
sium EDTA, Sodium Hydroxide, Trisodium Ethyl-
enediamine Dissucinate, Trihydroxystearin, Pan-
thenol, Panthenyl Ethyl Ether, Hexyl Cinnamal, 
Hydroxycitronellal, Magnesium Nitrate, Meth-
ylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, 
Methylisothiazolinone

Product 2: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodi-
um Myreth Sulfate, Glycerin, Niacinamide, Bisabo-
lol, Lauryl Glucoside, PEG-200, Hydrogenated Glyc-
eryl Palmate, PEG-90, Glyceryl Isostearate, PEG-40, 
Hydrogenated Castol Oil, Polyaquaternium-10, Lau-
reth-2, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Ben-
zoate, Potassium Sorbate, Parfum

Product 3: Aqua, Saponaria Officinalis Root, Sal-
via Officinals, Rosmarinus Officinals Leaf, Coco-
Betaine, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, Lau-
ryl Glucoside, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Trilau-
reth-4 Phosphate, Ethylhexylglycerin, Parfum, So-
dium Chloride

Product 4: Aqua, Lauryl Glucoside, Olea Euro-
paea Leaf Extract, Coco Glucoside, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Glycerin, Myrtus Communis Extract, 
Punica Granatum Extract, Sodium Chloride, Al-
cohol, Ginkgo Bilboa Extract, Sodium PCA, Sim-
mondsia Chinensis Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, So-
dium Lactate, Lactic Acid, Parfum, Limonene, Lina-
nool, Citronellol.

The surface properties of four shampoos avail-
able in the Polish market were examined, as well 
as the wetting properties were assessed. Wetting 
properties were determined based on the size of 
the contact angle. This size was determined us-
ing the I.T. Concept Tracker together with the in-
tegrated CCD camera. The value of the contact 
angle of the analyzed shampoos was determined 
on the surface of the paraffin which was applied 
as a standard of skin surface. The surface tension 
of the tested shampoo solutions was determined 
using the Krüss Processor K12 tensiometer. The 
measurements were made using the du Noüy ring 
method. 

Foaming properties were determined using 
the method described in Polish Standard PN-EN 
12728 [7]. It is a method of producing foam with 
a perforated disk with strictly defined dimen-
sions. After applying the procedure described in 
the Polish Standard the volume of the resulting 
foam was read after 10 seconds, then after 1 and 
10 minutes. 

Examination of foaming properties also al-
lowed to determine the foam’s durability. The 
foam stability index was calculated from the for-
mula [11]:
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where:
V1 – volume of foam measured after 10 seconds [cm3]
V2 – volume of foam measured after 10 minutes 
[cm3].

The study consisted in measuring the dynam-
ic viscosity of shampoo. The tests were carried 
out with the use of viscometers RVDV2T extra 
(Brookfield). 

The pH measurement was carried out with 
a Mattler Delta 350 pH meter at room temperature.

Results

The size of the contact angle is considered to de-
termine the parameters capable of wetting the sur-
face of the solution. In investigations of surfactants 
and household chemistry products, the contact an-
gle is measured on different surfaces, however, in 
the case of personal care products, the contact angle 
on the surface imitating skin area is usually tested. 
The authors used the paraffin film as the test sur-
face. The process of wetting is influenced by several 
factors: the type of surface to be wetted, the struc-
ture and concentration of surface active compounds 
contained in the solution, the length of the wetting 
process. Depending on the size of the contact angle, 
liquids can be divided into four classes, as liquids 
completely wetting treat those for which the size of 
the contact angle is equal to zero. When the size of 
the angle is between 0° and 90°, the liquids take on 
the nature of partially wetting. On the other hand, 
liquids that are partly non-wetting are treated with 
solutions for which the discussed angle is in the 
range from 90° to 180°. The value of the contact an-
gle equal to 180° manifests liquids that do not have 
wetting properties. 

All of the tested 10% solutions of shampoos 
showed the ability to wet the paraffin surface, sug-
gesting that the surface of the scalp will also be 
well wetted by them. The obtained values of con-
tact angles ranged from 33.34° to 53.14°. The low-
est value of the contact angle was demonstrated 
by the shampoo solution No. 4. This suggests that 
among the tested shampoos it has the best wetting 
properties. The producer declares the presence 
of nonionic surfactants: Lauryl Glucoside, Coco 
Glucoside, as well as an-
ionic surfactant: Sodium Co-
coyl Glutamate. In addition, 
this shampoo is certified 
ECOCERT, 97.2% of plant in-
gredients comes from organ-
ic farming. A slightly high-
er value of the contact angle 
was determined for shampoo 
No. 2 which was composed 
of the following surfactants: 

Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myreth Sulfate, 
Lauryl Glucoside, Glyceryl Isostearate, Laureth-2. 
This product is intended for frequent washing of 
babies and children’s hair. The manufacturer de-
clares that thanks to the presence of vitamin B3 
in it, it cleanses and cares hair, acting at the same 
time soothing the scalp. Low values of the con-
tact angle (41.4°) were also displayed in shampoo 
No. 4, the manufacturer indicates that it is a herbal 
shampoo containing extracts of Saponaria Offici-
nalis, sage and rosemary. Although the root extract 
of the Saponaria Officinalis is rich in surfactants, 
the formulation also contains: Coco-Betaine, Sodi-
um Cocoyl Isethionate, Lauryl Glucoside, Trilau-
reth-4 Phosphate. In terms of wetting properties, 
the popular shampoo, which is based on Sodium 
Laureth Sulfate, was also studied, and other sur-
factants were also present in shampoo No. 1: Co-
camidopropyl Betaine, Sodium Xylenesulfonate, 
Sodium Lauryl Sulfate. The shampoo exhibited 
good wetting properties, however, the contact an-
gle determined for its solution was 20° higher than 
the angle indicated for shampoo No. 4.

The conducted research allowed also to deter-
mine CMC and adsorption parameters. Based on 
adsorption isotherms the critical micelle concen-
tration values were determined. The determined 
CMC values ranged from 0.04% to 0.11%. The 
shampoo dedicated to children and the sham-
poo based on the Saponaria Officinalis extract 
had a CMC value of 0.05%, slightly smaller CMC 
showed shampoo number 4. Table 1 lists CMC val-
ues and other surface parameters as well as pH and 
viscosity values.

The efficiency of reducing the surface tension of 
the solvent by surfactants describes the pC20 coef-
ficient. In mathematical terms, it is a negative deci-
mal logarithm of C20. C20 is the amount that corre-
sponds to the surfactant concentration for which 
the surface tension of the solution is 20 mN/m low-
er than the surface tension of water [10]. The val-
ues presented in the table 1 indicate that the most 
effective surface tension of water reduces shampoo 
number 4.

It is obvious that an increase in the surfactant 
concentration in an aqueous solution results in 
a reduction in the surface tension of the solution, 
hence an important parameter in assessing the sur-
face properties is the level of difference between 
the surface tension of the solvent and the surface 

Table 1. Basic quality parameters of testes shampoos

Shampoo Contact
Angle pH CMC

 [%]
γCMC

[mN/m]
ΠCMC

[mN/m] pC20
Viscosity
[mPa*s]

1 53.14 5.79 0.114 32.21 38.68 1.959 4389

2 35.71 6.54 0.106 28.45 42.45 1.820 5540

3 41.40 4.95 0.066 28.42 42.47 2.508 1842

4 33.34 5.11 0.037 27.98 42.91 2.754 3250

Source: author’s own study
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tension of the surfactant solution. The difference 
between these values is called the surface pressure 
(Π) [8]. The obtained data indicate that the high-
est reduction of surface tension at a concentration 
equal to the CMC value was obtained for shampoo 
No. 4.

The viscosity of products is an important prop-
erty in terms of consumer. Usually, consumers per-
ceive a more viscous product as a product with 
a richer composition, while too high or too low vis-
cosity value can negatively affect product applica-
tions [1, 9]. The viscosity value of the examined 
shampoos demonstrated that the shampoos based 
on natural extracts showed quite low viscosity val-
ues.The lowest viscosity value was found in the 
shampoo, which contained the Saponaria Offici-
nalis extract, the higher value was shown by sham-
poo No. 4 determined by the herbal producer. In 
turn, shampoo dedicated to the care of children and 
infants (No. 2) showed the highest viscosity equal 
to 5540 mPa*s, the lower value of viscosity was 
characterized by shampoo No. 1.

For all shampoos tested, the manufacturers used 
sodium chloride as one of the applied viscosity 
modifiers.

On the basis of the standard BN-86/6145-25 it 
can be concluded that the pH value of each sham-
poo meets the requirements of the standard, as all 
the measured values are in the range of 4.5-8 [2]. 
However the physiological pH value of children’s 
and adults’ skin oscillates within the range of 4.5-
5.5, hence it is recommended that cosmetics prod-
ucts have a pH close to the pH of the skin. It in-
dicates that the product No. 3 and 4 matches the 
physiological pH value the best.

The ability to create foam is one of the parame-
ters that are important to the consumers. The pro-
duction of the foam by 1% solution of examined 
shampoos produced was differentiated (Fig. 1). As 
it can be seen the highest volume of foam column 
is produced by product No. 4.

Not only the amount of produced foam is impor-
tant for consumers but also the stability of the foam. 
Such information can be read from the kinetic 
measurement of the foam amounts. Foam stability 
index calculated was respectively 0.98, 0.90, 0.98, 
0.98. It can be concluded that all examined sham-
poo presents high stability of foam.

Conclusions 

The authors of this work have analyzed several 
physicochemical properties of hair washing sham-
poo, which are meaningful in terms of application. 
It was extremely interesting to compare classic 
shampoos whose composition is based on synthetic 
surfactants with shampoos containing natural in-
gredients. Both the size of the contact angle and the 
CMC value indicate that shampoos containing in-
gredients of natural origin can compete in terms of 
quality with classic shampoos. It seems that in the 
case of a shampoo containing Saponaria Officinalis 
extract, it is worth changing the formulation to in-
crease the viscosity, which would probably facili-
tate the application of the product.
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Wprowadzenie

W artykule przedstawiono opis tworzenia mode-
lu pojęciowego dla procesu laminowania umożli-
wiającego ocenę ryzyka akceptowalnego, dopusz-
czalnego i nieakceptowalnego. Analizę jakości opar-
to na przyjętym zestawie kryteriów potrzebnych do 
określenia całkowitego czasu naprawy błędów po-
pełnianych w trakcie procesu laminowania. W ba-
danej stoczni jachtowej wyróżnia się 20 możliwych 
błędów. Dodatkowo producent przypisuje każde-
mu z nich konkretną wagę. Analiza jakości w takim 
układzie jest bardzo skomplikowanym procesem, 
wymagającym dużej wiedzy doświadczalnej. W ar-
tykule postawiono następujące pytania: 

Czy można opracować model pojęciowy dla za-
rządzania ryzykiem w stoczni jachtowej? 

