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System EMAS jako narzędzie wspierające 
realizację polityki energetycznej
The EMAS system as a tool supporting the implementation 
of energy policy

dr Jadwiga NYCZ-WRÓBEL* 

DOI: 10.15199/46.2019.7.1

Koncepcje, metody, narzędzia

Wprowadzenie

System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest 
dobrowolnie wdrażanym, sformalizowanym syste-
mem zarządzania środowiskowego, którego głów-
nym celem jest wspieranie organizacji w uzyski-
waniu ciągłej poprawy efektów prowadzonej dzia-
łalności środowiskowej. Obecnie uważany jest za 
najbardziej wiarygodny system zarządzania śro-
dowiskowego ze względu na wysokie wymagania, 
jakie stawia organizacjom chcącym uzyskać lub 
utrzymać uczestnictwo w systemie. Może być im-
plementowany zarówno w sektorze prywatnym, 

jak i publicznym. W Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 podkre-
śla się znaczenie systemu EMAS dla realizacji pla-
nu działania na rzecz zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki prze-
mysłowej [9]. System EMAS można jednak postrze-
gać także jako instrument wspierający realizację 
założeń polityki energetycznej. Dotyczy to przede 
wszystkim tych jej celów, w których uwzględnia 
się dodatkowo powiązania z ochroną środowiska, 
a więc związanych z poprawą efektywności ener-
getycznej, ograniczeniem zużycia energii, redukcją 
emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem udzia-
łu energii ze źródeł odnawialnych oraz ogranicze-
niem negatywnego wpływu sektora energetycznego 
na środowisko.

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

System 
Ekozarządzania 
i Audytu (EMAS), 
system zarządzania 
środowiskowego, 
polityka 
energetyczna 

System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest sformalizowanym systemem zarządzania środowiskowego, którego 
głównym celem jest wspieranie organizacji w uzyskiwaniu ciągłej poprawy efektów prowadzonej działalności 
środowiskowej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia systemu EMAS w kontekście wspierania 
realizacji polityki energetycznej. Aby zrealizować tak postawiony cel, na wstępie przedstawiono założenia 
polityki energetycznej, których realizację może wspierać implementacja systemu EMAS, akcentując istotne 
w tym kontekście wymagania systemu. Następnie przedstawiono aspekty i cele środowiskowe najczęściej 
identyfikowane przez polskie przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie EMAS, wyłonione na podstawie 
analizy źródeł wtórnych w postaci deklaracji środowiskowych. Ich ocena pozwoliła na wyodrębnienie aspektów 
i celów, które są zbieżne z celami polityki energetycznej, co pozwala na wyciągnięcie wniosków, że system 
EMAS może być jednym ze środków służących realizacji wybranych jej założeń.

KEYWORDS ABSTRACT

Eco-Management 
and Audit Scheme 
‘EMAS’, 
environmental 
management 
system,
energy policy

The Eco- Management and Audit Scheme (EMAS) is a formalized environmental management system whose 
main aim is to support the organization in obtaining continuous improvement of environmental performance. 
The aim of the article is to present the significance of the EMAS system in the context of supporting the 
implementation of energy policy. In order to accomplish this aim, in the introduction the energy policy 
assumptions were presented, the achievement of which may support the implementation of the EMAS system, 
emphasizing the system requirements that are very important in this context. Then the author presented 
the aspects and environmental objectives which are identified by most Polish companies registered in the 
EMAS system, chosen through analysis of secondary sources in the form of environmental statements. Their 
assessment allowed to distinguish aspects and objectives that are convergent with the objectives of energy 
policy, which allows to draw conclusions that the EMAS system may be one of the measures serving the 
implementation of selected energy policy assumptions.

* Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządza-
nia; e-mail: jadwiganw@prz.edu.pl
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KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA

W Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno-
ści energetycznej wymienia się system EMAS jako 
jeden ze środków służących poprawie efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym [10]. Wdroże-
nie systemu EMAS może także stanowić podstawę 
do zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audy-
tów energetycznych1 przy spełnieniu przez przed-
siębiorstwa dodatkowych wymagań określonych 
w załączniku I, II oraz IV do Rozporządzenia EMAS.

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia 
systemu EMAS w kontekście wspierania realiza-
cji polityki energetycznej. Aby zrealizować tak po-
stawiony cel, w pierwszej części artykułu przed-
stawiono podstawowe założenia polityki energe-
tycznej Unii Europejskiej i Polski oraz wskazano 
te kierunki polityk, których realizację może wspie-
rać implementacja systemu EMAS w organizacji. 
W dalszej części artykułu omówiono wymagania 
systemu EMAS, istotne z punktu widzenia realiza-
cji wskazanych założeń polityki energetycznej. Na-
stępnie przedstawiono aspekty i cele środowiskowe 
najczęściej identyfikowane przez polskie przedsię-
biorstwa zarejestrowane w systemie EMAS oraz do-
konano oceny ich znaczenia w kontekście realizacji 
założeń polityki energetycznej.

System EMAS a założenia polityki energetycznej

Polityka energetyczna ma na celu sprostanie po-
ważnym wyzwaniom, przed jakimi stoi sektor ener-
getyczny, dotyczącym między innymi zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii i paliw, w tym od-
powiedniego poziomu rozwoju infrastruktury wy-
twórczej i transportowej, spełnienia wymagań w za-
kresie wzrastającego popytu na energię, jak również 
związanym z ograniczeniem negatywnego oddzia-
ływania energetyki na środowisko. Głównym jej 
celem jest więc zapewnienie bezpieczeństwa ener-
getycznego przy uwzględnieniu aspektów związa-
nych z ochroną środowiska.

W polityce energetycznej Unii Europejskiej okre-
ślono pięć najważniejszych celów dotyczących:

 promowania efektywności energetycznej 
i oszczędności energii,

 promowania rozwoju nowych i odnawialnych 
form energii,

 zapewnienia funkcjonowania wewnętrzne-
go rynku energii oraz zagwarantowania połączeń 
międzysystemowych,

 zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii 
w Unii Europejskiej,

 promowania badań naukowych, innowacji 
i konkurencyjności [6].

W zakresie zobowiązań ekologicznych Unia Eu-
ropejska określiła także trzy cele ilościowe zakłada-
jące redukcję emisji gazów cieplarnianych (o 20%), 
poprawę efektywności energetycznej (o 20%) oraz 
zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawial-
nych (o 20%) do 2020 roku [4].

1 Więcej na ten temat w: [10].

Polska czynnie uczestniczy w tworzeniu wspól-
notowej polityki energetycznej i wpisuje się w re-
alizację jej założeń poprzez odpowiednie działania 
inicjowane na poziomie krajowym.

Podstawowe kierunki polityki energetycznej Pol-
ski dotyczą:

 poprawy efektywności energetycznej,
 zwiększenia wykorzystania odnawialnych źró-

deł energii,
 ograniczenia negatywnego wpływu energetyki 

na środowisko,
wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii i pa-

liw oraz rozwoju konkurencyjnych ryków w tym 
zakresie, 

 dywersyfikacji struktury wytwarzania energii 
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki ją-
drowej [5].

Wymienione kierunki są w pewnym stopniu 
współzależne. Poprawa efektywności energetycznej 
oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych mogą przyczynić się do ograniczenia 
zapotrzebowania na energię i paliwa, zwiększając 
poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz skut-
kując zmniejszeniem negatywnego oddziaływania 
energetyki na środowisko naturalne [5].

Dla każdego z przyjętych kierunków polityki 
energetycznej Polski określono ogólne i szczegóło-
we cele lub działania, które precyzują sposób, w ja-
ki dane założenie ma zostać osiągnięte2.

W zakresie pierwszego z wymienionych kierun-
ków, związanego z poprawą efektywności ener-
getycznej3, wyznaczono dwa główne cele do re-
alizacji. Założono w nich dążenie do utrzymania 
zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego oraz 
zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki 
do poziomu UE-15 [5].

W obszarze dotyczącym zwiększenia wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii wyznaczono 
kilka celów głównych. Jeden z nich zakłada wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym 
zużyciu energii do poziomu co najmniej 15% 
w 2020 roku oraz wzrost tego wskaźnika w kolej-
nych latach4 [5].

W zakresie ograniczania negatywnego wpły-
wu energetyki na środowisko wyznaczono cele 
dotyczące:

 ograniczenia emisji CO2 do 2020 roku (przy 
zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego),

 ograniczania emisji SO2 i NOx oraz pyłów do 
poziomów wynikających z obecnych i projektowa-
nych regulacji Unii Europejskiej,

 ograniczania negatywnego oddziaływa-
nia energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych,

2 W artykule skupiono się przede wszystkim na przedstawieniu 
celów polityki energetycznej uwzględniających aspekty środowi-
skowe.

3 W polityce energetycznej Polski podkreślono priorytetowe zna-
czenie kierunku dotyczącego poprawy efektywności energetycznej.

4 Więcej na ten temat w: [5].
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 redukcji składowania odpadów po-
przez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce oraz

 zmiany struktury wytwarzania ener-
gii w kierunku technologii niskoemisyj-
nych [5].

Polityka energetyczna ma charakter ini-
cjatywy odgórnej, mającej na celu wy-
znaczenie ram i określenie najważniej-
szych kierunków w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego przy 
uwzględnieniu aspektów środowiskowych 
na poziomie Unii Europejskiej oraz na po-
ziomie poszczególnych krajów (poprzez 
określenie krajowych polityk energetycz-
nych). System EMAS można natomiast po-
strzegać jako instrument stanowiący ini-
cjatywę oddolną, który poprzez wysokie 
wymagania stawiane organizacjom w za-
kresie prowadzonej działalności środowi-
skowej może dodatkowo wspierać reali-
zację wybranych założeń polityki energe-
tycznej (Rysunek 1). 

Znaczenie systemu EMAS w kontek-
ście wspierania realizacji polityki energe-
tycznej można postrzegać przede wszyst-
kim w odniesieniu do tych jej celów, które 
uwzględniają jednocześnie aspekty środowiskowe. 
Dotyczy to więc założeń związanych z ogranicza-
niem negatywnego wpływu na środowisko sektora 
energetycznego, ale także należy podkreślić istotę 
systemu EMAS w zakresie aktywizowania organi-
zacji z innych sektorów (np. produkcyjnych) do 
poszukiwania nowych rozwiązań, mających na ce-
lu zwiększenie efektywności energetycznej lub re-
dukcję zużycia energii. Jest to wynikiem wysokich 
wymagań, jakie muszą spełnić organizacje starające 
się o uzyskanie lub utrzymanie rejestracji w syste-
mie. Jednym z takich wymogów jest identyfikacja 
i utrzymanie zgodności z obowiązującymi organi-
zację środowiskowymi wymaganiami prawnymi. 
W tym zakresie organizacje powinny:

 dokonać identyfikacji wszystkich obowiązują-
cych przepisów prawnych w zakresie ochrony śro-
dowiska (i sporządzić wykaz tych wymagań)5,

 zapewnić zgodność ze zidentyfikowanymi wy-
maganiami prawnymi,

 posiadać odpowiednie procedury, które umożli-
wią organizacji utrzymywanie zgodności w sposób 
ciągły, co wiąże się także z bieżącym monitorowa-
niem zmian zachodzących w przepisach [7].

5 W szczególności należą do nich: ogólne przepisy prawne 
dotyczące ochrony środowiska, decyzje administracyjne określa-
jące zakres gospodarczego korzystania ze środowiska, specyficzne 
przepisy prawne związane z prowadzoną działalnością, branżą 
lub wytwarzanymi przez organizację wyrobami [2]. W przypadku 
przedsiębiorstw z sektora energetycznego mogą to być np. pozwole-
nia zintegrowane na emisje zanieczyszczeń do środowiska, decyzje 
zezwalające na emisję gazów cieplarnianych w zakresie dwutlenku 
węgla, pozwolenia wodnoprawne na pobór wód i odprowadzanie 
ścieków (drenażowych, opadowych).

Kolejnym wymogiem systemu EMAS, istotnym 
z punktu widzenia realizacji polityki energetycznej, 
jest identyfikacja bezpośrednich i pośrednich aspek-
tów środowiskowych. Aspekt środowiskowy oznacza 
składnik działalności, produktów lub usług organi-
zacji, który może w pozytywny lub negatywny spo-
sób wpływać na środowisko [9]. Bezpośrednie aspek-
ty środowiskowe to takie, nad którymi organizacja 
sprawuje bezpośrednią kontrolę zarządczą. Przykła-
dem może być zużycie energii elektrycznej i zaso-
bów naturalnych, emisje do powietrza lub uwolnie-
nia do wód6 [7]. 

Pośrednie aspekty środowiskowe mogą wynikać 
natomiast z relacji organizacji ze stronami trzecimi 
i obejmują na przykład efekty działalności środowi-
skowej i praktyki wykonawców, podwykonawców 
lub dostawców, na które organizacja ma jedynie pe-
wien wpływ7 [7].

Przykład aspektów środowiskowych i ich wpły-
wu na środowisko w przypadku przedsiębiorstw 
z sektora energetycznego przedstawiono na Rysun-
ku 2.

Organizacje starające się o rejestrację w systemie 
EMAS mają obowiązek zidentyfikowania bezpo-
średnich i pośrednich aspektów środowiskowych 
oraz oceny ich znaczenia na podstawie zdefiniowa-
nych kryteriów. Na tej podstawie określa się aspek-
ty o znaczącym wpływie na środowisko w perspek-
tywie cyklu życia wyrobów lub usług danej organi-
zacji8 [7].

6 Więcej na ten temat w: [7].
7 Więcej na ten temat w: [7].
8 Więcej na ten temat w: [7].

Poprawa efektywności 
energetycznej i zmniejszenie 
zużycia energii 

System EMAS i jego wymagania Cele polityki energetycznej 

Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii 

Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania energetyki na 
środowisko poprzez: 
- redukcję emisji (CO2, NOx, 
SO2, pyłów) 
- ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na stan wód 
powierzchniowych  
i podziemnych 
- redukcję wytwarzania  
i składowania odpadów 
- wdrażanie technologii 
bardziej przyjaznych 
środowisku 

Identyfikacja i utrzymanie 
zgodności ze środowiskowymi 
wymaganiami prawnymi 

Identyfikacja bezpośrednich  
i pośrednich aspektów 
środowiskowych i określenie ich 
znaczenia (aspekty znaczące) 

Sformułowanie polityki 
środowiskowej 

Wyznaczenie krótkookresowych 
celów środowiskowych 

Ciągła poprawa efektów 
działalności środowiskowej  
(wskaźniki efektywności 
środowiskowej) 

Rys. 1. Założenia polityki energetycznej, których realizację może wspierać wdro-
żenie systemu EMAS

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5,7]
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Znaczące aspekty środowiskowe (zarówno o ne-
gatywnym, jak i pozytywnym wpływie na środowi-
sko) powinny stanowić podstawę podczas formuło-
wania polityki środowiskowej. Polityka wyznacza 
kierunek działania organizacji w zakresie prowa-
dzonej działalności środowiskowej i stanowi pod-
stawę do wyznaczania krótkookresowych celów 
i zadań środowiskowych [7].