Czy można ustalić kryteria oraz poszczególne 
czasy naprawy dla zdefiniowanych błędów w pro-
cesie laminowania?

Czy można określić przedziały określające 
prawdopodobieństwa wystąpienia błędu (Pwb) oraz 
procentowego czasu naprawy (Pcn) w procesie ry-
zyka produkcyjnego?

W artykule zaproponowano pojęciowy model 
oceny umożliwiający wyznaczenie zbiorów wystę-
pujących niezgodności na trzech poziomach: ak-
ceptowalny, dopuszczalny i nieakceptowalny. 

Zarządzanie ryzykiem w ujęciu systemów zarządzania 
jakością

Według normy PN ISO 31000:2018-08 ryzyko jest 
to wpływ niepewności na cele, wpływ niepewności 
powoduje odchylenie od oczekiwań – pozytywne 
i/lub negatywne oraz może generować szanse i za-
grożenia [9]. To swoisty deficyt informacji co do 
możliwości osiągnięcia jednego wyznaczonego ce-
lu lub wielu celów [4]. Najwyższe kierownictwo 
powinno wykazywać przywództwo i zaangażowa-
nie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

model pojęciowy, 
ryzyko, 
system zarządzania 
jakością w produkcji

Celem artykułu jest zaproponowanie modelu pojęciowego normalizującego kryteria oceny ryzyka w systemie 
zarządzania jakością w stoczni jachtowej. Zamiarem jest przeprowadzenie analizy danych, pozwalającej 
wytyczyć zbiory o wysokim, średnim i niskim poziomie istotności dla wszystkich błędów powstających 
w procesie laminowania. W artykule skoncentrowano się na najważniejszych pojęciach związanych z ryzykiem 
i kryteriami jego oceny. Opracowany model pojęciowy został poddany analizie i posłużył do badań, 
uwzględniając 4 typy jachtów, zawierających łącznie 1450 próbek.
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The aim of the article is to propose a conceptual model that normalizes risk assessment criteria in a quality 
management system at a yacht shipyard. The intention is to perform a data analysis that allows to determine 
collections with high, medium and low level of significance for all errors arising in the laminating process. 
The article focuses on the most important concepts related to risk and the criteria for its evaluation. The 
conceptual model developed was analyzed and used for the study taking into account four types of yachts, 
containing a total of 1,450 samples.
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poprzez promowanie podejścia procesowego opar-
tego na ryzyku, jak również w obszarze zwiększa-
nia satysfakcji i zadowolenia konsumenta [8]. Sku-
teczne zabezpieczenie egzystencji przedsiębiorstwa 
wymaga między innymi realizacji takich celów, jak: 
osiągnięcie zysku, zapewnienie długoterminowej 
konkurencyjności firmy, wysokiej jakości posiada-
nej oferty sprzedażowej, terminowości dostaw, jak 
również respektowania norm etycznych i ekolo-
gicznych. Dlatego bardzo ważna jest systematyczna 
ocena procesów produkcji.

Przedsiębiorstwa, obierając określoną strategię wo-
bec ryzyka, mogą podejmować decyzje obciążone du-
żym ryzykiem, przynoszące zarazem duży zysk, lub 
unikać ryzyka, niekiedy rezygnując z zysku. W przy-
padku wysokiego poziomu bezpieczeństwa podejmo-
wane działania pozytywnie wpływają na osiągany 
zysk. Jeżeli jednak nakłady na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa stają się zbyt wysokie, a przychody 
firmy nie zwiększają się, wówczas zysk zmniejsza się 
i narasta konflikt tych dwóch celów [4].

Ryzyko określane jest jako iloczyn rozmiaru na-
stępstw (czasowych lub kosztowych) i prawdopo-
dobieństwa pojawienia się zdarzenia niepożąda-
nego, wpływającego na zaistnienie zakłócenia oraz 
jego skutków w określonym systemie [7]. Pojęcie 
ryzyka jest często utożsamiane z pojęciem niepew-
ności i niebezpieczeństwa. Niepewność oznacza, 
że nie wiemy, co może się wydarzyć, jednak w od-
różnieniu od ryzyka nie możemy określić prawdo-
podobieństwa wystąpienia danego zjawiska, zaś 
o niebezpieczeństwie mówimy wtedy, gdy mamy 
do czynienia raczej z pewnymi zagrożeniami. Za-
kres niepewności w przedsiębiorstwie neutralizu-
je się poprzez zapewnienie sobie jak największej 
liczby informacji o czynnikach mogących wpływać 
na odchylenie rzeczywistych wyników od wielko-
ści oczekiwanych. Ryzyko minimalizuje się nato-
miast poprzez dostosowanie wynikających z celu 
strategicznego działań taktyczno-operacyjnych do 
przypadkowych, niepożądanych zdarzeń [6]. Na-
leży również zauważyć, iż w tych samych okolicz-
nościach różne jednostki w zależności od posiada-
nych doświadczeń mogą odmiennie oceniać roz-
maite zdarzenia [2]. Jednakże tam, gdzie istnieje 
możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzenia, 
pojawia się również określone ryzyko i nie jest ono 
w żaden sposób uzależnione od stanu wiedzy jed-
nostki na jego temat.

Ryzyko może pociągać za sobą konsekwencję sta-
nowiącą szansę na dodatkowe korzyści bądź też 
zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia [10]. 
Zasady zarządzania ryzykiem zostały ujęte w for-
mie międzynarodowych norm, do których należą: 
COSO II, ISO 31000, AS/NZS 4360:2004 Risk Man-
agement. Normy te ukazują cały proces zarządza-
nia ryzykiem, poczynając od ustalenia kontekstu 
(zbadania wewnętrznych i zewnętrznych uwarun-
kowań stoczni i ich wpływu na ryzyko), poprzez 
ocenę ryzyka (identyfikację, analizę i ewaluację 
ryzyka), postępowanie z zaistniałym ryzykiem. 

Regularne monitorowanie i przegląd ryzyka oraz 
komunikacja i konsultacje z wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi interesariuszami przedsiębiorstwa sta-
nowią z kolei wstępny element każdej z faz procesu 
zarządzania ryzykiem. Monitoring rejestruje zmia-
ny zachodzące w otoczeniu, zapewnia informacje 
i jest podstawą do prowadzenia działań i kontrolo-
wania ryzyka. Dokumentacja procesu monitorowa-
nia weryfikuje skuteczność zastosowanych środków 
kontroli, stwarza warunki poprawy i udoskonalania 
wybranych metod i narzędzi zarządzania ryzykiem 
w organizacji. Komunikowanie się i konsultacje 
wpływają na lepsze zrozumienie wspólnie podej-
mowanych decyzji, ich przyczyn oraz oczekiwa-
nych konsekwencji [11].

Planując system zarządzania jakością, organizacja 
musi rozważyć czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, 
istotne dla osiągnięcia celu strategicznego. Uwzględ-
niane są wówczas zarówno znane, jak i nowe rodza-
je ryzyka, a także wszelkie zmiany zachodzące w ob-
szarze uprzednio rozpoznanego ryzyka [4]. Przesłan-
ki wewnętrzne pochodzą z samego przedsiębiorstwa 
i mogą wynikać z: 

 kompetencji menadżerów, 
 jakości oferowanych produktów, 
 technologii, systemów informacyjnych, 
 struktury i kultury organizacyjnej, 
wykorzystywanych systemów motywacyjnych, 
 przyjętej strategii finansowej, 
 efektywności realizacji procesów i innowacyj-

ności [8]. 
Przesłanki zewnętrzne pochodzą natomiast z oto-

czenia przedsiębiorstwa. Można do nich zaliczyć, 
na przykład: 

 ryzyka polityczne (wyniki wyborów), 
 ryzyka makroekonomiczne (ryzyko inflacji, 

zmiana kursu walut),
 ryzyka rynkowe (wahania cen surowców, zmia-

na trendów konsumenckich, nowa moda) itp. [5].
Ewaluacja ryzyka ma decydujący wpływ na pro-

ces podejmowania decyzji, określenia, w jaki spo-
sób należy postępować z danym ryzykiem. Doko-
nując ewaluacji ryzyka, wyróżnia się następujące 
klasy ryzyka: 

 ryzyko normalne – tkwiące w naturze procesów 
produkcyjnych lub też w charakterze działalności 
gospodarczej; 

 ryzyko dopuszczalne/rezydualne – na które za-
rządzający przedsiębiorstwem mogą sobie pozwo-
lić – np. straty wynikające z poszukiwań okazji 
rynkowych; 

 ryzyko niedopuszczalne – na które zarządzają-
cy nie mogą sobie pozwolić – np. ryzyko niemożno-
ści wykorzystania osiągniętego sukcesu; 

 ryzyko niezbędne – które należy podjąć, aby móc 
wykorzystać nadarzające się szanse rynkowe [3].

Warto również zaznaczyć, iż zanim podejmie się 
jakiekolwiek działania, ocenia się wiarygodność 
posiadanych informacji, kompetencje personelu, 
poprawność analizy, jak również możliwe stra-
ty lub korzyści wynikające z wystąpienia ryzyka, 
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przewidywane nakłady na jego redukcję i ekono-
miczność całego przedsięwzięcia. Istotne jest także 
uwzględnienie akceptowanego poziomu ryzyka in-
teresariuszy i całego społeczeństwa. Należy oszaco-
wać wrażliwość ekspozycji na dane ryzyko, liczeb-
ność grup wystawionych na ryzyko, skalę i trwałość 
jego skutków oraz poziom ryzyka w odniesieniu do 
konkretnego środowiska [11]. Problematyka ryzyka 
w systemach zarządzania jakością jest już co praw-
da opisana w literaturze, jednakże występuje pew-
na luka w obszarze procesu laminowania w stoczni 
jachtowej. Nowatorskim pomysłem opisanym w ni-
niejszej publikacji jest zbudowanie modelu pojęcio-
wego dla zarządzania ryzykiem w branży przemy-
słu jachtowego.

Ustalenie kryteriów oceny jakości w systemie 
zarządzania jakością w produkcji stoczni jachtowej 
w procesie laminowania

W analizowanym systemie zarządzania jako-
ścią, w badanej stoczni jachtowej, definiuje się 14 
procesów: 

1) proces realizacji budżetu, 
2) proces zarządzania informacją, 
3) proces zarządzania zasobami technicznymi, 
4) proces zarządzania środowiskiem, 
5) proces zarządzania ludźmi, 
6) procesy zawierania umów, 
7) procesy projektowania i wdrażania nowego 

wyrobu, 
8) proces rozwoju technologicznego, 
9) proces przygotowania produkcji, 
10) proces zakupów i magazynowania, 
11) proces produkcyjny, 
12) proces spedycyjny, 
13) proces serwisu, 
14) proces zadowolenie klienta i reklamacji. 
System ten szczegółowo opisano w pracy [1]. 

W niniejszym artykule skoncentrowano się na pod-
procesie laminowania, występującym w procesie 
produkcyjnym, obejmującym wiele czyn-
ności (np.: budowanie harmonogramu 
produkcji; formowanie – proces powiela-
nia i naprawy form; laminowanie – w tym 
wytwarzanie półfabrykatów laminato-
wych; montaż wyrobu; kontrolę wstępną 
i test funkcjonalny; wykonanie napraw; 
odbiór estetyczny wyrobu; nadanie statu-
su i przekazanie do magazynu wyrobów 
gotowych). Kluczowym elementem syste-
mu zarządzania jakością w stoczni jach-
towej – w ujęciu procesu laminacji – jest 
czas poświęcony na naprawę błędów. 

Artykuł prezentuje model pojęciowy 
wielokryterialnej oceny jakości dla sys-
temu zarządzania jakością w procesie la-
minowania jachtów, służący do wyzna-
czenia obszarów występowania ryzyk. 
Idealnym przypadkiem jest wyproduko-
wanie jachtu, który nie wymagałby czasu 

poświęconego na realizację czynności napraw-
czych. W badanej stoczni jachtowej po przeprowa-
dzonym wywiadzie z zespołem ekspertów (kierow-
nik działu kontroli jakości, dyrektor ds. kontroli 
technologii i rozwoju, główny technolog lamina-
towo-poliestrowo-szklany, pełnomocnik zarządu 
ds. jakości) wytypowano 4 typy jachtów, na któ-
rych przeprowadzono badania i dokonano analizy 
modelu oceny jakości. Łącznie użyto 1450 próbek. 
Informacje identyfikujące typy jachtów zaprezen-
tow ano w Tabeli 1. 

Analiza obejmuje 2 modele o długości: w prze-
dziale 6–7 m oraz 2 modele w przedziale 8-9 m, 
przy czym osobno rozróżnia się: zamknięty kadłub, 
zamknięty pokład, nadbudówka kadłub, nadbu-
dówka pokład. Badane obiekty były pogrupowane 
i przypisane do odpowiednich klas: J1, J2, J3_K, 
J4_P, J5_K, J6_P. Liczba reprezentantów była różna 
w każdej klasie (liczba próbek). Jacht charakteryzo-
wany jest przez zestaw atrybutów: typ jachtu, dłu-
gość, szerokość, zanurzenie, masę całkowitą. Takie 
podejście pozwala na dokładną analizę poszczegól-
nych obiektów. Na potrzeby badań przyjęto dwa 
jachty w przedziale 6-7 metrów oraz dwa jachty 
w przedziale 8-9 metrów. Wyróżnik K lub P ozna-
cza odpowiednio K – kadłub (J3_K, J5_K), P – po-
kład (J4_P, J6_P). 

Ocena jakości laminowanego elementu dokony-
wana jest na bieżąco podczas każdego procesu la-
minowania. Odpowiednio wyspecjalizowana grupa 
ekspertów dokonuje pomiaru, czy wybrany element 
wymaga dodatkowych działań naprawczych. Liczba 
minut potrzebnych na naprawę zapisywana jest w for-
mularzach systemowych przedstawionych w pracy 
[1]. Sumując całkowity czas poświęcony czynno-
ściom naprawczym, otrzymuje się wartość, która 
w procesie badawczym stanowi kryterium jakości. 
Listę czynności naprawczych i ich współczynników 
wagowych umieszczono w Tabeli 2.

System zarządzania jakością w wybranej stoczni 
oparty jest na modelu złożonym z wielu obiektów, 

Tabela 1. Zestawienie informacji identyfikujących typ jachtu 

Liczba 
próbek Typ jachtu Długość 

[m]
Szerokość 

[m]
Zanurzenie 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]

542 J1 6 metrów pokład 
otwarty 6,4 2,48 0,43 1036

365 J2 6 metrów pokład 
zamknięty 6,59 2,48 0,66 1050

 99 J3_K 8 metrów 
zamknięty kadłub 

8,42 2,98 0,75 2540

102 J4_P 8 metrów 
zamknięty pokład 

168 J5_K 8 metrów 
nadbudówka kadłub 

8,90 2,99 0,63 3060

174 J6_P 8 metrów 
nadbudówka pokład

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów systemowych pozyskanych 
w dziale produkcji stoczni jachtowej
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m.in.: produkcja, jacht, błąd na produkcji, waga. 
Przy produkcji jednego jachtu (por.  Tabela 1) może 
wystąpić wiele różnych błędów (por.  Tabela 2), przy 
czym ten sam błąd może wystąpić w procesie pro-
dukcji każdego jachtu (por . Tabela 3). 

Formalizując model pojęciowy, definiuje się, 
że jacht opisany jest przez szereg atrybutów: 

 identyfikator (id_jacht), 
 nazwa jachtu, 

 typ jachtu, 
 długość,
 szerokość,
 zanurzenie,
masa całkowita.

Błąd na produkcji opisany jest przy użyciu atry-
butów: identyfikator (id_bp), nazwa, waga, symbol. 
Związek pomiędzy obiektami jacht i błąd na pro-
dukcji rejestrowany jest za pomocą relacji Produk-
cja (por.  Rysunek  1).

Atrybutami tej relacji są identyfikatory: id_prób-
ka – zapewnia unikalność próbki, identyfikator, któ-
ry wskazuje typ próbki (id_jacht) oraz identyfikator, 
który odnosi się do numeru błędu (id_bp). Bardzo 
istotnymi informacjami są: data produkcji (data) 
oraz ilość czasu, wyrażona w minutach, potrzeb-
na do realizacji czynności naprawczych w związku 
z powstałym błędem. W przyjętym systemie pro-
dukcyjnym jachtu znaczącym elementem opisu 
każdego błędu jest waga, przez którą przemnaża się 
liczbę minut poświęconych na czynności napraw-
cze (zob.  Rysunek 2). Wysokość wagi błędu wynika 
z przyjętego rozwiązania systemow ego.

Wartość wagi (w1, w2 … wn) można traktować 
jako poziom istotności danego czynnika w proce-
sie laminacji. Producent wyróżnia dokładnie 7 war-
tości, n = 7, dlatego też proponuje się 7 poziomów 
(w1-w7), które koncentrują wszystkie typy możli-
wych błędów na produkcji (por . Tabel a 4).

 Tabela 2. Zestawienie informacji o  ocenianych czynnościach 
naprawczych i  ich współczynikach wagowych w procesie lami-
nacji jachtów (błędy na produkcji)

Id Symbol Nazwa błędu Waga błędu

1 x1 [A] Pęcherze powietrza do 15 cm  6

2 x2 [B] Przypalenia (A4)  6

3 x3 [C] Ubytki do zeszlifowania  6

4 x4 [D] Raki  6

5 x5 [E1] Rysy do zeszlifowania (A4)  2

6 x6 [E2] Rysy do naprawy  6

7 x7 [F] Pęknięcia (do 25 cm lub A4)  6

8 x8 [G] Odbicia włókien  6

9 x9 [H] Deformacje 15

10 x10 [I] Wady z formy (do 25 cm lub A4)  4

11 x11 [J1] Wady laminatu (delaminacje, błędy 
w laminowaniu) 15

12 x12 [J2] Wady laminatu (delaminacje, błędy 
w laminowaniu) 15

13 x13 [K] Porowatość 11

14 x14 [L] Plamy i krople utwardzacza  6

15 x15 [M1] Niedosycenie szkła 15

16 x16 [M2] Niedosycenie szkła 15

17 x17 [N] Plamy  6

18 x18 [O] Uszkodzenia przeciwślizgów (3 cm2) 15

19 x19 [P] Matowa powierzchnia  1

20 x20 [Q] Inne 30

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów systemowych 
pozyskanych w dziale produkcji stoczni jachtowej

 Tabela 3. Przykłady danych opisujących wartości podczas pro-
dukcji jachtu id=193 (obiekt J1)

Id_próbka Id_bp Id_jacht Data Liczba 
minut

1 1 193 03.07.2013 21

2 2 193 03.07.2013 20

3 3 193 03.07.2013  4

4 4 193 03.07.2013  3

5 7 193 03.07.2013  3

6 9 193 03.07.2013 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów systemowych 
pozyskanych w dziale produkcji stoczni jachtowej

Produkcja

PK id_próbka

 data
 liczba_minut
FK1 id_jacht
FK2 id_bp

Jacht

PK id_jacht

 typ jachtu
 długość[mm]
 szerokość[mm]
 zanurzenie[mm]
 masa całkowita [kg]

Błąd na produkcji

PK id_bp

 nazwa
 symbol
FK1 id_waga

Waga

PK id_waga

 nazwa
 wartość

Rysu nek 1. Model pojęciowy oceny poziomu jakości w systemie zarzą-
dzania jakością w produkcji jachtów – proces laminacji 

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 2. Wykres wartości wagowych dla poszczególnych błędów
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Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia błędu oraz 
procentowy czas naprawy dla opracowanego modelu 
pojęciowego

Wykorzystując ustalony model pojęciowy, prze-
prowadzono analizę jakości, uwzględniając cał-
kowity czas naprawy dla każdego rodzaju błędu 
(x1, x2,…x20) oraz dla wszystkich typów jachtu 
(J1, J2..J6). Całkowity czas naprawy dla poszcze-
gólnych typów jachtów jest różny (zob. Tabela 5), 
dlatego też przeprowadzono normalizację danych, 

uwzględniając różne liczebności poszczególnych 
zbiorów.

Dane te zostały uzyskane dzięki analizie całkowi-
tego czasu naprawy wszystkich próbek danej grupy 
jachtów. Wyznaczano wartości granic przedziałów 
dla każdego błędu w procesie laminacji. W ten spo-
sób podsumowano łączny czas naprawy wszystkich 
próbek. W przestrzeni zbiorów tych wartości wy-
znaczono grupy: 

 niski czas naprawy (Niski_CN), 
mały czas naprawy (Mały_CN), 
 umiarkowany czas naprawy (Umiar_CN), 
wysoki czas naprawy (Wysoki_CN), 
 bardzo wysoki czas naprawy (BWysoki_CN). 