Kolejnym wymogiem systemu EMAS, istotnym 
z punktu widzenia realizacji założeń polityki ener-
getycznej, jest obowiązek uzyskiwania ciągłej po-
prawy w zakresie efektów prowadzonej działalności 
środowiskowej. Efekty uzyskiwane w tym zakresie 
ocenia się na podstawie analizy wartości wskaźni-
ków efektywności środowiskowej9. Załącznik IV do 
Rozporządzenia EMAS określa podstawowe wskaź-
niki efektywności, które organizacje mają obowią-
zek uwzględniać w swojej sprawozdawczości śro-
dowiskowej. Dotyczą one kluczowych obszarów 
środowiskowych, takich jak: energia, materiały, wo-
da, odpady, użytkowanie gruntów w odniesieniu do 
różnorodności biologicznej oraz emisje. Rozporzą-
dzenie EMAS dopuszcza możliwość nieuwzględ-
niania w sprawozdawczości wskaźników, które nie 
są istotne z punktu widzenia znaczących aspek-
tów środowiskowych. Możliwe jest także określenie 

9 Wskaźniki te zaliczyć można do grupy wskaźników odnoszą-
cych się do presji wywieranej na środowisko. Więcej na ten temat 
w: [1].

dodatkowych wskaźników, ważnych 
z punktu widzenia prowadzonej dzia-
łalności środowiskowej [8]. Organiza-
cje powinny wykazać zmniejszanie 
z roku na rok wartości wskaźników 
dotyczących aspektów o negatywnym 
wpływie na środowisko oraz zwięk-
szenie wartości wskaźników powią-
zanych z aspektami o pozytywnym 
wpływie na środowisko. Wymóg cią-
głej poprawy efektów działalności śro-
dowiskowej może skutkować poszu-
kiwaniem przez organizacje nowych 
rozwiązań mających na celu redukcję 
zużycia energii, poprawę efektywno-
ści energetycznej, ograniczenie zuży-
cia zasobów naturalnych, a także do-
tyczących gospodarki odpadami.

Aspekty i cele środowiskowe 
zidentyfikowane przez polskie 
przedsiębiorstwa zarejestrowane 
w systemie EMAS – wyniki analizy

Podstawą stosowanej metody ba-
dawczej była analiza źródeł wtórnych 
w postaci deklaracji środowiskowych. 
Badanie miało charakter pełny, ana-
lizie poddano sprawozdawczość śro-
dowiskową wszystkich 45 przedsię-
biorstw zarejestrowanych w syste-

mie EMAS w Polsce zgodnie z rejestrem z dnia 
11.03.2019 roku10.

Strukturę badanej populacji, biorąc pod uwagę 
wielkość przedsiębiorstw, stanowiło: 4 mikro, 7 ma-
łych, 16 średnich oraz 18 dużych przedsiębiorstw. 
Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalno-
ści, było to 5 przedsiębiorstw należących do sekto-
ra energetycznego, 15 przedsiębiorstw należących 
do sektora produkcyjnego11, 20 organizacji zajmują-
cych się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami 
i odpadami oraz działalnością związaną z rekulty-
wacją12 oraz 5 przedsiębiorstw, z których każde pro-
wadziło inny rodzaj działalności (Rysunek 3).

10 Listę organizacji pobrano ze strony www.emas.gdos.gov.pl. 
Należy podkreślić, że liczba organizacji zarejestrowanych w systemie 
EMAS może ulec zmianie w związku z przystąpieniem lub zawiesze-
niem organizacji w systemie.

11 Przedsiębiorstwa te zajmują się produkcją: klinkieru i cemen-
tów (2), materiałów budowlanych (2), poliestru (1), papieru (1), 
wyrobów powstałych na skutek przetworzenia wysoko węglanowych 
skał wapiennych (1), wyrobów aerozolowych (1), węglowodorów 
aromatycznych (1), materiałów powlekanych polichlorkiem winy-
lu, lakierowanych i wytłoczonych (1), produktów mięsnych (1), 
wyrobów z tworzyw sztucznych (1), urządzeń oraz obiektów energe-
tycznych (1), samolotów, pociągów i urządzeń dla kolei (1), a także 
pojazdów użytkowych, silników oraz maszyn (1). 

12 W zakresie działalności związanej z gospodarką odpadami 
badane przedsiębiorstwa prowadzą działalność związaną z: odbio-
rem, wywozem, odzyskiem i recyklingiem, magazynowaniem, 
zagospodarowywaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów, w tym 
m.in: komunalnych, poużytkowych (oleje odpadowe), opakowań 
i odpadów opakowaniowych oraz sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego.

- efekt cieplarniany (CO2)  
- zakwaszenie opadów deszczu i śniegu (SO2, NOx)  
- zanieczyszczenie substancjami toksycznymi 
(rtęć), ich depozycje na powierzchni ziemi oraz 
negatywny wpływ na faunę, florę, zdrowie ludzi 
-zapylenie mikrocząstkami powodujące wzrost 
zachorowalności na choroby płucne 

Aspekt środowiskowy Wpływ na środowisko 

- zwiększenie temperatury wód powierzchniowych,  
a w połączeniu z nadmiarem biogenów wpływanie 
na ich eutrofizację 

- lokalne uciążliwości (hałas, wibracje) 
- wpływ na zmianę krajobrazu 
- fragmentacja ekosystemów w przypadku fauny  
i zakłócanie wędrówek migracyjnych zwierząt na 
ich tradycyjnych szlakach 

Emisje do powietrza 
(segment wytwarzania) 

 

Wykorzystanie wody  
w źródłach wytwórczych 
(segment wytwarzania) 

 
Odnawialne źródła 
wytwórcze  
(segment wytwarzania) 

 

 

Rozległa sieć linii 
energetycznych  
(segment dystrybucji) 

 

- wpływ na ciągłość ekosystemów 
- przejścia przez tereny chronione i ich zmiany 
- hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 
powodowane przez blisko położone linie 
elektroenergetyczne 
- emisja freonów z układów izolacyjnych  
w przypadku awarii stacji elektroenergetycznych, 
mająca wpływ na warstwę ozonową 

Rys. 2. Przykład aspektów środowiskowych i  ich wpływu na środowisko w przedsię-
biorstwie z sektora energetycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy deklaracji środowiskowych
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Wyniki analizy przedstawiono z uwzględnie-
niem podziału organizacji na dwie grupy. Pierwszą 
z nich stanowiło 5 przedsiębiorstw z sektora ener-
getycznego, do drugiej grupy zaliczono pozostałe 40 
organizacji.

W Tabeli 1. przedstawiono aspekty środowi-
skowe najczęściej identyfikowane przez badane 
przedsiębiorstwa.

Wśród aspektów środowiskowych, identyfiko-
wanych najczęściej przez badane przedsiębiorstwa 
z sektora energetycznego, można wskazać aspekty 
istotne z punktu widzenia realizacji założeń poli-
tyki energetycznej dotyczących ograniczenia nega-
tywnego wpływu energetyki na środowisko. W tym 
zakresie zidentyfikowano aspekty związane z: re-
dukcją emisji (5), gospodarką odpadami (4), ogra-
niczeniem negatywnego wpływu na stan wód po-
wierzchniowych i podziemnych (4) oraz redukcją 
zużycia energii (3). Jak wcześniej wspomniano, 

aspekty środowiskowe wyznaczają kierunek prowa-
dzonej działalności środowiskowej, co oznacza, że 
badane przedsiębiorstwa z sektora energetycznego 
będą doskonaliły efekty prowadzonej działalności 
środowiskowej właśnie w odniesieniu do wymie-
nionych aspektów. Zidentyfikowano także aspekt 
związany z ograniczeniem zużycia zasobów natu-
ralnych, takich jak: węgiel, gaz, olej oraz bioma-
sa (4). W polityce energetycznej Polski podkreśla 
się, że zmniejszenie zapotrzebowania na surowce 
naturalne może być jednym z warunków zapew-
nienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego.

Wśród aspektów środowiskowych, zidentyfiko-
wanych przez przedsiębiorstwa należące do dru-
giej grupy, również można wskazać aspekty istotne 
z punktu widzenia realizacji założeń polityki ener-
getycznej. Dotyczyły one: ograniczenia emisji (31), 
co ma znaczenie w kontekście realizacji założeń pa-
kietu klimatyczno-energetycznego, zużycia energii 
elektrycznej/cieplnej (29) oraz zużycia zasobów na-
turalnych (13).

Na podstawie analizy sprawozdawczości środo-
wiskowej wyłoniono także rzadziej identyfikowane 
aspekty środowiskowe (Tabela 2).

Wśród aspektów rzadziej identyfikowanych przez 
polskie przedsiębiorstwa wskazać można aspek-
ty istotne przede wszystkim w kontekście założeń 
polityki energetycznej dotyczących wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Aspekty w tym za-
kresie zidentyfikowały zarówno przedsiębiorstwa 
z sektora energetycznego, jak i prowadzące inną 
działalność.

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego zidenty-
fikowały również aspekty mające znaczenie z punktu 
widzenia poprawy efektywności energetycznej i re-
dukcji zużycia energii (co może zostać osiągnięte po-
przez uniknięcie strat w zakresie przesyłu oraz kształ-
towanie prośrodowiskowych postaw wśród klientów 
korzystających z energii elektrycznej).

PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE

(15)

WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ
WODNĄ I POWIETRZE DO

UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
(5)

DOSTAWA WODY,
GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI

I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

(20)

INNE
(5)

MIKRO (4) 
MAŁE (7) 
ŚREDNIE (16) 
DUŻE (18) 
 

Rys. 3. Struktura przedsiębiorstw z uwzględnieniem wielkości i ro-
dzaju prowadzonej działalności

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Aspekty środowiskowe najczęściej identyfikowane 
przez polskie przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie EMAS

Aspekty środowiskowe

Sektor 
energetyczny

(liczba 
organizacji) 

Pozostałe 
sektory
(liczba 

organizacji)

Emisje (CO2, SO2, NOx, pyły) 5 31

Wytwarzanie/Gospodarka 
odpadami 4 29

Zużycie energii elektrycznej/cieplnej 3 29

Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych/
Ścieki

4 14

Zużycie zasobów naturalnych 4 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy deklaracji środowisko-
wych

Tabela 2. Aspekty środowiskowe rzadziej identyfikowane przez 
polskie przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie EMAS

Rzadziej identyfikowane aspekty środowiskowe

Sektor energetyczny

Straty przesyłu i transformacji energii elektrycznej

Wytwarzanie energii zielonej

Promocja prośrodowiskowych zachowań wśród klientów, uwrażliwianie 
na efektywne korzystanie z energii elektrycznej

Pozostałe sektory

Produkcja paliwa alternatywnego/energii elektrycznej/cieplnej

Wykorzystanie paliw zastępczych/Zastąpienie paliw konwencjonalnych 
paliwami uzupełniającymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy deklaracji środowisko-
wych
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Wyodrębniono także cele środowiskowe naj-
częściej formułowane w politykach środowisko-
wych/zintegrowanych badanych przedsiębiorstw 
(Tabela 3).

Na podstawie wyników analizy można stwier-
dzić, że cele środowiskowe najczęściej formułowa-
ne w politykach środowiskowych lub zintegrowa-
nych przedsiębiorstw z sektora energetycznego są 
pokrewne z głównymi założeniami polityki ener-
getycznej dotyczącymi ograniczenia negatywnego 
oddziaływania energetyki na środowisko. W tym 
zakresie określono cele związane z: redukcją emi-
sji (5), zmniejszeniem zużycia energii lub poprawą 
efektywności energetycznej (4), wdrażaniem tech-
nologii bardziej przyjaznych środowisku (3), a tak-
że gospodarką powstałymi odpadami (2).

W zakresie nowych rozwiązań technologicznych, 
bardziej przyjaznych środowisku, wdrażanych 
przez badane przedsiębiorstwa z sektora energe-
tycznego wymienić można: budowę wysokospraw-
nych jednostek wytwórczych, zastąpienie rozdziel-
nego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej pro-
dukcją w skojarzeniu, optymalizację pracy urzą-
dzeń w układach technologicznych związanych 
z pracą pomp ciepłowniczych, elektrofiltrów oraz 
kotłów, działania modernizacyjne bloków energe-
tycznych w celu podniesienia sprawności spala-
nia, zastępowanie kotłów pyłowych kotłami fluidal-
nymi węglowymi, jak również stosowanie kotłów 
o parametrach nadkrytycznych.

Wśród celów sformułowanych przez przedsię-
biorstwa należące do innych sektorów na szczegól-
ne podkreślenie zasługują te związane z: poprawą 
efektywności energetycznej lub redukcją zużycia 
energii (15), racjonalnym wykorzystaniem zasobów 

naturalnych (16) oraz wdrażaniem technologii ma-
jących na celu poprawę efektywności energetycz-
nej (13).

Wyodrębniono także cele środowiskowe rzadziej 
formułowane, istotne z punktu widzenia realizacji 
polityki energetycznej (Tabela 4).

Cele środowiskowe rzadziej formułowane przez 
przedsiębiorstwa z sektora energetycznego ma-
ją znaczenie w kontekście realizacji założeń poli-
tyki energetycznej związanych z: ograniczeniem 

Tabela 3. Cele środowiskowe najczęściej formułowane w  poli-
tykach środowiskowych/zintegrowanych polskich przedsię-
biorstw zarejestrowanych w systemie EMAS

Cele środowiskowe

Sektor 
energetyczny

(liczba 
organizacji)

Pozostałe 
sektory
(liczba 

organizacji)

Poprawa efektywności 
energetycznej/Racjonalne 
wykorzystanie energii

4 15

Racjonalne wykorzystanie zasobów 
naturalnych 2 16

Ograniczenie powstawania 
odpadów/ Gospodarka powstałymi 
odpadami

2 16

Nowoczesne i przyjazne środowisku 
technologie 3 13

Ograniczenie emisji (CO2, SO2, NOx, 
pyły) 5  9

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy deklaracji środowi-
skowych

Tabela 4. Cele środowiskowe rzadziej formułowane w politykach 
środowiskowych/zintegrowanych polskich przedsiębiorstw 
zarejestrowanych w systemie EMAS

Rzadziej formułowane cele środowiskowe 

Sektor energetyczny

Racjonalne wykorzystanie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaika, biomasa, 
energetyka wodna) i źródeł niskoemisyjnych

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej w celu 
poprawy niezawodności dostaw i ograniczenia strat przesyłu

Zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskiwania 
i magazynowania energii

Rozwijanie produkcji w skojarzeniu, umożliwiającą minimalizację 
wskaźników zanieczyszczenia na jednostkę produkcji

Odpowiednie zarządzanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej/
Ograniczenie uciążliwości związanych ze zrzutem ścieków

Zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw 
prośrodowiskowych oraz działań poprawiających efektywność 
energetyczną 

Pozostałe sektory

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Poszukiwanie i wprowadzanie rozwiązań wykorzystujących 
alternatywne paliwa i odnawialne źródła energii

Stosowanie spójnej polityki energetycznej i surowcowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy deklaracji środowi-
skowych

Tabela 5. Krótkookresowe cele środowiskowe najczęściej wyzna-
czane do realizacji przez polskie przedsiębiorstwa zarejestrowa-
ne w systemie EMAS

Krótkoterminowe cele 
środowiskowe

Sektor 
energetyczny 

(liczba 
organizacji)

Pozostałe 
sektory 
(liczba 

organizacji)

Redukcja zużycia energii 
elektrycznej/cieplnej 2 19

Ograniczenie emisji (CO2, SO2, NOx, 
pyły) 4 16

Redukcja zużycia zasobów 
naturalnych 1  9

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy deklaracji środowi-
skowych
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negatywnego wpływu energetyki na środowisko, 
poprawą efektywności energetycznej lub redukcją 
zużycia energii oraz wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii.

Cele sformułowane przez przedsiębiorstwa nale-
żące do pozostałych sektorów mogą mieć natomiast 
znaczenie dla założeń dotyczących: wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektyw-
ności energetycznej lub redukcji zużycia energii.

Na podstawie analizy deklaracji środowiskowych 
wyodrębniono także krótkookresowe cele środowi-
skowe częściej formułowane przez badane przed-
siębiorstwa (Tabela 5).