Na podstawie tej informacji liczony jest procen-
towy czas naprawy. Dodatkowo uwzględnia się 
prawdopodobieństwo wystąpienia danego błędu 
w produkcji danego jachtu (zob.  Tabela  6).

Do badań posłużyły wartości procentowe. Przy-
kład danych opisujących jeden z badanych typów 
jachtu (J1) zaprezentowano w Tabeli 6.

Pożądaną sytuacją jest produkcja jachtu, niewy-
magająca długiego czasu naprawy, a ewentualne 
błędy mają małe prawdopodobieństwo wystąpienia. 

Tabela 4. Zestawienie wartości wag wg przypisanych zbiorów

Id Waga błędu Symbol

w1 30 x20

w2 15 x9,x11,x12,x15,x16,x18

w3 11 x13

w4 6 x1, x2, x3, x4, x6, x7, x8, x14, x17

w5 4 x10

w6 2 x5

w7 1 x19

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów systemowych 
pozyskanych w dziale produkcji stoczni jachtowej

Tabela 5. Zestawienie informacji o przedziałach czasu naprawy 
dla poszczególnych błędów dla jachtu J1

Symbol Niski_
CN

Mały_
CN

Umiar_
CN

Wysoki_
CN

BWysoki_
CN

x1 [A] 5 21,75 38,5 55,25 72

x2 [B] 2 6,5 11 15,5 20

x3 [C] 1 3,75 6,5 9,25 12

x4 [D] 1 3,25 5,5 7,75 10

x5 [E1] 1 2,5 4 5,5  7

x6 [E2] 1 3,25 5,5 7,75 10

x7 [F] 1 4,75 8,5 12,25 16

x8 [G] 2 7,75 13,5 19,25 25

x9 [H] 2 7,75 13,5 19,25 25

x10 [I] 3 8,5 14 19,5 25

x11 [J1] 1 2,25 3,5 4,75  6 

x12 [J2] 0 0 0 0  0

x13 [K] 1 7 13 19 25

x14 [L] 1 3,25 5,5 7,75 10

x15 [M1] 1 1,25 1,5 1,75  2

x16 [M2] 0 0 0 0  0

x17 [N] 1 1,5 2 2,5  3

x18 [O] 1 2,25 3,5 4,75  6

x19 [P] 2 7,75 13,5 19,25 25

x20 [Q] 1 1,25 1,5 1,75  2

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów systemowych 
pozyskanych w dziale produkcji stoczni jachtowej

 Tabela 6. Zestawienie informacji o prawdopodobieństwie wystą-
pienia będu dla jachtu J1

Symbol Pwb Niski_
CN

Mały_
CN

Umiar_
CN

Wysoki_
CN

BWysoki_
CN

x1 [A] 100% 16,05% 66,97% 14,02% 2,03% 0,92%

x2 [B] 93% 18,08% 59,41% 13,47% 1,66% 0,55%

x3 [C] 68% 40,96% 21,96% 3,14% 1,29% 0,18%

x4 [D] 35% 21,59% 8,86% 3,32% 0,55% 1,11%

x5 [E1] 30% 7,20% 19,56% 2,21% 1,11% 0,37%

x6 [E2] 3% 2,21% 0,37% 0,00% 0,00% 0,18%

x7 [F] 40% 26,94% 11,81% 1,11% 0,00% 0,18%

x8 [G] 79% 2,58% 59,04% 16,24% 0,55% 0,18%

x9 [H] 19% 7,56% 10,52% 0,37% 0,37% 0,18%

x10 [I] 99% 2,03% 63,65% 31,92% 0,37% 0,55%

x11 [J1] 1% 0,92% 0,00% 0,18% 0,00% 0,18%

x12 [J2] 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

x13 [K] 12% 10,89% 0,74% 0,18% 0,00% 0,18%

x14 [L] 11% 5,90% 2,58% 1,29% 0,74% 0,18%

x15 
[M1] 2% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,55%

x16 
[M2] 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

x17 [N] 1% 0,74% 0,00% 0,18% 0,00% 0,18%

x18 [O] 63% 18,45% 30,44% 10,15% 3,87% 0,37%

x19 [P] 97% 1,48% 89,30% 5,54% 0,18% 0,55%

x20 [Q] 1% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37%

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów systemowych 
pozyskanych w dziale produkcji stoczni jachtowej
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Wykorzystując opracowany model danych, można 
przeprowadzić dogłębną analizę znaczących błę-
dów i czasu ich naprawy w procesie laminacji jach-
tu, uwzględniając obszary A B C, obrazujące poten-
cjalne wystąpienie ryzyka (zob.  Rysunek 3).

Podsumowanie

W artykule opisano użyteczność wyznaczonych 
kryteriów jakościowych oraz model pojęciowy ze-
stawiający atrybuty wpływające na ocenę poziomu 
ryzyka w procesie laminacji. W analizie przedsta-
wionej w niniejszym artykule odniesiono się tyl-
ko do jednego, wybranego losowo, obiektu badań 
(J1). Dla niniejszego obiektu zestawiono informacje 
o czasie naprawy dla poszczególnych błędów, jak 
i informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia 
błędu dla poszczególnych czasów naprawy. Zesta-
wienia posłużyły do graficznej prezentacji obsza-
rów występowania ryzyk dla trzech zdefiniowa-
nych obszarów – poziom A (akceptowalny, mie-
szący się w przedziale 0–50%), poziom B (dopusz-
czalny, mieszczący się w zakresie 50–75%) oraz 
poziom C (nieakceptowalny, mieszczący się w gra-
nicach 75–100% prawdopodobieństwa wystąpienia 
błędu oraz czasu naprawy). Artykuł stanowi wstęp 
do opracowania ankiety eksperckiej, w której zosta-
ną zdefiniowane pytania skierowane do ekspertów.
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Wprowadzenie

Japońska koncepcja ciągłego doskonalenia Kaizen 
zakłada ciągłe doskonalenie procesów organizacji 
przy czynnym udziale pracowników bezpośrednio 
w nich zaangażowanych [8][9][12]. Jej wdrożenie 
wymaga zmiany myślenia pracowników i ukierun-
kowanie ich na ciągłą chęć usprawniania swojego 
miejsca pracy [8][9][2][4]. 

Idea ciągłego doskonalenia procesów organizacji 
zgodna z koncepcją Kaizen od dziesięcioleci inspi-
ruje organizacje na całym świecie, także w Polsce, 
do wprowadzania w nich zmian organizacyjnych 
[1] [11]. Jest wdrażana w różnego rodzaju organi-
zacjach: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, or-
ganizacjach usługowych, organizacjach pożytku 
publicznego (np. [3][5][13][14]), przysparzając im 
dużo korzyści organizacyjnych i finansowych ([6]
[7] [8] [9]). Publikacje z zakresu wdrożeń Kaizen 
w głównej mierze pokazują rozwiązania w zakresie 
motywowania pracowników do działań doskonalą-
cych (np. [2]), jak również uzyskane efekty w do-
skonalonych procesach, głównie produkcyjnych, 
przy zastosowaniu zasady 5S i innych narzędzi 

ciągłego doskonalenia (np. [7] [13]). Stosunkowo 
rzadko są pokazane przypadki wdrożeń Kaizen jako 
jednego z elementów spójnego systemu zarządzania 
jakością w organizacji. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji 
zarządzania jakością opartej na idei Kaizen wpro-
wadzonej w przedsiębiorstwie SONEL S.A. oraz 
przedstawienie wymiernych efektów wdrożenia tej 
koncepcji w tym przedsiębiorstwie.

Podstawowym narzędziem badawczym była ana-
liza dokumentów wewnętrznych oraz obserwacja 
uczestnicząca.

Sonel S.A. – ogólne informacje

Polskie przedsiębiorstwo Sonel S.A. jest wiodą-
cym producentem elektronicznych przyrządów po-
miarowych dla elektroenergetyki zlokalizowanym 
w Świdnicy na terenie Dolnego Śląska, zatrudniają-
cym na koniec 2017 roku 302 pracowników.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 r. 
przez grupę pasjonatów inżynierów elektryków 
i elektroników jako przedsiębiorstwo TIM sp. z o.o. 
W 1998 r. przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na So-
nel S.A.

Podstawową działalnością Sonel S.A. jest pro-
jektowanie i produkcja różnego rodzaju mierni-
ków wielofunkcyjnych, testerów, lokalizatorów 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

jakość
kaizen
proces produkcyjny

Celem artykułu jest zaprezentowanie systemu zarządzania jakością opartego na idei Kaizen wprowadzonego 
w przedsiębiorstwie Sonel S.A. oraz przedstawienie wymiernych efektów jego wdrożenia w tym przedsiębiorstwie. 
Zaprezentowano model zarządzania jakością wprowadzony w Sonel, zwany SPS – System Produkcyjny Sonel. 
Przedstawiono dane ilościowe, które potwierdzają skuteczność tego systemu w realizacji celów organizacji 
oraz wskazują, że system ten został zaakceptowany przez pracowników i stał się standardem w Sonel.

KEYWORDS ABSTRACT

quality
kaizen
production process

The aim of the article is to present the quality management system based on the idea of Kaizen which is 
introduced in Sonel S.A. and to present measurable effects of the implementation of this system in this 
company. The management model called SPS – Sonel Production System and the impact of the implemented 
quality management system on the company’s results were presented. Quantitative data were shown, which 
confirmed the effectiveness of this system in achieving the objectives of the organization and indicated that 
the system has been accepted by the employees and has become the standard in Sonel.
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** Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania; e-mail: anna.
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przewodów, analizatorów jakości zasilania, kamer 
termowizyjnych, mierników cęgowych, multime-
trów, pirometrów i luksomerów. W ofercie Spółki 
szczególnie szeroką gamę produktów posiadają li-
nie przyrządów, m.in. do pomiaru rezystancji izola-
cji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, 
impedancji pętli zwarcia, zabezpieczeń różnicowo-
prądowych oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycz-
nego [15]. Przedsiębiorstwo świadczy poza tym 
usługi w zakresie montażu powierzchniowego ele-
mentów elektronicznych SMT (ang. Surface Mount 
Technology – montaż powierzchniowy) oraz spraw-
dzania metrologicznego przyrządów pomiarowych.