Krótkookresowe cele środowiskowe wyznaczone 
do realizacji przez badane przedsiębiorstwa z sek-
tora energetycznego mają znaczenie przede wszyst-
kim w kontekście realizacji założeń polityki energe-
tycznej związanych z redukcją negatywnego wpły-
wu energetyki na środowisko w zakresie emisji (4) 
oraz zużycia energii elektrycznej (2). Na podstawie 
analizy deklaracji środowiskowych wyodrębniono 
przykłady konkretnych rozwiązań, jakie w tym za-
kresie wprowadziły badane przedsiębiorstwa, jak 
np.: „wdrażanie instalacji odsiarczania lub odazo-
towania spalin”, „modernizacja gospodarki olejowej 
polegająca na wprowadzeniu oleju lekkiego do roz-
palania kotłów węglowych”, „wyposażenie emito-
rów energetycznych w systemy ciągłych pomiarów 
emisji zanieczyszczeń”, „produkcja energii elek-
trycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji”, 
jak również „realizacja projektów inwestycyjnych 
związanych z modernizacją infrastruktury oświetle-
niowej dróg, ulic oraz innych terenów otwartych”.

Przedsiębiorstwa należące do pozostałych sekto-
rów również wyznaczyły do realizacji cele związa-
ne przede wszystkim z ograniczeniem zużycia ener-
gii (19) lub redukcją emisji (16). Wśród konkretnych 
rozwiązań stosowanych w tym zakresie można wy-
mienić: wdrożenie programu „Carbon Neutrality”, 
„prowadzenie analizy śladu węglowego zgodnie 
z metodologią ISO 14064 w zakresie zużycia ener-
gii elektrycznej oraz emisji gazów cieplarnianych”, 
„ustanowienie strategii klimatycznej i energetycz-
nej jako integralnego elementu strategii całego 
przedsiębiorstwa”, uwzględnienie już na etapie pro-
jektowania produktów aspektów środowiskowych 
(związanych np. z ograniczeniem zużycia energii 
lub emisji), jak również stosowanie konkretnych 
rozwiązań będących wynikiem przeprowadzanych 
audytów energetycznych, związanych z wprowa-
dzeniem nowych systemów grzewczych, stosowa-
niem bardziej efektywnych energetycznie urządzeń 
lub wprowadzeniem systemu monitoringu zużycia 
mediów energetycznych.

Podsumowanie

System EMAS można postrzegać jako narzę-
dzie wspierające realizację wybranych założeń 
polityki energetycznej. Wiąże się to z wysokimi 
wymaganiami, jakim muszą sprostać organizacje 

przystępujące do systemu. Szczególnie należy za-
akcentować w tym kontekście obowiązek identyfi-
kowania aspektów środowiskowych, które wyzna-
czają kierunek prowadzonej działalności dotyczącej 
ochrony środowiska. W odniesieniu do znaczących 
aspektów dokonywana jest także ocena efektów 
uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności 
środowiskowej. 

Analiza aspektów i celów środowiskowych zi-
dentyfikowanych przez polskie przedsiębiorstwa 
zarejestrowane w systemie EMAS pozwoliła na wy-
odrębnienie wśród nich także takich, które są zbież-
ne z celami polityki energetycznej. Na tej podstawie 
można wyciągnąć wnioski, że system EMAS można 
traktować jako jeden ze środków służących realiza-
cji wybranych założeń polityki, związanych przede 
wszystkim z: poprawą efektywności energetycznej 
lub redukcją zużycia energii, ograniczeniem nega-
tywnego oddziaływania energetyki na środowisko, 
jak również wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. 
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Wprowadzenie

Teoria ograniczeń (Theory of Constraints) to me-
toda zarządzania nastawiona na osiąganie długo-
trwałych korzyści poprzez odpowiednie zarządza-
nie istniejącymi ograniczeniami, tj. „wąskimi gar-
dłami” występującymi w systemie [23, s. 30, por. 9, 
17]. Zarządzanie to racjonalne wykorzystanie zaso-
bów dostępnych dla decydenta, czyli wykorzysta-
nie ich w sposób efektywny na dwa możliwe spo-
soby [6, 2]:

maksymalne wykorzystanie zasobów celem 
uzyskania maksymalnych korzyści;

minimalne wykorzystanie zasobów – optymal-
ne, akceptowalne korzyści.

W teorii ograniczeń poprzez ustalenie ścieżki 
rozwoju systemu ustanawia się usprawnienia dzia-
łań reorganizacyjnych poprzez punkty krytyczne. 
Adaptacja systemowa dotyczy w tym sensie aspek-
tów prawno-organizacyjnych i infrastrukturalnych. 
Zaleca się, by osiągać tyle zdolności, ile to możli-
we z danego punktu krytycznego w sposób efek-
tywny i sprawny, a równocześnie kreować perspek-
tywiczne możliwości tworzenia wartości dodanej 
umowy systemowej [19]. Pojawia się zatem pytanie 

o wartości i sposób ich szacowania, co równocze-
śnie przeradza się w relatywnie słuszne pojmo-
wanie umowy systemowej. Wartość jest pojęciem 
relatywnym w stosunku do zysku/straty poniesio-
nych celem jej osiągnięcia, gdzie jakość współtwo-
rzy ogólny pogląd na sens owej kreacji. Wartością 
naczelną dla człowieka jest życie i wolność samo-
stanowienia jako jednostkowego postrzegania en-
cji bytu. Samo tworzenie przepisów wystarczy, by 
chronić prawa polityczne, ale środki materialne są 
konieczne, by zapewnić (rzekome) prawa ekono-
miczne i socjalne. Przy czym żaden przepis nie jest 
w stanie zapewnić przestrzegania podstawowego 
prawa człowieka, jeżeli na wprowadzenie go w ży-
cie nie zostały przeznaczone odpowiednie środ-
ki, co prowadzi w rozumieniu prostym do uzna-
nia zmiennych warunków społecznych [18, s. 77]. 
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki 
underclass1 w umowie społecznej jako układu re-
lacyjnego tworzącego wartość systemową poprzez 
kształtowanie jakości procesu przepływu.

Logistyka przepływu – podejście wartościujące

Logistyka jest częścią łańcucha dostaw, gdzie po-
przez proces zarządzania potencjałem pozycyjnym 

1 Underclass jest synonimem polskiego słowa „ostracyzm”, 
zazwyczaj utożsamianym z polityką czy życiem społecznym jednost-
ki. W tym znaczeniu człowiek wrzucony zostaje do pewnego rodzaju 
podklasy społecznego upośledzenia wyrażonego biedą, niemocą 
sprawczą.

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

teoria ograniczeń, 
koszt systemowy, 
topologia, 
łańcuch wartości

W opracowaniu podjęto problematykę możliwości wykorzystania koncepcji łańcucha wartości i teorii 
ograniczeń w kreowaniu wartości dla społeczeństwa. Jednocześnie podkreślono, że łańcuch jest adekwatnym 
instrumentem sterowania procesem tworzenia wartości społecznej poprzez koszt systemowy. Ponadto 
zwrócono uwagę na fakt, że dla kreowania wartości istotne znaczenie ma identyfikacja procesów, punktów 
krytycznych w systemie. Celem artykułu jest ocena inwestycji w łańcuchu wartości.
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value it is important to identify process, critical point in the system. The purpose of the article is to evaluate 
value chain investment.
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i zasobowym jednostki lub ich zbioru projektowane 
jest przemieszczenie osób i/lub ładunków, tworząc 
transformatę systemu logistycznego. W tym zna-
czeniu efektywne kształtowanie przepływu dotyka 
trzech podstawowych kwestii:

 zrównoważenia wymiarów ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych;

 ustalenia zasięgu i domeny działania układów 
relacyjnych przepływu;

maksymalizacji korzyści uczestników przepły-
wu w znaczącej wartości przyrostowej czasu, bę-
dącej miarą efektów nakładów infrastrukturalnych, 
administracyjnych i prawnych.

W ramach tworzonego przepływu powstaje war-
tość dodana produktu – od ewaluacji jego rdzenia, 
przez wartość oczekiwaną, do wartości potencjal-
nej. Za rdzeń produktu ustanawia się możliwość 
przemieszczenia osób w określonych przestrze-
niach (łukach- e), przez wartość oczekiwaną uznać 
należy szybkość, jakość (wygodę) przemieszcza-
nia się przy minimalizacji kosztów po stronie od-
biorcy, za wartość potencjalną przemieszczenia 
uznać należy minimalizację kosztów społecznych 
(Rys. 1). W tym rozumieniu produkt identyfiko-
wany jest poprzez użyteczność ekonomiczną, ja-
ko: użyteczność posiadania, formy, miejsca i cza-
su [24].

Za rdzeń produktu uznaje się opcję przemiesz-
czenia osób, za wartość oczekiwaną uznaje się prze-
mieszczanie wybranych grup topologicznie jedno-
imiennych, za wartość potencjalną uznaje się two-
rzenie długofalowej wartości dodanej łańcucha, ja-
ko systemu społecznego. Wartość ekonomiczna wy-
rażona użytecznością miejsca dotyczy ustalonych 
układów relacyjnych w strukturze topograficznej 
(jako konglomeratu i koncentratora). Użyteczność 
formy jest opcją łączenia gałęzi i środka w danej lo-
kacji w ustalonym czasie, co stanowi o użyteczno-
ści posiadania owej opcji i statusu przemieszcze-
nia [1].

Jeżeli przemieszczenie w węźle i osób g2 wy-
maga jednoczesnego przemieszczenia osób g1, od-
powiadać temu będzie warunkowanie postaci 
[3, s. 25], (1):

 α(e, g1) + α(e, g2) + α(e, g3) (1)

Mamy zatem warunek końcowy efektywnego 
przemieszczenia osób, (2):

 α(e, gn) →  β(x,y) (2)

gdzie β(x,y) jest warunkiem koniecznym przemiesz-
czenia w wybranej lokacji (x,y).

Zbyt szerokie ramy oczekiwań oznaczają mniej 
ścisłą ocenę ryzyka. Nie wiadomo, według jakiego 
kryterium należy wytworzyć ramy oczekiwań, sko-
ro nauka kieruje się metodologią i przestrzega ści-
śle wytyczonych procedur, podczas gdy ludzie for-
mułują kategoryczne sądy, często na podstawie nie-
uświadomionych kategorii, dzięki którym z reguły 
racjonalnie przewidują przyszłość [4, s. 56]. Zasto-
sowanie odpowiednio zdefiniowanych zmiennych 
binarnych umożliwia zapisanie w postaci równań 
i nierówności liniowych różnych typów ograni-
czeń, takich jak przepustowość ujęta poprzez ła-
downość, zatory przerobowe węzła wyrażone kon-
gestią środka transportu i jego struktury biernej, 
małej mocy lub niemożności przepływu w danym 
węźle jednostki i układzie sieci. Ustalając umowne 
warunki brzegowe, powyższe można zdefiniować 
zapisem inicjacji ośrodka jako punktu modalnego 
poprzez, (3):

 F(x,y)  β(x,y) →  (x + a)n ( ) knkn

k
k
n ax −

=∑ 0
 (3)

Gdzie:
F(x, y) jest funkcją przemieszczenia w lokacji (x,y),
x+a – przesunięciem fazowym w danej destynacji.

Stąd analogicznie w przypadku wykluczenia 
jednoczesnego przemieszczenia jednostki g1 i g2 
w węźle i należy zastosować nierówność [3, s. 25], 
(4):

 β(i, g1) + β(i, g2) ≤1 (4)

Powyższe przedstawia funkcyjność przepustowo-
ści mierzoną w rozkładach binarnych zgodnie z re-
gułą teorii ograniczeń, (Rys. 2).

Kontrola ryzyka pociąga za sobą konieczność 
ustalenia osób odpowiedzialnych, w czym wiel-
ką rolę odgrywa porządek moralny i polityczny. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
core of 
product 

expected and potential 
             value 

Rys. 1. Ewaluacja wartości produktu w systemie logistycznym i spo-
łecznym, gdzie: 
1  –  osoby niepełnosprawne ruchowo, 2  –  osoby bezrobotne, 
3 – osoby bezdomne 

Źródło: interpretacja własna na podstawie [5, 20]

 

conglomerate 

β 

bandwidth func�onality 

Rys. 2. Funkcyjność przepustowości w układach binarnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [16] 
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Wykorzystywanie ryzyka do utrzy-
mywania porządku społecznego 
i politycznego sprawia, że zaczynają 
one przypominać tabu [4, s. 56].

Niektóre naukowe konwencje wy-
dają się być w swej metodologii nie-
dostosowane do realiów współcze-
snego świata, w wyniku czego za-
równo odpowiedzialność społeczna 
dotycząca słabych ogniw systemu, 
jak i ocena skutków ich niedosto-
sowania wykracza poza ramy na-
ukowego poznania, formułując nie-
spójną ocenę ryzyka i niepewności 
w budowaniu wartości systemowej. 
Typowanie rozkładu tautologiczne-
go [0,1] jest zatem jedynie nieudol-
ną próbą kategoryzacji podmiotowej, 
gdzie nie uwzględnia się wzorców 
kryterialnych zgodnych z kwantyfi-
kacją nieparametryczną.

Podmiotowa analiza strukturalna – studium przypadku

Niemożność przemieszczenia osób dotyczy źle 
zaprojektowanego systemu społecznego i infra-
strukturalnego wyrażonego wykluczeniem jednost-
ki z możliwości uczestniczenia w życiu społecz-
nym. Stąd też istotna staje się ocena struktury jed-
nolitej topologicznie w ujęciu funkcji, jakie pełnią. 

Zgodnie z założeniem G. Perelmana, niech M 
będzie kompletnym, nieskorelowanym kolektorem 
riemanowskim o niezmiennym przekroju, niech S 
będzie istotą  M, a P: M  →  S będzie odległością nie 
rosnącą, wówczas dla danego x  ϵ  S, ʋ  ϵ  SN(S) mamy 
[21, s. 209–210], (5): 

 P(expxtυ))  =  x dla każdego t  0  (5)

gdzie SN(S) oznacza normalny zbiór jednostek S 
w przestrzeni M.

Dla dowolnego wektorowego γ przyporządko-
wanego S i dowolnego pola wektorowego: ʋ  ϵ  Γ 
(SN  (S)) równoległego do γ, krzywe poziome γt, 
γt  (u)  =  exp  γ (u) (tʋ), γt  (u)  =  exp  γ (u) (tʋ), są geodia-
mi, wypełniając przestrzeń euklidesowską wyzna-
czoną przez (t    0). Ponadto, jeśli minimalizuje 
się γ  [u0,  u1], minimalizują się również wszystkie 
γt  [u0,  u1]. P jest zanurzeniem riemannowskim kla-
sy  C1. Co więcej, wartości własne drugich podsta-
wowych postaci P są ograniczone powyżej w po-
staci bariery (S)-1. Hipoteza funkcjonału jest bezpo-
średnią konsekwencją wzoru (5), ponieważ rozkład 
wykładniczy N  (S)  →  M jest jej odniesieniem.

Odniesieniem do nieciągłości w przestrzeni Rie-
manna są wszelkiego typu zakłócenia funkcjonal-
ne gęstości powierzchni w układzie krzywolinio-
wym, np.: Wielki Kryzys 1929–1934, Zimna Woj-
na, I i II Wojna Światowa, zamachy terrorystyczne, 
a w omawianym w pracy przypadku – bieda jako 

wykluczenie systemowe, niepełnosprawność jako 
wykluczenie infrastrukturalne i czasem systemo-
we (Rys. 3).

Populację badaną stanowiło 100 osób (Polaków 
mieszkających w Polsce) podzieloną na cztery rów-
norzędne grupy (po 25 osób każda):

 absolute poverty2 – osoby o dochodzie mie-
sięcznym pozwalającym na wydatki dzienne na po-
ziomie 2,5 dolara, czyli ok. 10 zł;

 existential minimum3 – grupa osób o średnich 
miesięcznych dochodach pomiędzy 453–574,01 zł 
brutto;

 physical disability4 – grupa osób niepełno-
sprawnych ruchowo;

marginalization of needs5 – grupa osób o przy-
chodach na poziomie płacy minimalnej.

Pytania zadane w każdej grupie brzmiały:
1. Czy w subiektywnej ocenie ma Pan/Pani pełną 

możliwość przemieszczania się w obszarze kraju/
miasta?

2. Czy w zasadniczych kwestiach opcji prze-
mieszczenia za kluczowy czynnik jego kształtowa-
nia ustanawia Pan/Pani czynnik finansowy, który 
– możliwe – zrekompensuje niedostosowanie infra-
strukturalne do Pana/Pani potrzeb?

3. Czy infrastruktura bierna jest dostosowana do 
Pani/Pana potrzeb i możliwości sprawnego prze-
mieszczania się?

2 Grupa o absolutnym ubóstwie stanowi ok. 4% populacji 
Polaków.

3 Grupa wegetująca na poziomie minimum egzystencjalnego 
stanowi ok. 4% populacji Polaków zamieszkujących Polskę.

4 Osoby niepełnosprawne ruchowo stanowią ok. 12,2% Polaków 
mieszkających w Polsce, a ich średnie przychody brutto nie przekra-
czają 800 zł  miesięcznie, oczywiście zdarzają się marginalne wyjątki 
w wysokości świadczeń, co jednak nie jest istotne w  obrazie jakości 
życia całej grupy.

5 Grupa Polaków mieszkających w Polsce zdobywających środki 
na przeżycie na poziomie marginalizacji potrzeb stanowi 4% całości 
Polaków pracujących w Polsce.

Rys. 3. Rozkład bimodalny Gaussa wartości estymowanych różności riemannowskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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4. Czy potrzebuje Pani/Pan pomocy innych ludzi 
w znaczeniu administracyjnym, fizycznym, legisla-
cyjnym w poprawie możliwego przemieszczania się 
w obrębie kraju/miasta?

Odpowiedzi miały charakter rozkładu tautolo-
gicznego, gdzie największy wpływ na nieciągłość 
przestrzeni wykazała grupa absolute poverty, naj-
mniejszy – marginalization of needs6.

Lokalizacja struktur klasterowych nie jest wy-
starczająco istotna w ocenie efektywności realizo-
wanych procesów biznesowych jednostki, w wyni-
ku czego nie ma ona znacznego wpływu na realne 
kształtowanie wiarygodnego modelu biznesu [25]. 
Wyobraźmy sobie wielowymiarową przestrzeń. 
Każdy wymiar to jedna ze zmiennych systemo-
wych. Stan systemu to punkt w przestrzeni, któ-
ry stanowi zbiór wartości wszystkich zmiennych 
w danym momencie. Jeżeli z upływem czasu stan 
systemu ulega zmianie, to punkt porusza się, kre-
śląc krzywą w przestrzeni fazowej. Każda krzywa 
stanowi rozwiązanie jednego równania dynamicz-
nego. Kolejne krzywe i analiza ich zmian pozwala-
ją nam zrozumieć zachowanie systemu – jego moż-
liwe zmiany i ich dynamikę [22, s. 31–32]. Tym 
samym zmienne opisujące strukturę klastera doty-
czą tak lokalizacji, stopnia standaryzacji, domeny 
działalności, sposobu realizacji zadań, charakteru 
rynku, jak i realizowanych w jego ramach strategii 
biznesu. Poszczególne elementy, choć tworzą feno-
typ jednolitości, nie muszą być ze sobą skorelowa-
ne [15] przez wspomniany brak ciągłości. Oznacza 
to, że kiedy natura przestała być losowa, źródłem 
niepewności stała się niekompletna wiedza czło-
wieka o prawach natury. Prawdopodobieństwo zo-
stało więc zastosowane do wiedzy w celu określe-
nia stopnia jej pewności [4, s. 43]. Na pytanie za-
sadnicze: czym jest wartość, nie ma odpowiedzi, 
bo owa wartość zależy od „stopnia zgniecenia” 
i nieciągłości jako wymiaru obrazującego wszelkie 
zaburzenia systemowe (bieda, tortury, wojny, utra-
ta wolności itp.).

W skład publicznego łańcucha dostaw wchodzą 
podmioty prywatne otrzymujące zlecenia od pod-
miotów sektora publicznego, organizacje publiczne 
i decydenci, którymi są organa polityczne (rządo-
we), inicjujące kształtowanie łańcuchów tworzenia 
wartości publicznej [12, s. 115]. Logika czasu empi-
rycznego uzasadnia celowość optymalizacji działań 
w ramach perspektywy rozwoju społecznego po-
przez słabe ogniwa łańcucha jako punkty krytycz-
ne systemu.

Koszt systemowy jest zyskiem/stratą społecz-
ną wynikającą z niedostosowania rozwiązań tech-
nicznych – infrastrukturalnych, legislacyjnych 
dla wszystkich uczestników łańcucha wartości. 

6 Badania miały charakter cząstkowy, poglądowy i wybiórczy, 
tylko i wyłącznie w kontekście opcji poprawy przemieszczenia 
fizycznego osób w danym obszarze. Badania wymagają niewątpliwie 
wielowariantowego poszerzenia i interpretacji, co jest przyczynkiem 
dla dalszych publikacji autorów i innych naukowców – twórców.

W dłuższej perspektywie wirtualizacji rzeczywi-
stości nieuwzględnienie punktów krytycznych sys-
temu zaburza możliwość rozwoju systemu jako 
całości.

Podsumowanie i wnioski końcowe

Dla właściwego zdefiniowania kluczowych czyn-
ników rozwoju jednostki i jej układów relacyjnych 
w systemie istotna jest znajomość funkcji całe-
go systemu, ustalenie kryteriów wyboru zmien-
nych, a nade wszystko umiejętne partycypowanie 
w rozbieżności rozwiązań. Decyzje strategiczne do-
tyczące ustalenia wartości społecznej przepływu 
zależne są od procesu informacyjno-decyzyjnego 
w obszarze:

 ustalenia punktów krytycznych istniejącej 
struktury społeczno-infrastrukturalnej;

 określenia standardów odpowiedzialności spo-
łecznej i konsekwencji ramowego programowania 
zmian;

 zdefiniowania kluczowych kompetencji całego 
systemu infrastrukturalno- społecznego kształtowa-
nego technicznie, administracyjnie i prawnie w ra-
mach równowagi ekonomicznego rozwoju;

 sformułowania zasad funkcjonowania systemu 
logistycznego ze szczególnym naciskiem na archi-
tekturę transportu i ekonomiczną wartość dodaną 
systemów ludzkich;

wyboru narzędzi wspomagającego decyzyjność 
w ramach kształtowanego ładu, dobrobytu i bezpie-
czeństwa jednostki w budowanym modelu strategii 
przepływu.

Nie ma opcji traktowania jakości jakichkolwiek 
procesów w oderwaniu od wartości, jakiej ma-
ją służyć, a najważniejszą wartością jest czło-
wiek. W krótkiej wartości przyrostowej czasu 
decyzje dotyczące optymalizacji przepływu wydają 
się tworzyć jedynie straty ekonomiczne poprzez 
użyteczność formy, czasu i miejsca, natomiast 
w perspektywie długofalowego rozwoju stanowią 
o użyteczności posiadania i tworzenia wiekowej 
sprawności synergii [7, 8, 10, 11]. I tak jak zła nie 
można tłumaczyć dobrem, tak poprzez jakość pro-
cesu tworzona jest wartość systemowa [13, 14].
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Jakość w praktyce

Wprowadzenie 

Obecnie jedną z nieodzownych cech działania 
wielu organizacji staje się doskonalenie jakości 
wyrobów, usług i procesów. Ma to związek z obo-
wiązującym w zarządzaniu organizacjami paradyg-
matem zmienności i elastyczności. Ciągłe zmia-
ny, które zachodzą w otoczeniu organizacji, mają 
wpływ na jej funkcjonowanie, o czym świadczą: 
postępujący proces globalizacji, nasilająca się kon-
kurencja, powstawanie nowych rynków, ciągłe mo-
dernizacje i postępy technologiczne, a także no-
we formy organizacyjne opierające się na interdy-
scyplinarnej wiedzy i umiejętnościach. Otoczenie 
przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej niestabil-
ne, zróżnicowane i kompleksowe [8]. W tak szybko 

postępujących i zmieniających się warunkach orga-
nizacja może przetrwać wówczas, gdy potrafi sku-
tecznie dostosować własną zmienność do zmien-
ności otoczenia. Dlatego też przedsiębiorstwo musi 
cechować się elastycznością. Co więcej, P. Drucker 
słusznie twierdził, że wczorajsze duże osiągnięcie 
musi stać się dzisiejszym minimum, a wczorajsza 
doskonałość staje się dzisiejszą codziennością [1]. 
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień zwią-
zanych z istotą doskonalenia jakości procesu pro-
dukcyjnego z wykorzystaniem metody FMEA pro-
cesu. Zaprezentowano specyfikę tej metody oraz 
korzyści wynikające z odpowiedniego wspoma-
gania przeprowadzonej analizy narzędziami za-
rządzania jakością, takimi jak diagram Ishikawy 
i 5 WHY. Dzięki kilkuletnim obserwacjom przebie-
gu procesu produkcyjnego bielizny w przedsiębior-
stwie Hanna Style s.c. przedstawiona została ana-
liza stanu aktualnego, w wyniku której za pomocą 
instrumentarium zarządzania jakością zapropono-
wane zostały pomysły i koncepcje doskonalenia 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

metody i narzędzia 
zarządzania 
jakością, 
FMEA procesu, 
doskonalenie 
jakości procesów, 
diagram Ishikawy, 
5 WHY

W artykule zaprezentowano zastosowanie metody FMEA procesu na konkretnym przykładzie produkcji 
bielizny w przedsiębiorstwie Hanna Style. Podejście oparte na założeniu, aby podczas FMEA procesu nie 
kojarzyć przyczyn błędów z ich skutkami pozwala na kompleksowe podejście do problematyki doskonalenia 
jakości procesów. Przyjęcie założenia, że każda przyczyna może wywołać błąd, który spowoduje wiele 
skutków, pozwala na bardziej szczegółową i głębszą analizę problemów w procesie, co stanowi zaletę 
podejścia kompleksowego. Jest to również możliwe wyłącznie przy wsparciu przeprowadzanej analizy 
konkretnymi narzędziami zarządzania jakością, np. Diagram Ishikawy i 5 WHY. Wyniki działań doskonalących 
zaprezentowanych w artykule stanowią jedynie fragment prowadzonych na bieżąco w przedsiębiorstwie 
Hanna Style działań doskonalących. 

KEYWORDS ABSTRACT

methods and 
tools of quality 
management, 
FMEA process, 
process quality 
improvement, 
Ishikawa diagram, 
5 WHY

The paper presents the application of the FMEA process on a specific example of underwear production in 
the Hanna Style company. The methodology based on the assumption that during the FMEA process the 
causes of errors should not be associated with their effects allows a comprehensive approach to the issues of 
process quality improvement. Accepting the assumption that any cause can trigger an error that will result in 
many effects allows a more detailed and deeper analysis of problems in the process, which is the advantage 
of a comprehensive approach. This is possible only when the analysis is carried out with specific quality 
management tools, e.g. Ishikawa Diagram and 5 WHY. The results of the improvement activities presented 
in the article are only a fragment of ongoing improvement activities at Hanna Style.
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procesu produkcyjnego. Artykuł ma charakter ba-
dawczo-koncepcyjny, a jego podstawowym celem 
jest zaprezentowanie specyfiki metody FMEA pro-
cesu wspieranej odpowiednio dobranymi narzę-
dziami, w efekcie czego możliwe jest kompleksowe 
zdefiniowanie obszarów wymagających doskona-
lenia w wybranym do analizy procesie produkcji 
bielizny. 

Istota stosowania instrumentarium zarządzania 
jakością 

Chęć osiągania sukcesu w przedsiębiorstwach 
poparta musi być świadomością znaczenia ciągłe-
go rozwoju i doskonalenia. Zgodnie z definicją en-
cyklopedyczną doskonałość stanowi najwyższy sto-
pień cech dodatnich, bycie doskonałym, brak wad, 
idealność, wzorowość [3]. Doskonalenie zaś jest 
przedsięwzięciem, które jest podejmowane w celu 
uzyskania dodatkowych korzyści nie tylko dla or-
ganizacji, ale również jej klientów [2]. Ciągłe do-
skonalenie stanowi jedną z siedmiu zasad zarzą-
dzania jakością [9], co zaobserwować można na 
przykładzie nowoczesnych przedsiębiorstw, któ-
re umieszczają dążenie do ciągłego doskonalenia 
w swojej strategii lub przyjętej polityce jakości. 
Konsekwencją dążenia do ciągłej poprawy jest osią-
ganie kolejnych poziomów dojrzałości organizacyj-
nej [10], co dla współczesnych przedsiębiorstw jest 
istotnym, strategicznym założeniem. Ukierunkowa-
nie projakościowe przedsiębiorstw sprawia, że ro-
zumieją one istotę doskonalenia i odnoszą się do 
niej jako do naturalnego działania podejmowanego 

w celu poprawy nie tylko wewnętrznych procesów, 
ale również relacji z otoczeniem i pozycji na ryn-
ku. Przedsiębiorstwa, które skupiają swoją uwagę 
na jakości, często podejmują decyzję o wdrożeniu 
i certyfikowaniu systemu zarządzania jakością. Eks-
ploatacja i utrzymanie takiego systemu determinu-
ją podejmowanie działań doskonalących. Jednym 
z kroków w kierunku rozwoju projakościowego 
przedsiębiorstwa jest wykorzystanie różnych zasad, 
metod, technik i narzędzi jakości do doskonalenia 
procesów. Sięgając po instrumentarium jakości, or-
ganizacje zapewniają sobie ciągły rozwój. Metody 
jakościowe prezentują oddziaływanie „średnioter-
minowe”, wpływają one na kształtowanie jakości 
projektowej i jakości wykonania. Charakteryzują 
się planowym, powtarzalnym i zawierającym pod-
stawy naukowe sposobie postępowania przy reali-
zacji zadań jakościowych [6]. Narzędzia z kolei pre-
zentują oddziaływanie krótkoterminowe, a korzyści 
z ich efektywnego wykorzystania można dostrzec 
przy połączeniu z użyciem metod, w rezultacie cze-
go wyniki są zauważalne niemal natychmiast. Na-
rzędzia zarządzania jakością służą zbieraniu i prze-
twarzaniu danych związanych z różnymi aspektami 
zarządzania jakością [4].

Prezentacja procesu produkcji na przykładzie 
Hanna Style

“Hanna Style” to powstałe w 1989 roku przedsię-
biorstwo produkcyjno-handlowe działające w bran-
ży bieliźniarskiej. Jest to spółka cywilna zatrudnia-
jąca około 50 pracowników. Głównym przedmiotem 

FILAR I  MASZYNY 
PRZĘDZALNICZE 

Nowoczesne maszyny dziewiarskie, 
które funkcjonują prawie bezawaryjnie 

od wielu lat, są to urządzenia  
o wysokiej wydajności i precyzji. 
Odznaczają się produktywnością  

w bardzo wysokim zakresie, wytwarzają 
bieliznę z wysokowartościowych 

przędz. 

FILAR  II  SUROWCE NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI 

Materiały najlepszych światowych 
marek (Invista, Con	, Fular – przędza, 

Amman, Michale Le	zia, EMA  
– dodatki), które odznaczają się 

właściwościami antygrzybicznymi  
i antybakteryjnymi. 

FILAR  III  KOMPETENTNA 
ZAŁOGA 

Produkty wytwarzane są przez 
wyspecjalizowanych pracowników, 

którzy otrzymują systematyczne 
wsparcie merytoryczne i techniczne  

w zakresie wykonywanej pracy, 
pracownicy permanentnie doszkalają 

się, co jest związane z ciągłym 
poszerzaniem oferty. 