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie SONEL

Przedsiębiorstwo Sonel S.A. od początku swojej 
działalności dąży do wytwarzania wyrobów elek-
tronicznych, które służą poprawie bezpieczeństwa 
oraz jakości życia i pracy, zgodnie z oczekiwania-
mi obecnych i potencjalnych klientów. W celu po-
twierdzenia swoich działań w tym zakresie Sonel 
S.A. już w latach 90. wdrażał system zarządzania 
zgodny z wymaganiami ISO 9001. Pierwszy swój 
certyfikat na zgodność systemu zarządzania z wy-
maganiami normy ISO 9001:1994 Sonel otrzymał 
w 2001 roku, a dwa lata później przedsiębiorstwo 
recertyfikowało system zarządzania jakością zgod-
nie z wymaganiami normy ISO 9001:2000, a tym sa-
mym zaczęło wdrażać koncepcje TQM. Od tego cza-
su już pięciokrotnie Sonel S.A. recertyfikował sys-
tem zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. 
Ostatnia certyfikacja miała miejsce w 2018 roku.

Oprócz systemu zarządzania jakością w So-
nel wdrożono system zarządzania środowiskowe-
go oraz system bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W 2006 r. przedsiębiorstwo otrzymało po raz pierw-
szy certyfikat wdrożenia Systemu Zarządzania Śro-
dowiskowego PN-EN ISO 14001:2005, a w 2010 r. 
certyfikat zgodności swojego system bezpieczeń-
stwa i higieny pracy z wymaganiami polskiej nor-
my PN-N-18001:2004. Obecnie Sonel S.A. posiada 
wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgod-
ny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz 
PN-N-18001:2004.

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Sonel S.A., 
zajmujące się wzorcowaniem przyrządów pomiaro-
wych produkcji Sonel oraz mierników innych pro-
ducentów wraz z wystawieniem świadectw wzor-
cowania, a także prowadzeniem badań metrologicz-
nych prototypów nowoopracowywanych mierni-
ków i z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania 
nowych mierników i akcesoriów wprowadzanych 
do sprzedaży, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, w 2015 roku uzyskało certyfikat systemu 
zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/
IEC 17025:2005. W roku 2017 uzyskało akredytację 
PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i certyfikat na 
spełnienie wymagań normy PN- N ISO 17025:2005. 

System zarządzania jakością w Sonel S.A. nie 
ogranicza się jedynie do spełnienia wymagań norm 

systemowych ISO. W przedsiębiorstwie od kilku 
lat jest wdrażany i doskonalony autorski system za-
rządzania jakością – nazwany Systemem Produkcji 
Sonel (SPS) – oparty na założeniach Lean Manage-
ment. Filarem SPS jest filozofia Kaizen, metodolo-
gia 5S oraz zarządzanie strumieniem wartości VSM.

Geneza powstania Systemu Produkcji Sonel

Autorski system zarządzania jakością w Sonel, 
nazwany Systemem Produkcji Sonel (SPS), został 
opracowany w 2012 roku z inicjatywy Dyrektora ds. 
Produkcji. Jego celem było wprowadzenie takiego 
systemu, który zapewniałby realizację celów strate-
gicznych organizacji poprzez optymalizację proce-
sów, przede wszystkim procesu produkcyjnego, tj. 
ciągłą poprawę jakości, efektywności, bezpieczeń-
stwa i ergonomii pracy, przy jednoczesnym utrzy-
maniu produkcji wysokiej jakości wyrobów przy 
optymalnym koszcie i zgodnie z wymaganiami śro-
dowiskowymi. Przyjęto, że fundamentem SPS bę-
dzie metodyka oparta na Kaizen wdrożona w przed-
siębiorstwie rok wcześniej.

Pierwsze kroki formalizujące i systematyzujące 
system SPS zostały podjęte przez wybranych pra-
cowników działów produkcyjno-technologiczno-ja-
kościowych, którzy rozpoczęli wspólne prace nad 
systemem. Przyjęli oni, że system SPS powinien 
obejmować cztery wzajemnie uzupełniające się ob-
szary działania (rys. 1):

1. koszty,
2. logistykę, 
3. jakość, 
4. środowisko i bhp. 
Przydzielono liderów obszarów, odpowiedzialnych 

za realizację działań doskonalących w ich sektorze. 
Opracowano wówczas system doskonalenia, 

oparty na rozwiązaniach przyjętych w różnych 
koncepcjach zarządzania jakością, a przede wszyst-
kim Kaizen, który miał być podstawą Systemu Pro-
dukcji Sonel. W ciągu ośmiu lat system ewaluował 
i obecnie obejmuje dziewięć programów doskonalą-
cych, które wraz z Kaizen tworzą tak zwaną Pirami-
dę SPS (rys.2):

1. 5S – Zasady Organizowania Stanowisk Pracy, 
2. VSM (Value Stream Mapping) – Mapowanie 

Strumienia Wartości, 
3. KJS – Kółka Jakości Sonel, 

 

KOSZTY 
lider: Inżynier 

Procesu  
 

LOGISTYKA 
lider: Kierownik 
Działu Logistyki 

 
 

JAKOŚĆ 
lider: Kierownik 
Działu Jakości 

 
 

ŚRODOWISKO 
I BHP 

lider: Pełnomocnik 
Zarządu ds. 

Zintegrowanego 
Systemu 

Zarządzania 

Rysunek 1. Obszary działania w ramach SPS

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów przedsiębiorstwa 
Sonel S.A. 
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4. PJS – Platforma Jakości Sonel,
5. SCM (Supply Chain Management) – Zarządza-

nie Łańcuchem Dostaw,
6. SEEP – System Elektronicznej Ewidencji 

Produkcji,
7. AWS – Akademia Wiedzy Sonel,
8. VM (Visual Management) – Zarządzanie 

Wizualizacją,
9. PM (Project Management) – Zarządzanie 

Projektami.
Wszystkie podejmowane działania doskonalące 

w ramach systemu SPS są realizowane w oparciu 
o cykl PDCA (zaplanuj, wykonaj, sprawdź, działaj).

Piramida SPS

Piramida SPS to system skrupulatnie dobra-
nych programów służących poprawie efektywno-
ści i optymalizacji pracy [10]. Każdy z nich posiada 
swojego lidera, który sprawuje nadzór nad skutecz-
nym wykonywaniem zadań. Programy te są two-
rzone przez zespoły pracowników, którzy wspólnie 
pracują na sukces całego systemu SPS. U podsta-
wy piramidy leży program Kaizen. Kaizen w Sonel 
rozumiany jest jako ciągłe doskonalenie procesów 
przy pełnym zaangażowaniu pracowników.

Krótką charakterystykę poszczególnych progra-
mów w ramach piramidy SPS zaprezentowano 
w tab. 1.

Ewolucja systemu SPS

Budowanie kultury organizacyjnej

Pierwszą fazę wdrażania systemu SPS w So-
nel rozpoczęto od budowy kultury organizacyjnej 
sprzyjającej zaangażowaniu pracowników i ich od-
powiedzialności za efekty uzyskiwane w przedsię-
biorstwie. W tym celu podjęto kilka działań. Przede 
wszystkim wdrożono system sugestii pracowni-
czych związany ze zgłaszaniem przez każdego 

pracownika pomysłów na usprawnienie procesów 
i organizacji produkcji. Przygotowano procedurę 
zgłaszania, analizowania i wdrażania nowych po-
mysłów (tzw. kaizenów). Wprowadzono formula-
rze zgłaszania pomysłów, tzw. karty sugestii kaizen 
oraz skrzynki do zbierania pomysłów, tzw. skrzyn-
ki kaizen, umiejscowione w Dziale Produkcji. Po-
wołano Zespół ds. Kaizen, którego zadaniem jest 
cotygodniowa analiza zgłoszonych pomysłów oraz 
ich ocena i kwalifikowanie dobrych pomysłów do 
wdrożenia. Zespół przyznaje punkty kaizen po-
mysłodawcy, które są zapisywane w dokumentacji 
dotyczącej zgłoszenia, oraz podaje do wiadomości 
wszystkim pracownikom Sonel S.A. na tablicy ka-
izen. Za pomysł, który został przyjęty do wdroże-
nia, przyznaje się:

 10 punktów „Z” – jeżeli pomysł przyniósł zyski,
 3 punkty „S” – jeżeli pomysł ograniczył (zredu-

kował) straty, 
 3 punkty „B” – jeżeli pomysł poprawił bezpie-

czeństwo i higienę pracy (wyeliminował zagrożenie 
wypadkowe bądź miał wpływ na środowisko).

Zgłoszenia pomysłów poszczególnych pracowni-
ków są ewidencjonowane na ich indywidualnych 
kontach.

Przygotowano również system nagród dla naj-
bardziej pomysłowych pracowników. Za każdy 
punkt „S” i „B” pracownik może otrzymać jednora-
zowo dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii. 
Dodatkowo na koniec danego miesiąca Zespół ds. 
Kaizen wylicza premię dla tych pracowników, któ-
rych kaizeny zostały zakwalifikowane do wdroże-
nia. Dodatkowo pracownik, który uzbiera 50 punk-
tów „Z”, jest nominowany do zmiany stopnia za-
szeregowania wynagrodzenia, co wiąże się ze wzro-
stem stawki zasadniczej do 20% dotychczasowego 
wynagrodzenia, po czym punktacja liczona jest od 
początku.1 W Sonel wprowadzono również nagro-
dy pozafinansowe. Trzej pracownicy, którzy zgła-
szają najwięcej pomysłów doskonalących, otrzymu-
ją nagrody rzeczowe, wycieczkę lub kolację, które 
są wręczane raz w miesiącu w czasie uroczystości 
zwanej „Kaizen show”.

Wdrożenie systemu sugestii pracowniczych po-
przedzone zostało kampanią informującą o założe-
niach tego systemu i korzyściach dla pracowników 
oraz organizacji. W czasie wdrażania i doskonale-
nia systemu były przeprowadzone jeszcze dwie ak-
cje promujące system wśród pracowników. Kam-
panie te miały na celu uświadomienie pracowni-
kom ich roli w dostarczaniu wartości dla procesu, 
a w ostatecznym rezultacie dla klienta. 

Kolejnym działaniem wprowadzonym przez kie-
rownictwo Sonel w celu pobudzenia zaangażowa-
nia pracowników w doskonalenie procesów we-
wnętrznych było utworzenie i wspieranie inter-
dyscyplinarnych zespołów składających się z pra-
cowników z różnych działów, tzw. Kółek Jakości. 