Rysunek 1. Filary działalności przedsiębiorstwa Hanna Style 

Źródło: opracowanie własne



16

2019 L i p i e c

JAKOŚĆ W PRAKTYCE
Kompleksowe wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w FMEA procesu

działalności spółki jest produkcja bielizny bezsz-
wowej w doskonale rozwiniętym parku maszyno-
wym. Podstawowym celem działalności jest dostar-
czanie bielizny, która sprawdzi się zarówno pod-
czas codziennego użytkowania, jak również w trak-
cie uprawiania turystyki i sportu. Atutami bielizny 
Hanna Style są: komfort, bakteriostatyczność oraz 
utrzymywanie właściwego mikroklimatu na skórze. 
Dostrzec można wysoki poziom kastomizacji pro-
dukcji, który odbywa się na zasadzie modyfikacji 
istniejącego już modelu bielizny o inny rodzaj ak-
cesoriów krawieckich, kolorystykę, transferowanie 
logotypów czy zastosowanie nowoczesnych pane-
li technologicznych. Produkcja przedsiębiorstwa 
Hanna Style jest bardzo wysoko przetworzona i wy-
maga dużego nakładu pracy, co bezpośrednio od-
zwierciedla się w jakości oferowanych produktów. 
Hanna Style posiada trzy filary produkcji zaprezen-
towane na Rysunku 1.

Przykład kompleksowego wykorzystania metody FMEA 
procesu ze wsparciem narzędzi zarządzania jakością 

W ramach zdiagnozowania procesu produkcji 
bielizny przeprowadzono FMEA, a fragment cało-
ściowej analizy przedstawiono na Rysunku 2. 

W tabeli za pomocą strzałek przedstawiono spe-
cyficzną ideę liczenia liczby priorytetu ryzyka dla 
FMEA procesu, z podejściem takim nie spotkamy 
się podczas analizy FMEA wyrobu czy konstruk-
cji. Podczas analizy FMEA procesu nie należy sku-
piać uwagi na kojarzeniu przyczyn błędów z ich 

konsekwencjami, czyli skutkami, bowiem specyfika 
każdego procesu jest taka, że wiele przyczyn może 
wywołać błąd, który spowoduje wiele skutków. Trud-
no szukać w podejściu procesowym zależności mię-
dzy przyczyną a skutkiem, zawsze pomiędzy tymi 
zdarzeniami będzie błąd. Takie podejście do analizy 
przyczyn i skutków wad w procesach pozwala kon-
centrować uwagę podczas doskonalenia na przyczy-
nach błędów, a nie na ich skutkach. Ukierunkowanie 
doskonalenia na działania zapobiegawcze w połą-
czeniu z obecnie konieczną analizą ryzyka w proce-
sach gwarantuje organizacjom konsekwentną i prze-
myślaną poprawę dojrzałości organizacyjnej. 

Przeprowadzenie badania umożliwiło zaobser-
wowanie, które etapy procesu wymagają podjęcia 
działań eliminujących bądź ograniczających ryzy-
ko wystąpienia potencjalnych błędów. Dzięki tej 
metodzie uzyskano również informację dotyczą-
cą problemów i zakłóceń napotkanych w trakcie 
realizacji procesu produkcyjnego bielizny. Czyn-
niki te związane są nie tylko z pracą ludzi, ale 
także z metodami obróbczymi, parametrami pro-
cesu, środkami pracy, w tym również maszyna-
mi. Wyniki dotyczące wskaźnika określającego 
liczbę priorytetową ryzyka uszeregowane zostały 
w kolejności malejącej (od najbardziej poważnych 
przyczyn występowania wad i ich konsekwen-
cji) tak, aby móc dalej określić kolejność działań 
doskonalących. Przejrzystość analizy FMEA i po-
prawne wskazanie kierunków doskonalenia będzie 
możliwe tylko wówczas, gdy zespół przeprowa-
dzający analizę wesprze swoją pracę konkretnymi 

          Rysunek 2. Fragment analizy FMEA dla omawianego procesu produkcji bielizny 

          Źródło: opracowanie własne
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narzędziami zarządzania jakością. W analizowa-
nym przypadku zastosowano diagram Ishikawy 
poparty narzędziem 5 WHY. Przykład użycia na-
rzędzia przedstawiono na Rysunku 3. 

Metoda FMEA umożliwia również zaobserwowa-
nie zmian zaistniałych po wdrożeniu zaproponowa-
nych koncepcji doskonalenia procesu i określeniu, 
czy dane zmiany przyniosły oczekiwany rezultat 
polegający na zmniejszeniu liczby priorytetu ryzy-
ka, co wiąże się z poprawą jakości procesu. W pro-
cesie produkcji zgodnie z ideą doskonalenia dąży 
się do tego, aby wskaźnik ten pozostawał na jak naj-
niższym poziomie. Ponowne wyznaczenie parame-
trów: ryzyka wystąpienia i możliwości wykrycia, po 
etapie wprowadzenia zmian, pozwala dokonać po-
równania i oceny słuszności podjętych środków na-
prawczych. W przypadku omawianego procesu pro-
dukcji bielizny zaproponowane koncepcje dosko-
nalenia sprawdziły się i pozwoliły, po ponownym 
zdiagnozowaniu parametrów, obniżyć wskaźnik 
priorytetu ryzyka. W celu pogłębienia analizy zaob-
serwowanych w trakcie procesu produkcji bielizny 
błędów dokonano za pomocą narzędzia jakościo-
wego – diagramu Ishikawy graficznej prezentacji 
wzajemnych powiązań i zależności przyczyn, które 
wpływają na określoną nieprawidłowość. Przy bu-
dowaniu diagramów wspierano się również narzę-
dziem 5 WHY oraz koncepcją 5M  +  E. 

Wybrane zostały cztery koncepcje doskonalenia 
procesu produkcji, które podjęto, a których rezul-
taty przyczyniły się do poprawy jakości procesu 
zmierzonej dzięki analizie FMEA, a są to: 

 sporządzenie instrukcji stanowiskowych, in-
strukcji postępowania, 

 zaproponowanie szkoleń dla pracowników 
w celu podniesienia ich kompetencji, 

wdrożenie metody 5S, 
wprowadzenie systemu sugestii.

Prezentacja działań doskonalących zrealizowanych po 
przeprowadzonej analizie FMEA procesu

Instrukcje stanowiskowe 

Podstawowym celem opracowywania instruk-
cji jest krótkie i zwięzłe przekazanie wartościo-
wych informacji dotyczących kroków postępowa-
nia w danej sytuacji. Instrukcje pozwalają przeka-
zać: sposób działania, sekwencje wykonywanych 
kroków, metodę użycia, zbiór zasad, przepisów. 
Instrukcja ułatwia osiągnięcie celu, gdyż stanowi 
pomoc, wskazówkę na drodze do rozwiązania kon-
kretnego problemu. W przypadku omawianej pro-
blematyki zdecydowano się na opracowanie in-
strukcji stanowiskowej dla działu farbiarnia. Dzięki 
wprowadzeniu czytelnej instrukcji toku postępowa-
nia w dziale farbiarnia z odnośnikami do wszelkich 
dokumentów i programów zaobserwowano pozy-
tywne zmiany, co przedstawia Rysunek 4. Pierw-
szy z wykresów wykonany został na podstawie ze-
branych obecnych danych, a drugi sporządzono na 
podstawie danych zebranych po miesiącu od wpro-
wadzenia instrukcji. Przy zastosowaniu prostej me-
tody, jaką jest opracowanie i wdrożenie instrukcji, 

Rysunek 3. Diagram Ishikawy dla przykładowego etapu procesu 

Źródło: opracowanie własne
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udało się zminimalizować przyczyny wystąpienia 
błędów o 23,3% (Rysunek 4). 

Szkolenie pracowników 
Szkolenie pracowników powinno stanowić je-

den z podstawowych i kluczowych celów ja-
kościowych polityki firmowej. Zgodnie z normą 
ISO 9001 personel wykonujący pracę wpływają-
cą na jakość wyrobu powinien być kompetentny 
na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szko-
lenia, umiejętności oraz doświadczenia. Zgodnie 
z tą myślą organizacja powinna zapewnić możli-
wość szkolenia lub podjąć pewne inne działania 
w celu zaspokojenia potrzeb pracownika. W oma-
wianym procesie kilkukrotnie dostrzeżono ko-
nieczność pogłębienia lub nabycia kompetencji 
przez pracownika, ponieważ ich obecny brak lub 
niski poziom przyczynił się do powstawania wie-
lu błędów. Dla przedsiębiorstwa kluczowym celem 
zapewnienia pracownikom dostępu i możliwości 
skorzystania ze szkoleń jest doskonalenie procesu 
produkcji. W pełni kompetentny pracownik, po-
siadający aktualną wiedzę i innowacyjną perspek-
tywę oraz dodatkowe umiejętności, stanowi bar-
dzo ważny element kapitału ludzkiego. Zgodnie 
z otrzymanymi wynikami można wysunąć wnio-
sek, że im lepiej jest wyszkolony zespół pracowni-
ków, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo wy-
stąpienia potencjalnych błędów.

Metoda 5S 
Jedną ze stale powtarzających się przyczyn po-

wstawania błędów podczas procesu produkcji bie-
lizny stanowił bałagan na stanowiskach pracy oraz 
w magazynach. Jako rozwiązanie tego problemu 
zaproponowano wdrożenie metody 5S. Metoda ta 
stanowi wykaz sekwencji kroków pozwalających 
na utrzymanie ładu i porządku w celu osiągnięcia 
wyższego poziomu efektywności i dyscypliny na 
stanowisku pracy [7]. Elementy składowe tej meto-
dy odgrywają znaczącą rolę i niezbędne jest funk-
cjonowanie ich wszystkich razem, aby uzyskać 

największą skuteczność działania. Metoda ta bazuje 
na pomysłach pracowników pracujących na danych 
stanowiskach, posiadających spojrzenie i obycie 
z występującymi problemami. Wdrożenie tej meto-
dy przyniosło wiele korzyści, wyliczając od łatwiej-
szej zauważalności problemów, zyskania większej 
przestrzeni (wolnego miejsca), aż po zwiększenie 
jakości i bezpieczeństwa pracy.

System sugestii 
W przypadku przedsiębiorstwa Hanna Style 

wprowadzenie systemu sugestii powinno być po-
przedzone przede wszystkim wprowadzeniem sys-
temu motywacyjnego opierającego się nie tylko na 
motywatorach finansowych, ale również bodźcach 
pozafinansowych, które skłaniać będą pracowni-
ków do kreatywnego myślenia i dzielenia się swo-
imi pomysłami. Niezbędne będzie również zapew-
nienie pracobiorcom odpowiednich zasobów do ge-
nerowania pomysłów oraz środowiska pracy wpły-
wającego na dobre samopoczucie i zachęcającego 
do rozwoju produktywności i kreatywności. Jed-
nym z ważnych aspektów wdrożenia systemu su-
gestii jest standaryzacja, która powinna zapewnić 
stałość rozwiązań, a nie stanowić działanie jedno-
razowe [5]. Wdrożone rozwiązania powinny być 
usystematyzowane ze względu na rotacje pracow-
ników, aby zapewnić długoterminową efektywność 
systemu sugestii. 

 System sugestii pracowniczych stanowi dosko-
nałe narzędzie, które przynosi organizacji wymier-
ne korzyści poprzez wdrożone rozwiązania. Co wię-
cej, dzięki zaangażowaniu pracowników i widocz-
nym efektom ich pomysłów tworzy się więź między 
pracownikami, poczucie przynależności do organi-
zacji, poczucie odpowiedzialności za zapropono-
wane rozwiązania oraz chęć stałego doskonalenia 
całego procesu. Widoczne usprawnienia pozwala-
ją zrozumieć idę koncepcji doskonalenia, w myśl 
której dostrzegają oni ważność wprowadzonych 
zmian i wymierne pozytywne skutki. Zadowolone 
środowisko pracownicze jest najlepszą wizytówką 

Rysunek 4. Zestawienie ilościowe błędów przed i po wdrożeniu instrukcji stanowiskowej 

Źródło: opracowanie własne
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organizacji, pozwalającą na zbudowanie dobrego 
wizerunku przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W artykule zaprezentowano podstawowe korzy-
ści wynikające z przeprowadzenia analizy FMEA 
w wybranym do badań procesie produkcji bieli-
zny w przedsiębiorstwie Hanna Style. Utrzymanie 
podejścia, w którym nie należy skupiać uwagi na 
kojarzeniu przyczyn błędów z ich konsekwencja-
mi, czyli skutkami, lecz należy pamiętać, że każda 
przyczyna może wywołać dany błąd, a on z kolei 
spowoduje wiele skutków, jest podejściem dojrza-
łym i pozwala na kompleksową analizę problemów 
w procesach. 

Realizacja procesu produkcji zgodnie z wyma-
ganiami klienta stanowi podstawę funkcjonowania 
każdego przedsiębiorstwa. Tendencje do ciągłych 
zmian współczesnego rynku, a także rosnące wyma-
gania klientów mobilizują organizacje do poszuki-
wania pomysłów i rozwiązań, które pomogą utrzy-
mać się przedsiębiorstwom na osiągniętym pozio-
mie lub podwyższać swoje aspiracje, osiągając tym 
samy długofalowy sukces będący podstawą budo-
wania dojrzałości organizacyjnej. 

W artykule przybliżono zagadnienia związane 
z istotą doskonalenia jakości procesu produkcyjne-
go z wykorzystaniem metody FMEA procesu. Za-
prezentowano specyfikę tej metody oraz korzyści 
wynikające z odpowiedniego wspomagania prze-
prowadzonej analizy narzędziami zarządzania jako-
ścią, takimi jak diagram Ishikawy i 5 WHY. Przed-
stawione przykłady działań doskonalących stano-
wią jedynie fragment podejścia opartego na cią-
głym doskonaleniu w przedsiębiorstwie Hanna 
Style. Należy pamiętać, że doskonalenie nie jest 
jednorazowym działaniem, lecz ciągłym skupie-
niem na analizie przyczyn i regularnym wdraża-
niu działań naprawczych. Koncepcja ciągłego do-
skonalenia powinna przejawiać się chęcią zmian 

i systematycznością wprowadzanych działań tak, 
aby nie były one wynikiem jednorazowym. Przepro-
wadzone badania w przedsiębiorstwie Hanna Style 
s.c. wraz z analizą wyników i wdrożonymi koncep-
cjami umożliwiły osiągnięcie celu tego artykułu, 
jakim było udoskonalenie procesu produkcji bieli-
zny z wykorzystaniem instrumentarium zarządza-
nia jakością. 
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Jakość w praktyce

Wprowadzenie

Omówienie i komentarz do standardów jakości 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia (CMJ) obowiązujących w medycznych laborato-
riach diagnostycznych oparty na doświadczeniach 
własnych autorów, pracujących w medycznych la-
boratoriach diagnostycznych, które – jako jednostki 
organizacyjne szpitala – poddały się (z wynikiem 
pozytywnym) akredytacji Centrum Monitorowania 
Jakości. 

Problem jakości w medycznych laboratoriach 
diagnostycznych jest bardzo istotny, gdyż wysoka 
jakość i wiarygodność wyników badań zwiększa 
bezpieczeństwo pacjenta. 

Standardy akredytacyjne przeznaczone dla me-
dycznych laboratoriów diagnostycznych są częścią 

standardów akredytacyjnych dla szpitali. Zostały 
one opracowane przez zespoły ekspertów działają-
cych przy Centrum Monitorowania Jakości. Zawar-
te są w rozdziale ósmym i stanowią one 8 standar-
dów głównych i 4 uzupełniające [2].

Standardy akredytacyjne są opracowane na ta-
kim poziomie, aby ich spełnienie przyczyniło się do 
poprawy jakości nie tylko samego funkcjonowania 
laboratorium, jego efektywniejszego zarządzania, 
ale przede wszystkim całości usług diagnostycz-
nych. Stwarza to szansę do spełnienia wymogów 
dla jednostek, które będą otwarte i gotowe do pod-
jęcia takiego wysiłku. 

Standardy obejmują etapy procesu wykonania 
badania laboratoryjnego. Uwzględniają one prze-
pisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku 
o diagnostyce laboratoryjnej [7] oraz standardy za-
warte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w spra-
wie wymagań, jakim powinno odpowiadać medycz-
ne laboratorium diagnostyczne [4].