1 IQ_01_System Kaizen v 1.3, instrukcja systemowa Sonel S.A., 
Świdnica 2013.

Rysunek 2. Piramida SPS

Źródło: materiały Sonel S.A., SPS opis systemu 09_2016 v 4_1, s. 3.
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Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów po-
jawiających się w organizacji. Spotkania Kółek Ja-
kości odbywają się w godzinach pracy oraz w cza-
sie spotkań połączonych z integracją lub też z we-
wnętrznym szkoleniem. Od 2012 roku działało 
15 Kółek Jakości, a ich praca została uwieńczo-
na złożeniem sugestii kaizen. W czasie spotkań 
uczestnicy Kółek Jakości, wykorzystując znane na-
rzędzia doskonalenia jakości i sięgając po nowe 
rozwiązania, bardzo często generują nowatorskie 
rozwiązania.

Kolejnym wdrażanym programem SPS, sprzyja-
jącym budowaniu kultury ciągłego doskonalenia, 

była Akademia Wiedzy Sonel (AWS), którego ce-
lem jest wspieranie pracowników poprzez transfer 
wiedzy. Jest to system, za pomocą którego pracow-
nicy mają możliwość otrzymania wiedzy poprzez 
szkolenia, a także mogą sami przekazywać swo-
ją wiedzę innym pracownikom. Każdy pracownik 
ma prawo uczestniczyć w organizowanym szkole-
niu. Tematyka szkoleń organizowanych w ramach 
AWS wynika przede wszystkim ze zgłaszanych 
przez liderów bieżących potrzeb, ale też oczeki-
wań zgłaszanych przez indywidualnych pracowni-
ków. Decyzję o podjęciu wykonania szkolenia po-
dejmuje lider programu po konsultacji z osobami 

Tabela 1. Charakterystyka programów piramidy SPS

Skrót programu Nazwa programu Zakres stosowania programu w Sonel

5S Zasady 
Organizowania 
Miejsca Pracy

Wdrożenie zasad organizowania miejsca pracy 5S wspomaga rozwiązywanie problemów w obszarze 
stanowisk pracy oraz tworzenie standardów pracy. W Sonel wytypowane obszary produkcyjne (stanowiska 
pracy) są poddawane regularnym auditom doskonalącym.

VSM 
(Value Stream 
Mapping) 

Mapowanie 
Strumienia 
Wartości

Metoda VSM jest wykorzystywana do odwzorowania przepływów materiałowych, informacyjnych oraz 
zasobów w systemie przedsiębiorstwa. Pozwala zobrazować i zrozumieć przepływy materiałów i produktu 
(od dostawy do klienta) w przedsiębiorstwie oraz zaproponować lepsze rozwiązania dla procesu, a tym 
samym likwidację marnotrawstwa i obniżanie kosztów produkcji wyrobów. 

KJS Kółka Jakości
Sonel

KJS tworzą grupy dyskusyjne składające się z kilku pracowników, których efektem działań są grupowe 
kaizeny oraz inne pomysły doskonalące poprawiające jakość i bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, a także 
pomysły mające korzystny wpływ na środowisko. 

PJS Platforma Jakości 
Sonel

Platforma jakości gromadzi dane dotyczące przebiegu procesów, niezbędne do monitorowania jakości 
oraz podejmowania decyzji doskonalących organizację. Dzięki Platformie są uzyskiwane dane i statystyki 
przydatne w analizach jakościowych do optymalizowania działań w procesach. 

SCM (Supply Chain 
Management)

Zarządzanie 
Łańcuchem 
Dostaw

SCM ma na celu optymalizację procesu przepływu materiału od dostawcy do klienta zewnętrznego. 
SCM obejmuje sześć obszarów: produkcję, zapasy, lokalizację, transport, koszty oraz informacje. Przyjęte 
wskaźniki w programie SCM to:
– terminowość dostaw w odniesieniu do potwierdzonych zamówień, 
– udział kosztów transportu do wartości dostaw,
– udział oszczędności w materiałach zużytych do produkcji do wartości zakupu.

SEEP System 
Elektronicznej 
Ewidencji Produkcji

SEEP jest elektronicznym narzędziem opracowanym przez pracowników Sonel służącym do nadzorowania 
procesu produkcji poprzez m.in. zbieranie danych o wydajności pracowników. Stanowi bazę danych 
o produkcji. System umożliwia elektroniczną rejestrację czasu pracy poszczególnych czynności 
wykonywanych przez pracowników, pozwala generować raporty prezentujące wydajność i efektywność 
pracy oraz nieprzewidziane „odchylenia i anomalie w procesie”. Do obsługi systemu wszystkie stanowiska 
pracy są wyposażone w tablety bądź komputery. Każdy pracownik w momencie rozpoczęcia pracy loguje 
się w systemie i odnotowuje wykonywanie zadania. Wszystkie informacje z tabletów są rejestrowane, 
gromadzone w formie plików i przetwarzane na potrzeby oceny wydajności i efektywności.

AWS Akademia Wiedzy 
Sonel

AWS jest to program umożliwiający transfer wiedzy wśród pracowników. Uczestnicy programu zarówno 
przekazują swoją wiedzę innym pracownikom, jak i sami są czynnymi słuchaczami. Tematyka szkoleń 
organizowanych w ramach AWS wynika z bieżących potrzeb oraz z oczekiwań pracowników. Tematy 
szkoleń może zgłaszać każdy pracownik, zaś decyzję o podjęciu wykonania szkolenia podejmuje lider 
programu po konsultacji z osobami zainteresowanymi szkoleniem. 

VM (Visual 
Management) 

Zarządzanie 
Wizualizacją

VM jest praktyką polegającą na stosowaniu zwizualizowanych informacji do zarządzania pracą. Wizualizacja 
w Sonel widoczna jest w postaci m.in.:
– tablic informacyjnych zarówno o jakości procesu, jak i o ważnych wydarzeniach, informacjach, a także 
o bezpieczeństwie i środowisku,
– telebimów na produkcji informujących o bieżącej pracy, wydajności, efektywności,
– oznaczeń piktogramami dotyczących bezpieczeństwa,
– oznaczeń stref montażowych, stanowisk pracy, pól odkładczych, stref materiałowych, szaf i innych 
lokalizacji,
– oznaczeń komponentów wydawanych do produkcji.

PM (Project 
Management)

Zarządzanie 
Projektami

W ramach programu PM są planowane, harmonogramowane, realizowane i kontrolowane projekty 
rozumiane jako „ograniczone w czasie przedsięwzięcia, podjęte w celu wytworzenia czegoś unikalnego”, 
które spełniają następujące warunki:
– planowany czas jego trwania przewyższa 1 miesiąc,
– planowana liczba zaangażowanych osób wynosi więcej niż 2,
– planowany koszt przekracza 20 000 zł.
Każdy projekt przed przystąpieniem do jego realizacji przechodzi szczegółową analizę rentowności. 

Źródło: opracowanie własne
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zainteresowanymi szkoleniem.2 Na przykład w ro-
ku 2017 zorganizowano m.in. takie szkolenia, jak: 
metody motywacji błyskawicznej, teoria ograni-
czeń (gra symulacyjna), Six Sigma. O zaintereso-
waniu pracowników tym programem świadczy 
ciągły wzrost liczby przeszkolonych pracowników 
(rys. 3).

W Sonel dużą uwagę zwraca się na podejmowa-
nie działań mających na celu integrację załogi. Tra-
dycją stał się już coroczny „Rajd na Sowę” organi-
zowany przez General Managera/Dyrektora Ope-
racyjnego. W wycieczce może uczestniczyć każdy 
pracownik. Polega ona na wspinaczce na górę Wiel-
ka Sowa, podczas której uczestników czekają różne 
atrakcje, np. poszukiwanie skarbów, rozwiązywanie 
zagadek oraz nagrody rzeczowe. Zejście z góry koń-
czy się biesiadowaniem, w czasie którego pracowni-
cy mogą nawiązać nieformalne relacje. Ten sposób 
integracji sprzyja budowaniu motywacji załogi So-
nel do czynnego uczestnictwa w systemie SPS, po-
budzeniu ich kreatywności do tworzenia innowa-
cyjnych rozwiązań doskonalących.

Doskonalenie systemu zarządzania procesem produkcyjnym
Jednocześnie z budowaniem kultury organizacyj-

nej w Sonel rozwijano programy doskonalące pro-
cesy organizacyjne, przede wszystkim jej proces 
główny – produkcyjny. W pierwszej fazie wdraża-
nia SPS przyjęto, że celem funkcjonowania syste-
mu jest obniżenie kosztów bezpośrednich produkcji 
o 5% w stosunku do wartości wielkości produkcji 
przekazanej na magazyn wyrobów gotowych.3

Rozwój programów doskonalących rozpoczęto od 
wdrażania zasad 5S na stanowiskach pracy i wpro-
wadzania standardów organizacji pracy. Wpro-
wadzono Karty standardu, które opisują sposoby 

2 Przewodnik SPS. Wydanie 1.0, 01.04.2014, s. 21.
3 Materiały Sonel S.A., SPS opis systemu 09_2016 v 4_1, s. 3.

organizacji pracy na stanowiskach (np. opisywanie 
kontenerów służących przechowywaniu kompo-
nentów na produkcji, sposób oklejania i opisywania 
kontenerów). Przeprowadzano również audity 5S.

W następnych miesiącach wprowadzono szereg 
nowych programów: Mapowanie Strumienia Warto-
ści (VSM), Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (SCM), 
System Elektronicznej Ewidencji Produkcji (SEEP), 
Zarządzanie Wizualizacją (VM) oraz ostatnio Za-
rządzanie Projektami (PM). Ich wprowadzenie by-
ło reakcją na problemy zdiagnozowane w organi-
zacji, np.:

1. brak informacji o rzeczywistym czasie realiza-
cji planu produkcji,

2. błędnie podawane zapotrzebowanie na wyro-
by przez Dział Handlowy,

3. zakłócenia w przepływie materiału na 
produkcję,

4. brak informacji o stopniu wykorzystania ma-
szyn i o przezbrojeniach,

5. skupianie się pionów na realizacji celów wła-
snych, zamiast realizacji celów przedsiębiorstwa, 
objawiające się podejmowaniem decyzji i działań 
wzajemnie wykluczających się.

Wdrożone programy SPS pozwoliły na wprowa-
dzenie kultury zarządzania projektowego, ponie-
waż w samym założeniu są swego rodzaju projekta-
mi, które skupiają pracowników z całej organizacji 
wokół jednego problemu lub działania.

Wpływ systemu SPS na wyniki

SPS a zaangażowanie pracowników

W czasie wdrażania systemu SPS przyjęto, 
że ocena skuteczności podejmowanych działań 

3 3 7

99 106

149

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2016 2017

Liczba szkoleń Liczba przeszkolonych
pracowników
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa 
Sonel S.A.