Standardy stanowią podstawę do oceny dzia-
łalności szpitala przez wizytatorów w zakresie 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE
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Celem pracy jest omówienie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie 
obowiązujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych. W pracy omówiono zasady sprawdzania 
standardów podczas wizyty akredytacyjnej w oparciu o doświadczenia własne. Przedstawiono przykłady 
dokumentów, jakie obowiązują w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Dokonano również zestawienia 
standardów obowiązujących w szpitalach w zakresie części obowiązującej w laboratoriach oraz ich nowej wersji 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących 
inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.
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The aim of the work is to discuss the accreditation standards in medical diagnostic laboratories by the 
Center for Quality Monitoring in Krakow. The paper discusses the principles of checking standards during an 
accreditation visit based on personal experience. The types of documents required for medical diagnostic 
laboratories are presented. Hospital standards that apply to laboratories and their new versions in the 
scope of health care services and the functioning of medical entities performing invasive and operational 
procedures are also discussed.
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medycyny laboratoryjnej, jak i podczas samooceny 
przed przeglądem akredytacyjnym.

Osobami wizytującymi laboratoria – zgodnie 
z Ustawą o akredytacji – są osoby z wykształceniem 
pielęgniarskim i lekarskim [8]. Ustawa nie przewi-
duje przeprowadzania wizyt akredytacyjnych przez 
diagnostów laboratoryjnych posiadających kompe-
tencje ekspertów technicznych.

Wprowadzenie standardów do laboratoriów gwa-
rantuje, że czynności diagnostyki laboratoryjnej 
 będą wykonywane według określonego postępowa-
nia, co w konsekwencji zmniejszy liczbę błędów, 
a tym samym w oczywisty sposób poprawi wiary-
godność wyników badań, co wpłynie na poprawę 
jakość opieki medycznej.

Przygotowanie laboratorium do przeglądu 
akredytacyjnego

W okresie przygotowawczym medycznego labo-
ratorium diagnostycznego do przeglądu w ramach 
wizyty akredytacyjnej, laboratorium dostosowuje 
się do wymogów stawianych przez standardy ja-
kości zawarte w standardach akredytacyjnych dla 
szpitali. Kierownictwo laboratorium powinno przy-
bliżyć personelowi misję jednostki i ideę wdrożenia 
standardów jako działania projakościowego. Wszy-
scy pracownicy laboratorium powinni zaznajomić 
się z obowiązującymi standardami oraz poznać ich 
zawartość. Każdy standard akredytacyjny zbudowa-
ny jest tak, iż oprócz treści zawiera:

Wyjaśnienie, które jest rozwinięciem danego 
standardu. Obejmuje opis tego, co powinno się za-
wierać w obowiązujących procedurach oraz sposób 
ich wdrażania w laboratorium. Jest ono przydat-
ne zarówno dla laboratoriów, gdyż ułatwia przy-
gotowanie odpowiedniej dokumentacji, jak i dla 
wizytatora.

 Sprawdzenie – to opis zasad oceny, jakimi ze-
spół wizytatorów CMJ będzie sprawdzał spełnienie 
i znajomość standardu. Może tego dokonać, zbiera-
jąc informacje, prowadząc bezpośrednie rozmowy 
z pracownikami laboratorium czy pracownikami 
innych jednostek organizacyjnych szpitala. Przykła-
dem jest sprawdzenie znajomości Procedury Pobie-
rania Materiału na oddziale wśród personelu pielę-
gniarskiego. Sprawdzeniu podlega również doku-
mentacja, która została przygotowana tak, aby dany 
standard zrealizować. Wizytatorzy dokonują rów-
nież obserwacji bezpośredniej działań oraz warun-
ków otoczenia i środowiska pracy.

 Punktowanie następuje po dokonaniu spraw-
dzenia zgodności dokumentacji i postępowania 
względem wymogów standardów. Wizytatorzy do-
konują oceny punktowej według kryteriów zawar-
tych w każdym ze standardów.

Głównym dokumentem przydatnym w realizacji 
wymogów stawianych przez standardy jest Standar-
dowa Procedura Operacyjna (SOP). Tworząc taką 
procedurę, warto pamiętać, że powinna ona zwie-
rać takie elementy, jak:

 cel procedury – jasno opisany,
 zakres stosowania procedury i kogo dotyczy,
wykaz osób odpowiedzialnych za przestrzega-

nie procedury,
wykorzystane dokumenty i akty prawne,
 stosowaną terminologię,
 rozwiązania szczegółowe i załączniki.

Wykaz obowiązujących standardów dotyczących 
medycznych laboratoriów diagnostycznych znajdu-
je się na stronach internetowych Centrum Monito-
rowania Jakości, w zakładce do pobrania [2].

Omówienie i interpretacja standardów akredytacyjnych 
w odniesieniu do medycznych laboratoriów 
diagnostycznych w oparciu o doświadczenia własne

Standardy akredytacyjne dla laboratoriów znaj-
dują się w rozdziale ósmym, są oznaczone symbola-
mi LA. Opis standardów zawarto w Tabeli 1.

Tabela 1. Standardy akredytacyjne CMJ dla medycznego labora-
torium diagnostycznego

Standard 
akredytacyjny  Opis standardu 

LA 1 
LA 1.1
LA 1.2 

W szpitalu opracowano procedury postępowania 
z materiałem do badań.
W szpitalu funkcjonują procedury pobierania 
i transportu materiału do badań.
W szpitalu funkcjonują procedury przyjmowania 
i przechowywania materiału do badań.

LA 2 W szpitalu prowadzi się ocenę błędów 
przedlaboratoryjnych.

LA 3 W szpitalu opracowano listę badań laboratoryjnych.

LA 4 
LA 4.1 
LA 4.2 

W laboratorium prowadzona jest kontrola jakości 
wykonywanych oznaczeń.
Laboratorium prowadzi wewnętrzną kontrolę 
poprawności oznaczeń.
Laboratoria uczestniczą w zewnętrznym programie 
kontroli jakości oznaczeń.

LA 5 Laboratorium wyznaczyło wartości błędów 
dopuszczalnych i opracowało procedurę działań 
naprawczych przy przekroczeniu dopuszczalnego 
zakresu błędu.

LA 6 W szpitalu nadzoruje się jakość badań 
laboratoryjnych zlecanych na zewnątrz.

LA 7 Wydawane wyniki badań laboratoryjnych zawierają 
informacje istotne dla procesu opieki.

LA 8 W szpitalu wdrożono procedurę sprawdzania krwi 
poza bankiem krwi, przed transfuzją.

Źródło: opracowanie własne

Standard pierwszy, LA 1, składa się z dwóch pod-
rozdziałów i mówi o procedurach postępowania 
z materiałem do badań.

Standard (LA 1.1) to standard, który dotyczy 
posiadania funkcjonującej procedury pobierania 
i transportu materiału do badań laboratoryjnych. 
Dokładnie opisuje, gdzie powinna się taka procedu-
ra znajdować i co powinna zawierać.
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Wartością dodaną spełnienia tego standardu jest 
możliwość monitorowania błędów powstających 
w procesie przedanalitycznym. Są to tzw. błę-
dy przedlaboratoryjne, czyli błędy wynikające np. 
z niewłaściwego wypełnienia formularza zlecenia 
badania czy popełniane podczas zlecania badania 
w systemie informatycznym. Stosując się do pro-
cedur wymaganych do spełnienia tego standardu, 
ograniczamy również błędy dotyczące pobierania 
i transportu materiału do badań, które stanowią 
zdecydowaną większość błędów w tym procesie.

By spełnić ten standard, należy przygotować pro-
cedury, w których powinny znajdować się następu-
jące informacje: 

 zasady przygotowania pacjenta do badania, 
w tym opis specjalnego przygotowania w przypad-
ku badań wymagających szczególnego trybu,

 sposoby pobierania materiału,
 postępowanie z pobranym materiałem.

Opisane informacje powinny być dostępne wszę-
dzie tam, gdzie znajdują zastosowanie, np. w od-
działach czy ambulatorium.

Ponadto laboratorium powinno opracować in-
strukcje dotyczące transportu materiałów do ba-
dań z uwzględnieniem lokalizacji miejsca pobrania 
i miejsca, do którego materiał jest transportowany. 
Standard dokładnie precyzuje, co zawierać powin-
na taka instrukcja.

Laboratorium powinno zatem mieć opracowa-
ną procedurę, w której podane będą informacje 
zawierające: 

 zasady przygotowania pacjenta – może to być 
w formie instrukcji, którą personel medyczny przed-
stawia pacjentowi do zapoznania się przed bada-
niem. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na 
opracowanie takiej informacji dla pacjenta. Powin-
na ona zawierać informacje ogólne mające zastoso-
wanie do większości badań, tj. pobranie materia-
łu do badań na czczo, po spoczynku. Przygotowa-
ne instrukcje powinny być przejrzyste, zrozumiałe 
dla pacjenta. Mogą one być przygotowane w formie 
papierowej. Dla pacjentów ambulatoryjnych mogą 
być zawarte na stronie internetowej szpitala. Forma 
dostępu do instrukcji zależy od specyfiki jednostki 
i pacjentów, którzy będą poddawani badaniu,

wykaz pojemników i materiałów stosowanych 
przy pobieraniu materiału oraz sposób postępowa-
nia z materiałem po pobraniu.

Szczególnie istotne jest posiadanie procedur po-
zwalających na monitorowanie czasów pobrania 
materiału do badań i dostarczenia go do laborato-
rium. W procedurze tej powinny znaleźć się try-
by badań, w jakich mogą być badania zlecane, oraz 
czas oczekiwania na wynik badania w odpowied-
nim trybie (cito, rutyna). To właśnie w trakcie tych 
procesów pojawiają się problemy z monitorowa-
niem czasu transportu, czyli czasu od pobrania ma-
teriału do badania do momentu dostarczenia go do 
laboratorium. Procedura powinna zawierać infor-
macje dotyczące maksymalnego czasu transportu 
oraz opisywać dokładnie warunki, w jakich odbywa 

się transport pobranego materiału. Ważne jest, aby 
nie zapominać, że materiał do badań laboratoryj-
nych powinien być dostarczany do laboratorium 
przez przeszkolony i upoważniony personel. Ma-
teriał ten jest pobierany na oddziałach szpitalnych 
lub w punktach pobrań do odpowiednich probó-
wek w wymaganym przepisami prawa systemie za-
mkniętym, czyli takim, który zapewnia pełną ochro-
nę przed kontaktem z pobieraną krwią [5]. W trak-
cie pobierania kilku próbek krwi z jednego wkłucia, 
po odłączeniu napełnionej probówki, igła pozosta-
je w żyle. Przy stosowaniu systemów zamkniętych, 
zarówno próżniowych, jak i aspiracyjno-próżnio-
wych, wolny koniec igły zabezpiecza przed wypły-
wem krwi do czasu podłączenia kolejnej probów-
ki. Napełniona probówka jest szczelnie zamknięta 
kauczukową membraną. Istotna jest kolejność pro-
bówek, do jakich jest pobierana krew, oraz odpo-
wiednie ich mieszanie, gwarantujące prawidłowe 
połączenie antykoagulantu czy innego środka znaj-
dującego się w probówce z pobraną krwią. Tak po-
brane próbki – po odpowiednim opisaniu czy oko-
dowaniu celem identyfikacji – są wstawiane do 
statywów. Próbki krwi żylnej należy zawsze trans-
portować i przechowywać w pozycji pionowej. Pro-
bówki w statywach, naczynka, kapilary, strzykawki 
z pobranym materiałem powinny być umieszczone 
w zamykanych pojemnikach zbiorczych oznakowa-
nych symbolem i napisem „materiał zakaźny” oraz 
nazwą oddziału. W ten sposób oznakowane i przy-
gotowane pojemniki mogą być transportowane do 
punktu odbioru materiału w laboratorium. Pojem-
niki z materiałami do badań należy transportować 
do laboratorium w temperaturze pokojowej od 18°C 
do 25°C. W przypadku transportu materiału do la-
boratoriów zewnętrznych – tam, gdzie jest to wyma-
gane – materiał transportowany jest w oznakowanej 
lodówce lub pojemniku-termosie z wkładem grzeją-
cym. Pojemnik powinien być oznaczony symbolem 
i opisany jako materiał zakaźny. Wszystkie osoby 
biorące udział w pobieraniu i transporcie materia-
łów powinny być regularnie szkolone.

Kolejny standard, jaki jest wymagany w ramach 
akredytacji szpitala, to standard LA 1.2 mówiący 
o wymogu posiadania funkcjonującej w szpitalu 
procedury przyjmowania i przechowywania mate-
riału do badań. Spełnienie tego standardu ograni-
cza występowanie błędów przedanalitycznych la-
boratoryjnych, tj. nieprawidłowej identyfikacji pa-
cjenta i próbki pierwotnej czy przygotowania mate-
riału do badań. Jednym z błędów tej fazy jest rów-
nież błąd dotyczący jakości próbki. Laboratorium 
powinno mieć opracowane kryteria przyjmowania 
i odrzucania próbek. Tu szczególnie istotne jest od-
notowywanie danych dotyczących godziny dostar-
czenia materiału do badań i jakości próbki. Labora-
torium powinno posiadać dowody spełniania wy-
mogów tej procedury w formie zapisów. Jak każda 
procedura powinna być ona znana personelowi, 
okresowo oceniana (nie rzadziej niż raz w roku) 
i w razie potrzeby korygowana.
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W  przypadku  wykonywania  badań  u  podwyko-
nawcy – to laboratorium współpracujące opracowu-
je  i  przekazuje  zasady  przechowywania  materiału 
przed przekazaniem.

Laboratorium opracowuje, wdraża i stosuje proce-
dury przechowywania materiału do badania labora-
toryjnego  dla  wszystkich  rodzajów  wykonywanych 
badań, określając warunki i maksymalny czas prze-
chowywania materiału – od jego pobrania do wyko-
nania badania. Wykorzystuje się przy  tym aktualną 
wiedzę medyczną i zalecenia wytwórców wyrobów 
medycznych stosowanych do diagnostyki in vitro.

Materiał do badań powinien być przechowywa-
ny w warunkach niewpływających na  jego właści-
wości. W dokumentacji opisującej ten proces nale-
ży uwzględnić:

 miejsca  przechowywania  materiału  do  czasu 
wykonania badania,

  dopuszczalny czas wykonania badania,
  sposób  przechowywania  próbek  w  celu 

archiwizacji. 
W celu spełnienia standardu LA 2  laboratorium 

powinno  przygotować  i  wdrożyć  procedurę  oceny 
błędów  przedlaboratoryjnych.  Ocena  tych  błędów 
może być wykorzystywana jako wskaźnik poprawy 
jakości. 

W tym celu  laboratorium odpowiednio  je doku-
mentuje,  prowadząc  rejestr  błędów  przedlaborato-
ryjnych.  Zapisy  tych  działań  znajdują  się  Księdze 
monitorowania  błędów  przedlaboratoryjnych  lub 
w  systemie  informatycznym.  Zawarte  tam  dane 
uwzględniające  zleceniodawcę  pozwalają  okreso-
wo – zwykle  raz na kwartał – dokonać oceny ww. 
błędów. Szacuje się,  iż w obecnej dobie automaty-
zacji w fazie laboratoryjnej – pomimo rygorystycz-
nego  nadzoru  nad  kontrolą  jakości  badań  –  błędy  
fazy  przedlaboratoryjnej  stanowią  70  procent 
wszystkich błędów laboratoryjnych [1].