128
103

170 173

97 115 108

894

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 suma

Liczba sugestii [szt.]

Rysunek 4. Liczba sugestii kaizen zgłoszonych w  Sonel w  latach 
2012 – maj 2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa Sonel S.A.



36

2019 K w i e c i e ń

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Kaizen jako podstawa systemu zarządzania jakością procesu produkcyjnego…

w zakresie zaangażowania pracowników będzie 
oceniana dwoma wskaźnikami: 

 liczbą zgłoszonych przez pracowników suge-
stii kaizen,

 oszczędnościami (w zł) wygenerowanymi dzię-
ki sugestiom kaizen (tzw. wskaźnik wartości suge-
stii kaizen).

Na rys. 4 przedstawiono liczbę sugestii kaizen 
zgłoszonych w Sonel od początku roku 2012 do 
maja 2018 r. Wyniki pokazują, że największą licz-
bę sugestii kaizen zgłoszono w 2015 roku (176 su-
gestii), rok później odnotowano najmniejszą liczbę 
pomysłów (93), w 2017 roku ponownie liczba suge-
stii wzrosła do 115, a do maja 2018 r. zostało zgło-
szonych aż 108 sugestii. Może to świadczyć o tym, 
że system ten został zaakceptowany przez pracow-
ników i stał się standardem w Sonel. 

Wartość oszczędności wygenerowanych dzięki 
pomysłom kaizen, liczona oszczędnościami uzy-
skanymi w przedsiębiorstwie na przestrzeni lat: 
styczeń 2012 – maj 2018 wyniosła 472 271,42 zł 
(rys. 5). Najwięcej oszczędności przyniosły pomy-
sły zgłoszone w roku 2012 i 2014.

SPS a jakość procesu produkcyjnego
Ocena jakości procesu produkcyjnego jest doko-

nywana w Sonel poprzez ocenę kosztów braków po-
wstałych w tym procesie. W okresie wprowadzania 
programu SPS (lata: 2012–2017) wystąpił wyraź-
ny spadek tego wskaźnika. Na rys. 6 zostały przed-
stawione wartości wskaźnika braków KBR w po-
szczególnych miesiącach na przestrzeni trzech lat 
(2015–2017). 

SPS a efektywność procesu produkcji
Wdrożenie systemu SPS w przedsiębiorstwie So-

nel korzystnie wpłynęło na podniesienie wydaj-
ności pracowników produkcyjnych i efektywności 
procesu produkcji. 

Wydajność pracowników produkcyjnych na 
przestrzeni dwóch lat 2016–2017 była powyżej 
100% i wyniosła średnio 101,33% (rys. 7). Dane 
wskazują, że ma ona tendencję wzrostową. Anali-
zując efektywność procesu produkcji w tym okre-
sie, można stwierdzić, iż posiada ona również 
tendencję wzrostową (rys. 8). Średnia wartość 
efektywności pracy pracowników produkcyjnych 
w tych latach wyniosła 85,75%, a najwyższą jej 
wartość, na poziomie 87,73%, odnotowano w grud-
niu 2017 roku.
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Rysunek 5. Wartość sugestii pracowniczych w  Sonel w  latach 
2012 – maj 2018
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 1,46 1,44 1,29 1,23 1,14 1,22 1,33 1,91 1,75 1,79 1,41 1,42
2016 2,2 2,11 1,56 1,25 0,85 0,94 0,69 0,87 0,73 0,69 0,77 0,6
2017 0,8 0,56 0,66 0,64 0,69 0,71 0,61 0,61 0,7 0,93 0,77 0,58
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Rysunek 6. Wskaźnik kosztów braków (KBR) w  Sonel w  latach 
2015–2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Sonel S.A.
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Rysunek 8. Efektywność czasu pracy pracowników produkcji 
w Sonel w latach 2016–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Sonel S.A.
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Rysunek 7. Wydajność pracowników produkcji w  Sonel w  latach 
2016–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Sonel S.A.
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SPS a koszty procesu produkcyjnego
Kolejnym wskaźnikiem, który pokazuje wpływ 

systemu SPS na proces produkcyjny jest wskaźnik 
kosztów produkcji (WKP) liczony jako wielkość bez-
pośrednich kosztów produkcji w stosunku do war-
tości wielkości produkcji przekazanej na magazyn 
wyrobów gotowych w danym miesiącu. Na rys. 9 
przedstawiono wartości tego wskaźnika w układzie 
miesięcznym w latach 2015–2017. Wyniki pokazu-
ją, że pod koniec roku 2015 proces produkcyjny był 
niestabilny, co było spowodowane występowaniem 
seryjnych błędów produkcyjnych. Na koniec 2017 
roku był już ustabilizowany, a wskaźnik kosztów 
produkcji wahał się w granicach 0,6–0,7. Polepsze-
nie wskaźnika było związane z wprowadzonymi 
działaniami naprawczymi w procesie, m.in. z wpro-
wadzeniem nadzoru dziennego oraz optymalizacją 
linii produkcyjnej w gnieździe montażu ręcznego 
elementów elektronicznych.

Wdrożenie systemu SPS wpłynęło na znaczne ob-
niżenie kosztów wytworzenia poszczególnych wyro-
bów. Jednym z przykładów jest miernik wielofunk-
cyjny. W wyniku wdrożenia zgłoszonych pomysłów 
kaizen oraz szczególnego nadzoru nad produkcją te-
go wyrobu, jego koszt jednostkowy na przestrzeni 
15 miesięcy (styczeń 2017 – marzec 2018) spadł z po-
ziomu 186,45 zł do 122,50 zł (rys. 10). Zgłoszony ka-
izen był związany z udoskonaleniem przyrządu do 
obróbki i mocowania radiatorów wykorzystywanego 

w tym procesie. Jego wdrożenie spowodowało zwięk-
szenie normy wykonania radiatorów z 90 szt./h do 
130 szt./h i oszczędność w kwocie ponad 2 tys. 
złotych rocznie. Dodatkowo został złożony kaizen 
zmniejszający liczbę operacji produkcyjnych tego 
wyrobu z 6 na 5, co przyspieszyło proces, a tym sa-
mym wpłynęło na obniżenie kosztu jednostkowego.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono system doskonalenia 
jakości wdrożony w przedsiębiorstwie Sonel, zwa-
ny Systemem Produkcji Sonel (SPS), którego głów-
nym elementem jest koncepcja Kaizen. Zaprezen-
towane w artykule wyniki jakościowe i ilościowe 
uzyskane w przedsiębiorstwie na przestrzeni ostat-
nich lat wskazują, że system SPS jest ustabilizowa-
ny i skutecznie wspiera osiąganie celów przyjętych 
przez organizację. Kierownictwo dostrzega możli-
wości dalszego jego doskonalenia, gdyż jest przeko-
nane, że rozwój systemu SPS będzie zapewniał or-
ganizacji osiąganie sukcesów na rynku.
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Rysunek 9. Wskaźnik kosztów produkcji (WKP) w  Sonel w  latach 
2015–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Sonel S.A.
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Rysunek 10. Jednostkowy koszt wytworzenia miernika wielofunk-
cyjnego w Sonel od stycznia 2017 do marca 2018.
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“International Journal for 
Quality Research” to istniejący 
od 2007 r. kwartalnik wydawa-
ny przez Uniwersytet Czarno-
góry, Uniwersytet w Kragujeva-
cu (Serbia) oraz Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie na rzecz 
Badań Dotyczących Jakości i Ja-
kości Życia (International Asso-
ciation for Quality and Quality 
of Life Research)1. Artykuły za-
mieszczane w tym czasopiśmie 

dotyczą zagadnień związanych z towaroznawstwem 
oraz zarządzaniem jakością. W ostatnim wydaniu tego 
kwartalnika znalazły się dwa interesu-
jące opracowania dotyczące turystyki. 

Pierwsze z nich, pt. “Customer orien-
tation of employees in travel agencies as 
a predisposition of service quality: test 
of COSE consequences model”, przygo-
towane zostało przez pięcioosobowy ze-
spół autorów reprezentujących Serbię. 
Artykuł ten dotyczy relacji pracowni-
ków biur podróży z klientami. Na jego 
wstępie opisana została specyfika sek-
tora turystycznego i wynikające z niej 
problemy podmiotów działających 
w tym obszarze. Zwrócono między in-
nymi uwagę na to, że w przypadku tej 
działalności gospodarczej relacje mię-
dzyludzkie są znacznie ważniejsze niż 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 
Funkcjonowanie biur podróży w Serbii dodatkowo kom-
plikuje niski poziom zamożności mieszkańców będący 
bezpośrednią konsekwencją małych dochodów oraz wy-
sokiego poziomu bezrobocia. Aby w takich warunkach 
zdobyć oraz utrzymać klientów, biura podróży muszą po-
łożyć szczególny nacisk na jakość świadczonych usług. 
W artykule zaprezentowano wynik badań dotyczących 
wpływu orientacji na klienta wykazywanej przez pra-
cowników biur podróży na: (a) zadowolenie klientów, 
(b) zaangażowanie klientów oraz (c) lojalność (utrzyma-
nie) klientów. W ramach tych badań wykorzystany został 
– opisany w literaturze przedmiotu – model COSE, we-
dług którego zorientowany na klienta pracownik firmy 
usługowej powinien: (a) być zmotywowany do udzielania 
odpowiedzi oraz zaspokojenia oczekiwań klienta, (b) po-
siadać odpowiednie umiejętności techniczne i społeczne, 
a także (c) mieć możliwość podejmowania ważnych dla 
klientów decyzji. Badacze sformułowali 6 hipotez doty-
czących pracowników biur podróży: 

1 http://www.ijqr.net

Orientacja na klienta oraz jakość stron 
internetowych w działalności turystycznej

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

H1: Orientacja na klienta ma pozytywny wpływ na 
satysfakcję klientów.

H2: Orientacja na klienta ma pozytywny wpływ na 
zaangażowanie emocjonalne.

H3: Orientacja na klienta ma pozytywny wpływ na 
utrzymanie klientów.

H4: Zadowolenie klientów ma pozytywny wpływ 
na ich zaangażowanie emocjonalne.

H5: Zadowolenie klientów ma pozytywny wpływ 
na ich utrzymanie (lojalność).

H6: Zaangażowanie klientów ma pozytywny wpływ 
na ich utrzymanie (lojalność).

Ogólna koncepcja przeprowadzonych badań zapre-
zentowana została na rysunku 1.

Badaniem ankietowym objętych zostało 243 klien-
tów 35 różnych biur podróży. Na podstawie zebranych 
informacji pozytywnie zweryfikowane zostały trzy hi-
potezy, tj. H1, H2 oraz H6. Pozostałe hipotezy zostały 
odrzucone2.

Drugi artykuł pt. „Web quality, satisfaction, trust and 
its effects on government website loyality” także opra-
cowany został przez zespół składający się z pięciu osób. 
W tym przypadku wszyscy oni pochodzili z Indonezji. 
Celem przeprowadzonych badań było ustalenie czynni-
ków wpływających na lojalność turystów w stosunku do 
strony internetowej zawierającej informacje turystyczne. 
Badaniem objęto 148 użytkowników strony visitingjogja.
com. W efekcie przeprowadzonych analiz okazało się, że 
reputacja i doświadczenie pozytywnie wpływają na satys-
fakcję klientów. Zadowolenie to wraz z jakością informacji 
wzmacnia zaufanie, a zaufanie ma bezpośredni wpływ na 
lojalność względem danej strony internetowej3.

2 Karolina Simat, Ivana Blešić, Sanja Božić, Miša Avramović, Milan 
Ivkov. 2018. „Customer orientation of employees in travel agencies as 
a predisposition of service quality: test of COSE consequences model”. 
International Journal for Quality Research 12(4): 851–868.

3 Dyah Sugandini, Nur Feriyanto, Yuliansyah Yuliansyah, Ronald 
Sukwadi, Muafi „Web quality, satisfaction, trust and its effects on 
government website loyality”. International Journal for Quality 
Research 12(4): 885–904.
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7 i 8 marca 2019 roku odbyła się III Konferencja 
naukowo-dydaktyczna „Prakseologia w zarządza-
niu i dowodzeniu 2019” zatytułowana Racjonal-
ność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu. 
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę 
Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Woj-
ciechowskiego w Kaliszu. Patronat honorowy nad 
konferencją objął prof. dr hab. Witold Kieżun, wy-
bitny przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicz-
nej. Profesor Kieżun to także uczeń Tadeusza Kotar-
bińskiego i Jana Zieleniewskiego.

Cykl konferencji „Prakseologia w zarządzaniu 
i dowodzeniu” adresowany jest do  przedstawicieli 
środowisk naukowych, organizacji biznesowych 
oraz militarnych zajmujących się wspomnianą pro-
blematyką. Głównym celem tej inicjatywy jest pre-
zentacja wyników realizowanych badań nauko-
wych, wymiana myśli, wiedzy, poglądów oraz prak-
tycznych doświadczeń, a także integracja przedsta-
wicieli środowisk naukowych, organizacji militar-
nych oraz praktyków biznesu zainteresowanych 
współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed prak-
seologią jako nauką. 

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Prakseologia 
w zarządzaniu i dowodzeniu 2019” została zrealizo-
wana w czterech panelach – trzech naukowych oraz 
jednym studenckim. Po raz pierwszy w trakcie kon-
ferencji miało miejsce Kaliskie Forum Audytu pod 
patronatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrz-
nej oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Audyto-
rów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej. 

Pierwszy panel konferencji, dotyczący racjonal-
ności w zarządzaniu, poprowadził prof. dr hab. inż. 
Stanisław Tkaczyk. W panelu tym referaty zapre-
zentowali: prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, prof. 
dr hab. Grzegorz Raubo, prof. dr hab. inż. Marek 
Wrzosek, dr hab. Katarzyna Skroban, dr inż. An-
drzej Kamiński oraz dr Anna Maczasek. W tej czę-
ści uwaga prelegentów koncentrowała się wokół za-
gadnień związanych z racjonalnym zarządzaniem, 
racjonalnością działania w operacjach militarnych, 
podejściem jakościowym w branży ICT, innowacyj-
nością informatycznych przedsięwzięć projekto-
wych oraz odwagą bycia mądrym.

Drugi panel, w ramach I Kaliskiego Forum Audy-
tu, obejmował wystąpienia: mgr. inż. Leszka Adam-
skiego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Certyfi-

kowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli 
Wewnętrznej, oraz ekspertów Polskiego Instytutu 
Kontroli Wewnętrznej – dr. inż. Mieczysława Ma-
gierskiego oraz mgr. inż. Krzysztofa Wojtczaka. Pre-
legenci zaprezentowali problematykę obejmującą 
audyt, w tym audyt bezpieczeństwa, oraz zarządza-
nie zmianą. 

Ostatni panel naukowy, zatytułowany „Racjonal-
ność w dowodzeniu”, poprowadził prof. dr hab. inż. 
Jan Posobiec. W tej części uwaga uczestników kon-
ferencji skupiona była na zagadnieniach związa-
nych z dowodzeniem przez określanie celów dzia-
łania, sprawnością działania w kontekście zagrożeń 
bezpieczeństwa narodowego, nowymi technolo-
giami w kształceniu dowódców, uwarunkowania-
mi działania służb sanitarnych oraz zarządzaniem 
bezpieczeństwem informacyjnym. W panelu tym 
swoje referaty wygłosili: dr hab. inż. Tomasz Rubaj, 
dr hab. inż. Marek Kubiński, płk dypl. rez. Krzysz-
tof Gramsz, mjr mgr Beata Osiak oraz mgr Monika 
Majchrzak. 

Podczas konferencji przeprowadzone zostały tak-
że warsztaty dla studentów pod tytułem „Elementy 
prakseologicznej teorii walki”. Warsztaty przygoto-
wali i zrealizowali: dr inż. Norbert Prusiński oraz dr 
inż. Sławomir Wronka. W warsztatach uczestniczy-
li studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ka-
liszu oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Po-
znaniu. W trakcie warsztatów uczestnicy pracowa-
li w małych zespołach, a ich zadaniem było zna-
lezienie elementów prakseologii w dziele Sun Tzu 
„Sztuka wojny” oraz dyrektyw walki w dziełach 
T. Kotarbińskiego. Wszystkie pomysły wypracowa-
ne przez studentów zostały zaprezentowane uczest-
nikom konferencji. 

Gościem specjalnym konferencji była mgr inż. 
Małgorzata Wierzbicka, redaktor naczelna cenione-
go w świecie nauki czasopisma „Problemy Jakości”, 
którego misją jest upowszechnianie osiągnięć nauki 
i praktyki w obszarze zarządzania poprzez popula-
ryzowanie narzędzi i metod doskonalenia jakości 
oraz inspirowanie i integrowanie środowiska kwa-
litologów. 

dr inż. Aneta Pisarska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
w Kaliszu

Sprawozdanie z konferencji 
„Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019”. 

Racjonalność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu
Kalisz, 07 – 08.03.2019 r. 
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Zamówienia na prenumeratę czasopism 
wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-
-NOT można składać w dowolnym terminie. 
Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. 
dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów 
każdego czasopisma. Zamawiający – po 
dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zapre-
numerowany przez siebie tytuł począwszy 
od następnego miesiąca. Zamówienia na 
zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą 
realizowane w miarę możliwości z posiada-
nych zapasów magazynowych.

Prenumeratę można zamówić:
 faksem: 22 8911374
 e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl
 na stronie: www.sigma-not.pl
  listownie: Zakład Kolportażu 

Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., 
ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

 telefonicznie: 22 8403086, 22 8403589
  dokonując wpłaty na konto 

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

Warianty i cena prenumeraty:
Cena za 1 egzemplarz wynosi 31,00 zł 
(w tym 5% VAT)
  prenumerata roczna w wersji papierowej 

– 372,00 zł (w tym 5% VAT)
  prenumerata ulgowa – 297,60 zł 

(w tym 5% VAT) – dla nauczycieli, 
uczniów, studentów 

  prenumerata roczna PLUS – 492,00 zł 
(w tym 5% VAT) – czasopismo w wersji 
papierowej + dostęp do internetowego 
archiwum artykułów z wszystkich 

wydań czasopisma z lat 2004–2018 
zamieszczonych na Portalu 
Informacji Technicznej, 
www.sigma-not.pl

  prenumerata roczna PLUS 
z 10% rabatem – 442,80 zł 
(w tym 5% VAT) – umowa ciągła 
automatycznie przedłużana co roku

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

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

Warunki prenumeraty na rok 2019

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie za-
prasza do uczestnictwa w seminarium naukowo-
-praktycznym „Implementacja metody FMEA na 
potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”.

Seminarium odbędzie się 13 maja 2019 r. w In-
stytucie Badawczym Opakowań – COBRO, ul. Kon-
stancińska 11, Warszawa.

Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analy-
sis) jest jedną z najczęściej stosowanych w praktyce 
metod zarządzania. Jej zastosowanie można spro-
wadzić do stwierdzenia, iż przede wszystkim służy 
do analitycznego zdefiniowania związków o cha-
rakterze przyczynowo-skutkowym, które przyczy-
niają się do powstawania potencjalnych niezgodno-
ści. Stanowi skuteczną metodę doskonalenia, o ile 
jest poprawnie wykorzystywana w organizacji, i to 
zarówno na etapie projektowania procesów/wyro-
bów, jak i realizacji procesów, gwarantując ciągłość 
poprawy jakości.

Metoda FMEA stanowi jeden z integralnych ele-
mentów procesu zaawansowanego zapewnienia ja-
kości, co ściśle wiąże ją z takimi narzędziami ja-
kości jak flow chart, Control Plan. Metoda FMEA 
stosowana jest w całym łańcuchu dostaw w wielu 
branżach, głównie motoryzacyjnej.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowa-
ne możliwości zastosowania oprogramowania 

ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standar-
dy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA 
(w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA itp.). 
Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane pro-
file dla głównych standardów raportowania, a tak-
że oferuje szerokie możliwości dostosowania inter-
fejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej 
organizacji.

Metoda FMEA daje możliwości proaktywnego 
podejścia do analizy potencjalnych niezgodno-
ści, nadając im priorytet w oparciu o ocenę ryzy-
ka, umożliwiając podjęcie działań doskonalących 
na wczesnym etapie, gdy zmiany mają największy 
wpływ na osiągnięcie stawianych celów, ale także 
pozwalają w efektywny sposób obniżyć koszty.

Szczegółowy program wraz z kartą uczest-
nictwa i tabelą opłat znajduje się na stronie: 
www.pfiso9000.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekre-
tariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000:
 Tel./fax 22 842 54 21
 e-mail: konferencja@pfiso9000
 adres: ul. Konstancińska 11, 02–942 Warszawa

Źródło: www.pfiso9000.pl 

VARIA

„Implementacja metody FMEA 
na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

13.05.2019 r., Warszawa
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