Z analizy występujących błędów wynika, iż naj-
częstszym  źródłem  błędów  fazy  przedlaboratoryj-
nej są: 

  niewłaściwe pobranie materiału do badań,
  błędne oznakowanie probówek,
  niewłaściwy  transport  i  przechowywanie 

materiału,
  zbyt późne oddzielenie surowicy lub osocza od 

elementów morfotycznych. 
Najczęstszymi  błędami  występującymi  w  pracy 

rutynowej, jakie wpływają na wyniki badań, są:
  hemoliza,
  skrzep w probówce pobranej na antykoagulant,
  zbyt  mała  ilość  materiału  w  probówkach 

z antykoagulantem,

  nieodpowiednie  przygotowanie  pacjenta  do 
badania,

  nieodpowiedni czas i warunki transportu, które 
dotyczą  najczęściej  badań  wykonywanych  u  pod-
wykonawców,  gdzie  materiał  musi  być  dostarczo-
ny  w  odpowiednich  warunkach  temperaturowych 
i czasie.

 W przypadku wykazania nieprawidłowości po-
winny  być  wdrożone  odpowiednie  działania  na-
prawcze  oraz  zaplanowane  działania  zapobiegaw-
cze,  które  będą  wpływać  na  ograniczenie  powsta-
wania  błędów  (np.  szkolenia  dla  personelu  me-
dycznego, zwiększony nadzór nad transportem, np. 
zastosowanie  elektronicznego  monitoringu  tempe-
ratury).  Taki  system  analizy  danych  pozwala  na 
identyfikację potrzeb szkoleniowych z zakresu fazy 
przedlaboratoryjnej.  Przykład  formularza  wykazu 
błędów zawarto w Tabeli numer 2.

Standard LA 3, którego realizacja niesie informa-
cje, iż w szpitalu opracowano listę wykonywanych 
badań  laboratoryjnych –  to wymóg oczywisty. Nie 
ma  bowiem  możliwości  funkcjonowania  medycz-
nego  laboratorium diagnostycznego bez opracowa-
nej i udostępnionej listy badań. Bez takiej listy zle-
ceniodawca nie będzie wiedział, jakiego typu bada-
nia może zlecić.

W  powstałej  zgodnie  z  tym  standardem  proce-
durze  powinna  znaleźć  się  lista  wykonywanych 
badań  laboratoryjnych,  która  zawiera  jednocze-
śnie wykaz metod analitycznych,  jakimi dane ba-
danie  jest wykonywane. Powinny się  tam znaleźć 
również badania wykonywane u podwykonawców. 
Opisywana lista powinna zawierać informacje o:

  trybie zlecenia badań,
  przybliżonym czasie oczekiwania na wynik,
  przedziale  wartości  referencyjnych  lub  warto-

ści odniesienia,
  poziomie  dopuszczalnych  błędów  występują-

cych przy oznaczeniach danego parametru.
Taką  listę należy w miarę zmieniających się pa-

rametrów  czy  metod  użytych  do  ich  wykonania 
aktualizować.

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  wprowadza 
ponadto  obowiązek  umieszczenia  w  niej  informa-
cji o czynnikach  interferujących oraz o wyposaże-
niu  pomiarowym.  Przykład  formularza  zawierają-
cego  listę wykonywanych badań zawarto w Tabeli 
numer 3.

W  wymogach  standardów  akredytacyjnych 
istotne  miejsce  zajmuje  kontrola  badań  labora-
toryjnych.  Wymóg  standardu  LA  4  dotyczy  pro-
wadzenia  kontroli  jakości  wykonywanych  ozna-
czeń.  Standard  LA  4.1  odnosi  się  do  kontroli 

Tabela 2. Przykładowy formularz – wykaz błędów przedlaboratoryjnych

Okres rozliczeniowy Oddział

Rodzaj stwierdzanego błędu

Hemoliza Skrzep Mało
materiału

Brak skierowania lub brak 
danych identyfikacyjnych Inne % błędu Liczba badań

Źródło: opracowanie własne
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wewnątrzlaboratoryjnej. Realizacja tego standardu 
ogranicza występowanie błędów fazy analitycznej, 
tj. błędów nadzoru nad aparaturą czy weryfikacji 
metody oraz przede wszystkim błędów systemu 
oceny i kontroli.

Aby spełnić ten standard, każde laboratorium 
szpitalne powinno systematycznie kontrolować wy-
niki wykonywanych oznaczeń. Dlatego koniecz-
na jest procedura, która opisuje proces wewnątrz-
laboratoryjnej kontroli oznaczeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących informacji:

 częstości wykonywanych oznaczeń kontro-
lnych z uwzględnieniem stosowanych materia-
łów kontrolnych (producenta, niezawisłej trzeciej 
strony), 

 harmonogramu kontroli badań,
 personelu wykonującego oznaczenia,
 rodzaju stosowanych materiałów kontrolnych,
 sposobu dokumentowania uzyskanych wyników,
 dopuszczalnego zakresu błędów,
 kryteriów akceptacji/odrzucenia wyników ba-

dań kontrolnych,
 działań naprawczych i zapobiegawczych.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna powinna obej-
mować wszystkie oznaczenia wykonywane w labo-
ratorium oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
oddziale intensywnej opieki medycznej, na bloku 
operacyjnym. Wyniki kontroli oznaczeń powinny 
być dokumentowane.

Powiązany z ww. standardem jest standard LA 2.2 
mówiący o wymogu uczestniczenia w zewnętrz-
nym programie kontroli jakości oznaczeń.

Laboratoria szpitala powinny uczestniczyć w ze-
wnętrznym systemie oceny jakości wykonywa-
nych oznaczeń. Ocenie zewnętrznej powinny być 
poddane wyniki uzyskane przy wykorzystaniu 
aparatury pomiarowo-badawczej stanowiącej jego 
wyposażenie.

Uczestnictwo w zewnętrznym programie powin-
no być potwierdzone stosownym świadectwem lub 
certyfikatem.

Kierownik laboratorium analizuje, omawia 
wraz z personelem wszystkie wyniki uzyskiwane 
w programach oceny zewnątrzlaboratoryjnej i po-
dejmuje odpowiednie działania korygujące i za-
pobiegawcze w przypadku uzyskania wyników 
niezadowalających.

W celu spełnienia tego standardu laborato-
rium powinno przygotować harmonogram udziału 
w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych. W omawia-
nym harmonogramie powinien znaleźć się zapis 
nakładający obowiązek udziału w sprawdzianach 
prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań 

w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Polmicro 
w diagnostyce mikrobiologicznej. Laboratorium po-
winno mieć opracowane kryteria akceptacji i od-
rzucenia uzyskanych wyników kontroli zewnątrzla-
boratoryjnej. Dowodami na wypełnienie tego stan-
dardu są Certyfikaty czy Świadectwa uczestnictwa 
w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Kolejnym standardem opisującym system stero-
wania jakością jest standard LA 5 mówiący o ko-
nieczności wyznaczenia wartości błędów dopusz-
czalnych i opracowania procedury działań napraw-
czych po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu.

Takie działania mają na celu – wraz ze standar-
dami dotyczącymi kontroli wewnątrzlaboratoryj-
nej i zewnątrzlaboratoryjnej – zminimalizowanie 
błędów, jakie mogą powstać w trakcie wykonywa-
nia badań. Dotyczy to błędów systematycznych, 
będących efektem błędów pomiaru wynikających 
z niedoskonałości aparatury czy warunków środo-
wiska, które przy powtarzaniu pomiarów pozosta-
ją stałe lub zmieniają się w przewidywalny sposób 
[9]. Wiedza o rodzajach błędów i sposobach ich 
wykrywania pozwala na szybkie ich niwelowanie, 
co wpływa na jakość uzyskiwanych pomiarów, 
oraz ogranicza liczbę zbędnych powtórzeń. Taka 
weryfikacja powinna zmierzać do określenia przy-
czyn występowania błędów i wypracowania odpo-
wiednich mechanizmów naprawczych i wprowa-
dzenia odpowiednich działań korygujących. Zwy-
kle laboratoria bazują na współczynnikach zmien-
ności (CV) i odchyleniu standardowym (SD), które 
odnoszą się do wartości podanych przez produ-
centa kontroli. Zgodnie z polskim prawem dopusz-
czalne błędy – opracowane przez organizatorów 
porównań międzylaboratoryjnych – nie mogą być 
wyższe niż te, jakie podaje Centralny Ośrodek Ba-
dań w Diagnostyce Laboratoryjnej. Spełniając ten 
standard, laboratorium powinno mieć opracowa-
ną procedurę, w której podany będzie wykaz do-
puszczalnych błędów do każdego parametru oraz 
sposoby postępowania w przypadku przekroczenia 
tych błędów.

Laboratorium bierze odpowiedzialność za ja-
kość badań wykonywanych u podwykonawców ze-
wnętrznych, tzw. badań wysyłanych na zewnątrz. 
Odpowiedzialność ta jest dzielona z laboratorium, 
w którym badania są wykonywane. Jest to bardzo 
ważne w odniesieniu do fazy przedlaboratoryjnej. 
Zważywszy na bardzo istotny wpływ fazy przed-
laboratoryjnej na wynik badań, w ramach standar-
dów akredytacyjnych znalazł się również taki, któ-
ry opisuje jakość badań laboratoryjnych wykonywa-
nych na zewnątrz, czyli przez podmiot, z którym 

Tabela 3. Przykładowy formularz – lista wykonywanych badań wraz z wymaganymi informacjami 

Pracownia

Lp. Nazwa 
badania

Metoda 
analityczna

Tryb zlecenia
Rutyna/cito Czas oczekiwania Przedział wartości referencyjnych/

wartości odniesienia/ jednostki
Poziom błędów przy 

oznaczeni

Źródło: opracowanie własne
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została zawarta umowa na wykonywanie badań 
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Regulowane 
jest to przez standard LA 6. Wybór podwykonawcy 
ma fundamentalne znaczenie, stąd też do konkur-
su na wykonywanie badań laboratoryjnych należy 
opracować kryteria i wymagania względem podwy-
konawcy, mające istotny wpływ na wyniki badań. 
Szpital powinien posiadać wiarygodną informację 
potwierdzającą, że laboratorium zewnętrzne wła-
ściwie monitoruje procesy pobierania, przechowy-
wania, przyjmowania i transportu materiału do ba-
dań. Ponadto laboratorium powinno mieć nadzór 
nad procesami wewnętrznej kontroli poprawności 
oznaczeń oraz zewnętrznej oceny jakości badań, 
które zleca podwykonawcy. Dowody na spełnie-
nie tych wymogów powinny być dostarczone przez 
podwykonawcę.

W celu nadzoru nad fazą postanalityczną, gdzie 
również powstają błędy laboratoryjne wiążące się 
z nieprawidłowym postępowaniem z wynikiem ba-
dania laboratoryjnego czy przekroczeniem wyzna-
czonych według standardów dla parametrów kry-
tycznych czasu TAT (turnaround time) jako wy-
kładnika okresu, w którym powinno być wykonane 
badanie, laboratorium opracowuje procedurę opi-
sującą, w jaki sposób wydawane są sprawozdania 
z badań i jakie informacje istotne dla opieki nad 
pacjentem powinny się na nich znaleźć. Stworze-
nie takiej procedury będzie spełnieniem standar-
du LA 7.

Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż wynik prze-
prowadzonego oznaczenia laboratoryjnego służy 
do podjęcia klinicznej decyzji diagnostycznej lub 
terapeutycznej. Sprawozdanie z badania powin-
no zawierać nie tylko wartość uzyskanego ozna-
czenia, ale także jednostki oraz podany przedział 
wartości referencyjnych, stosowaną metodę i apa-
rat, na którym dane oznaczenie zostało wykonane. 
Jest to niezbędne do porównania wyników uzyska-
nych w różnych laboratoriach. Analiza porównaw-
cza wyników może być przeprowadzona w sytuacji, 
gdy badanie wykonane jest tą samą metodą i na tym 
samym sprzęcie. W przypadkach, gdy podejrzewa-
my, iż na wynik badania mogły mieć wpływ czyn-
niki interferujące w metodę oznaczania, zalecane 
jest oznaczenie newralgicznego parametru alterna-
tywną metodą.

Niezmiernie ważnym wymogiem jest zalecenie 
posiadania listy parametrów krytycznych. Są to 
takie wartości oznaczanych parametrów, których 
przekroczenie powinno wiązać się z natychmiasto-
wym powiadomieniem zleceniodawcy. Uzyskanie 
takiego wyniku wiąże się z bezpośrednim zagroże-
niem dla życia pacjenta. Informacja o takich wyni-
kach niesie za sobą odpowiednie działania prewen-
cyjne. Dobrym źródłem do stworzenia takiej listy 
są ustalenia ze zleceniodawcami, o jakich parame-
trach krytycznych i ich wartościach będą powiada-
miani oraz w jaki sposób. Oczywiste jest, iż dla nie-
których parametrów będą to różne zakresy w zależ-
ności od zleceniodawcy i specyfiki jego pacjentów.

Sprawozdanie z badania (wynik badania) jest 
dokumentacją medyczną, zatem musi być dato-
wane i autoryzowane, tak aby móc określić osobę 
odpowiedzialną za wykonywanie oznaczenia. Po-
nadto powinno zawierać wszystkie informacje za-
warte w Rozporządzeniu MZ [5]. Przechowywanie 
kopii sprawozdań z badań podlega Ustawie o doku-
mentacji medycznej [6]. Należy pamiętać o szcze-
gólnych wymaganiach dotyczących sprawozdań 
z badań serologicznych, gdzie laboratorium po-
winno wydawać dwa wyniki (nie kopię) lekarzowi 
i pacjentowi.

W wykazie standardów akredytacyjnych doty-
czących laboratorium znajduje się standard LA 8 
opisujący potrzebę wdrożenia procedury sprawdza-
nia krwi poza bankiem krwi przed transfuzją.

Procedura ta opisuje proces, jaki przebiega po-
za laboratorium. Zawiera informację, ·w jaki sposób 
dokonuje się sprawdzania krwi w miejscach jej prze-
taczania, czyli na oddziałach szpitalnych. Proces 
sprawdzania, która jednostka krwi została skrzyżo-
wana i może być przetoczona konkretnemu biorcy, 
powinien być dokładnie określony. Jednostka krwi 
po sprawdzeniu powinna być wyraźnie oznakowa-
na dla potwierdzenia faktu, że została sprawdzona. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardzie 
oznakowanie powinno zawierać co najmniej infor-
macje identyfikujące biorcę, wynik próby krzyżowej 
i identyfikator dawcy. Oznakowanie powinno być 
dołączone do jednostki aż do zakończenia transfu-
zji. Tuż przed przetoczeniem krew i jej komponen-
ty powinny być oceniane pod kątem występowania 
hemolizy, możliwej kontaminacji bakteryjnej i in-
nych nieprawidłowości, które można wykryć wzro-
kiem. Ponadto szpital powinien posiadać jednolite 
kryteria rozpoznania reakcji poprzetoczeniowej i jej 
dokumentowania. Personel, który znajduje się poza 
laboratorium, a monitoruje przetaczanie krwi i pre-
paratów krwiopochodnych, powinien być szkolony 
w zakresie rozpoznawania objawów potencjalnych 
reakcji poprzetoczeniowych.

Należy określić kryteria reagowania na te reakcje. 
Personel powinien posiadać Standardową Procedu-
rę Operacyjną w przypadku podejrzenia wystąpie-
nia reakcji poprzetoczeniowych. Należy też okre-
ślić sposób informowania o reakcjach poprzetocze-
niowych lekarza odpowiedzialnego za pacjenta oraz 
inne właściwe osoby.

Szczególnie istotne jest to, iż standardy w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonu-
jących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyj-
ne [3] są kompatybilne z wymogami, jakim powin-
no odpowiadać medyczne laboratorium diagno-
styczne, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia. Dodatkowym wymaganiem ww. standar-
dów CMJ jest nadzór laboratorium nad badaniami 
wykonywanymi w miejscu opieki nad pacjentem 
POCT. Rozszerzono również wymogi dotyczące 
sprawozdań z badań w zakresie tego, co powin-
ny zawierać i w jaki sposób trafiać do odbiorcy. 
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Standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w medycznych laboratoriach…

Standardy te nie zawierają standardu dotyczące-
go sprawdzania krwi poza bankiem krwi, zapewne 
z tego powodu, iż proces ten nie dotyczy labora-
torium. Porównanie standardów zostało przedsta-
wione w Tabeli numer 4.

Podsumowanie

Wdrożenie medycznego laboratorium diagno-
stycznego do procesu akredytacji CMJ, gdy dane 

laboratorium spełnia wszystkie wymagania praw-
ne, znacznie skraca proces przygotowawczy do wi-
zyty akredytacyjnej.

Laboratoria spełniające wymagania prawa zawar-
te w Ustawie o Diagnostyce Laboratoryjnej i Roz-
porządzeniach Ministra Zdrowia dla Medycznych 
Laboratoriów Diagnostycznych są w stanie w jak 
najlepszy sposób i w stosunkowo krótkim cza-
sie przygotować się do procesu akredytacji. Więk-
szość laboratoriów uzyskuje maksymalną liczbę 

Tabela 4. Porównanie standardów akredytacyjnych dotyczących laboratorium

Nazwa 
standardu Standardy akredytacyjne dla szpitali 

Standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych 

wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Akt prawny Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. 
w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 
szpitali (Dz.Urz.MZ.10.2.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku 
w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych 
wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Rozdział 
i oznakowanie 

Rozdział 8, LA Rozdział 3, LA

Liczba 
standardów

8 6

Standard LA 1 W szpitalu opracowano procedury postępowania 
z materiałem do badań.
LA 1.1 W szpitalu funkcjonują procedury pobierania 
i transportu materiału do badań.
LA 1.2 W szpitalu funkcjonują procedury przyjmowania 
i przechowywania materiału do badań.

LA 1 Podmiot opracował listę wykonywanych badań.

LA 2 W szpitalu prowadzi się ocenę błędów 
przedlaboratoryjnych.

LA 2 Podmiot opracował i wdrożył procedury pozyskiwania materiału 
do badań.
LA 2.1 Podmiot opracował i wdrożył procedury pobierania 
i transportu materiału do badań.
LA 2.2 Podmiot opracował i wdrożył procedurę przyjmowania 
i przechowywania materiału do badań.

LA 3 W szpitalu opracowano listę badań laboratoryjnych. LA 3 Laboratorium dokłada starań, aby wyniki badań odgrywały 
istotną rolę w procesie opieki nad pacjentem.
LA 3.1 Zlecający otrzymuje wyniki badań bezzwłocznie po ich 
uzyskaniu.
LA 3.2 Wyniki badań laboratoryjnych zawierają informacje istotne dla 
procesu opieki.
LA 3.3 Podmiot opracował i wdrożył zasady postępowania 
w przypadku wartości krytycznych.

LA 4 W laboratorium prowadzona jest kontrola jakości 
wykonywanych oznaczeń.
LA 4.1 Laboratorium prowadzi wewnętrzną kontrolę 
poprawności oznaczeń.
LA 4.2 Laboratoria uczestniczą w zewnętrznym programie 
kontroli jakości oznaczeń.

LA 4 Laboratorium prowadzi kontrolę jakości wykonywanych 
oznaczeń.
LA 4.1 Podmiot prowadzi ocenę błędów przedlaboratoryjnych.
LA 4.2 Laboratorium prowadzi wewnętrzną kontrolę poprawności 
oznaczeń.
LA 4.3 Laboratoria uczestniczą w programach zewnętrznej kontroli 
jakości.

LA 5 Laboratorium wyznaczyło wartości błędów 
dopuszczalnych i opracowało procedurę działań 
naprawczych przy przekroczeniu dopuszczalnego zakresu 
błędu.

LA 5 Podmiot nadzoruje jakość badań laboratoryjnych zlecanych na 
zewnątrz.

LA 6 W szpitalu nadzoruje się jakość badań 
laboratoryjnych zlecanych na zewnątrz.

LA 6 Badania laboratoryjne są wykonywane w miejscu opieki nad 
pacjentem.
LA 6.1 Podmiot określił zakres wykonywanych badań POCT.
LA 6.2 Podmiot zapewnił jakość podań POCT, porównywalną 
z badaniami wykonywanymi w laboratorium.

LA 7 Wydawane wyniki badań laboratoryjnych zawierają 
informacje istotne dla procesu opieki.

 LA 8 W szpitalu wdrożono procedurę sprawdzania krwi 
poza bankiem krwi, przed transfuzją.

Źródło: opracowanie własne
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punktów w ocenie spełnienia standardów. Świad-
czy to o tym, że w podmiotach leczniczych, w tym 
w szpitalach, właśnie laboratoria wykazują się od-
powiednią jakością, a to ma bezpośrednie przełoże-
nie na bezpieczeństwo pacjentów. Budzi to nadzie-
ję, że miejsce i pozycja medycznego laboratorium 
diagnostycznego i diagnostyki laboratoryjnej będą 
adekwatne do zaangażowania, kompetencji pracy 
diagnostów laboratoryjnych. Być może w przyszło-
ści medyczne laboratoria diagnostyczne będą mogły 
występować o akredytację Ministra Zdrowia.
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Tegoroczna edycja Konferencji TOP automotive będzie już piątą. Tym razem spotkamy się w dniach 
27–29.11.2019 r. Będzie to doskonała okazja, aby rozwinąć dyskusję na temat najlepszych praktyk 
i sprawdzonych rozwiązań w zakresie utrzymania ruchu. 

Temat przewodni skupi się zarówno na całościowym TPM, jak i stosowanych coraz szerzej nowych 
podejściach utrzymania ruchu: zapobiegawczym (prewencyjnym) i przewidującym (predyktywnym), 
a także autonomicznym. Omówione zostaną główne wskaźniki typu O.E.E, a także jak skutecznie je 
monitorować i jak ustalać cele.

Program Konferencji współtworzą najlepsi specjaliści w branży. Tak jak w poprzednich latach, 
nie zabraknie przedstawicieli VDA QMC z bezpośrednim przekazem nowości motoryzacyjnych. 
Na Konferencji TOP Automotive obecni są także przedstawiciele polskich OEM-ów, którzy również 
podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie nadzoru nad maszynami, narzędziami czy SMED. Panel 
Dostawców stworzą dostawcy pierwszego i drugiego rzędu, którzy skupią się na temacie skutecznych 
i efektywnych narzędzi planowania produkcji. 

Według opinii uczestników poprzednich konferencji TOP automotive to idealne miejsce na wymianę 
doświadczeń, poglądów oraz zdobycie nowej wiedzy z zakresu motoryzacji. To, co wyróżnia Konferencję, 
to możliwość aktywnego uczestniczenia, między innymi ze względu na interaktywne warsztaty prowadzone 
przez trenerów i specjalistów Team Prevent oraz OEM-ów. 

Konferencja TOP automotive 2019 odbędzie się w Zakopanem, w pięknej Rezydencji Nosalowy 
Dwór. Będzie to okazja do połączenia przyjemnego z pożytecznym i spędzenia trzech dni w wyjątkowym 
gronie, ludzi pozytywnie zakręconych jakością.

Organizatorem Konferencji TOP automotive 2019 jest firma Team Prevent Po land. Oficjalna strona 
Konferencji www.topautomotive.pl

Do zobaczenia! 

5. Konferencja TOP automotive 
już w listopadzie!
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Przemysł budowlany czę-
sto określany jest mianem ka-
talizatora rozwoju gospodar-
czego. Jednak w ostatnim cza-
sie doświadcza on różnego 
rodzaju trudności i niepowo-
dzeń na szczeblu globalnym. 
Są one bezpośrednią konse-
kwencją niewłaściwie reali-
zowanych projektów budow-
lanych. Aby zapewnić odpo-
wiednią jakość funkcjonowa-
nia, wiele z przedsiębiorstw budowlanych zdecydo-
wało się wdrożyć i certyfikować system zarządzania 
jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. 
Mimo tego że system ten był tematem licznych ana-
liz i opracowań naukowych, to stosunkowo niewiele 
uwagi poświęcono do tej pory jego wpływowi na sa-
tysfakcję z wykonywanej pracy. Lukę tę, w pewnym 
stopniu, wypełnia artykuł pt. „An investigation of the 
satisfaction of project managers and team members: 
A comparative study between ISO 9001-certified and 
non-ISO 9001-certified project based companies in 
Jordan”. Został on opracowany przez zespół autorów 
z Jordanii (Rateb Jalil Sweis, Rawan Ali Saleh, Yousra 
Sharaireh) oraz Iranu (Alireza Moarefi). 

W artykule sformułowane zostały dwa następują-
ce pytania badawcze:

1. Czy istnieje różnica w poziomie satysfakcji 
zawodowej pracowników zatrudnionych w przed-
siębiorstwach posiadających certyfikat ISO 9001 
oraz przedsiębiorstwach nieposiadających takiego 
certyfikatu?

2. Czy istnieją różnice w poziomie satysfakcji za-
wodowej pomiędzy pracownikami pełniącymi róż-
ne funkcje w organizacji?

Badaniem objęto członków projektów budowla-
nych. Wyróżniono wśród nich cztery kluczowe gru-
py pracowników, tj. menedżerów projektów, kon-
sultantów, inżynierów oraz architektów. Przygoto-
wany został kwestionariusz pozwalający ocenić ich 
satysfakcję zawodową. Obejmował on zagadnienia 
dotyczące trzech wymiarów satysfakcji:

1. Ogólnego zadowolenia zawodowego. Było ono 
oceniane na podstawie 13 różnych aspektów, np. 
warunków pracy oraz jasno określonych zadań. 

Satysfakcja pracowników uczestniczących 
w realizacji projektów 
(Rateb Jalil Sweis, Rawan Ali Saleh, Yousra Sharaireh, Alireza 
Moarefi. 2019. “An investigation of the satisfaction of project 
managers and team members: A comparative study between 
ISO 9001-certified and non-ISO 9001-certified project based 
companies in Jordan”. International Journal of Quality 
& Reliability Management, 36:5, 708–734)

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2. Satysfakcji ze specyficznych aspektów wy-
konywanej pracy, którą analizowano, bazując na 
11 zagadnieniach, takich jak np. rodzaj wykonywa-
nych zadań. 

3. Zadowolenia ze współpracowników. To zagad-
nienie uwzględniało aż 32 różne elementy, w tym 
między innymi poziom zaufania.

Kwestionariusz badawczy skierowany został do 
57 dużych przedsiębiorstw budowlanych funkcjo-
nujących w Jordanii. W gronie tym znajdowało się 
9 firm posiadających certyfikat ISO 9001 oraz 44 
bez tego certyfikatu. Z pierwszej grupy podmiotów 
otrzymano 14 wypełnionych poprawnie kwestiona-
riuszy, a z drugiej – 44. 

Na podstawie zebranych w ten sposób informa-
cji sformułowany został zestaw obserwacji i wnio-
sków. Stwierdzono między innymi, że:

1. Istnienie wyraźna różnica w satysfakcji za-
wodowej (łącznej, tj. uwzględniającej wszystkie 
trzy objęte badaniem wymiary) odczuwanej przez 
pracowników firm posiadających certyfikowany 
system zarządzania jakością ISO 9001 a odczuwa-
nej przez pracowników przedsiębiorstw, które nie 
wdrożyły tego rozwiązania. W przypadku pierwszej 
z tych grup poziom zadowolenia był zdecydowanie 
wyższy.

2. W przypadku każdej z tych grup poziom satys-
fakcji z poszczególnych wymiarów rozkładał się do-
kładnie tak samo. Najwyższy był w przypadku sa-
tysfakcji ze specyficznych aspektów wykonywanej 
pracy. Na drugim miejscu znalazła się ogólna satys-
fakcja zawodowa, a dopiero na trzecim zadowolenie 
ze współpracowników.

3. Spośród czterech uwzględnionych w badaniu 
zawodów (funkcji) najwyższy poziom zadowolenia 
z pracy zaraportowali konsultanci – dotyczyło to za-
równo firm posiadających certyfikat ISO 9001, jak 
i tych, które nie posiadały takiego certyfikatu. 

4. Najniższy poziom zadowolenia z pracy, 
w przypadku przedsiębiorstw z certyfikowanym 
systemem zarządzania jakością, wykazali inżynie-
rowie. Z kolei w drugiej grupie respondentów naj-
niższą satysfakcję zawodową zadeklarowali mene-
dżerowie projektów.

Podsumowując przeprowadzone badanie, auto-
rzy artykułu uznali, że wdrożenie systemu zarzą-
dzania jakością ISO 9001 wpływa pozytywnie na 
satysfakcję pracowników. Oddziałuje ono na każdy 
z trzech zidentyfikowanych wymiarów, tj. na ogól-
ną satysfakcję zawodową (np. poprawiając komu-
nikację wewnętrzną w organizacji), satysfakcję ze 
specyficznych aspektów wykonywanej pracy (np. 
minimalizując wadliwe dostawy) oraz zadowole-
nie ze współpracowników (np. ograniczając kon-
flikty pomiędzy uczestnikami zespołów projekto-
wych).



W dniach 13–15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów 
Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe 
wzięło udział około 200 osób, w  tym polonijni inżynierowie z  Kanady, Stanów 
Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej 
Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów 
badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni 
technicznych.

Zwracając się w specjalnym przesłaniu, podczas inauguracji 13 czerwca br., 
sprawujący patronat nad Zjazdem i Kongresem Prezydent RP Pan Andrzej Duda, 
napisał: To niezwykle cenne i ważne spotkanie, bo szybko zmieniająca się rzeczywistość 
wymaga od nas spojrzenia w przyszłość i wizji rozwoju odpowiadającej aktualnym trendom 
cywilizacyjnym. Cieszę się, że nie tylko dostrzegają Państwo tę potrzebę, ale wychodzą 
jej naprzeciw, podejmując konkretne działania. To w Państwa rękach jest w dużej mierze 
nasza przyszłość. To wyobraźnia inżynierów zmienia świat i ludzkie życie we wszystkich 
jego aspektach. To Państwo są w stanie przewidzieć zagrożenia i tak pokierować postępem, 
aby jak najlepiej służył on człowiekowi.

Zjazd i Kongres z  jednej strony sięgnęły do chlubnej przeszłości (wykład pt. 
„Inżynier w odzyskaniu Niepodległości i budowie państwowości”, wygłoszony przez 
Ewę Mańkiewicz-Cudny – Prezesa FSNT-NOT), a  z drugiej ich hasłem przewodnim był 
„Inżynier Przyszłości”. Wprowadzenie do tego tematu wygłosił prof. dr hab. inż. Jan 
Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor 
Politechniki Warszawskiej.

Tematem pierwszej sesji panelowej, której moderatorami byli: prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Słomka – Rektor AGH i prof. dr inż. Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich 
Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University), było przypomnienie sylwetek 
wybitnych polskich twórców techniki. Jako paneliści wystąpili: prof. Jerzy Hausner (UE 
Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK), prof. dr hab. inż. Tadeusz Łodygowski (PP), 
Mariusz Kondraciuk (Siemens), dr Wojciech Kamieniecki (NCBR). 

Tematem kolejnej sesji byli 
”
Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. O stuleciu 

Akademii Górniczo-Hutniczej – w kontekście społecznym i politycznym – mówiła  
dr hab. Anna Siwik – Prorektor AGH. Moderatorami sesji byli dr inż. Janusz Romański 
– Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady 
Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor  
ds. Współpracy AGH. W panelu wystąpili prof. Wojciech Stankiewicz z Litwy, dr inż. Piotr 
Szymczak (prezes SEP), mgr inż. Janusz Zastocki z Polonia Technica (USA) i Bronisław 
Hynowski z Towarzystwa Kultury Technicznej.

Wieczorem, na uroczystej Gali Inżynierskiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera 
Przeglądu Technicznego” w kategorii Inżynier Polonijny oraz tytuły „Mistrza Techniki 
FSNT-NOT”. Mistrzem Techniki 2018 został tramwaj Moderus Gamma – dzieło firmy 
Modertrans z Poznania. Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca 
Krakus oraz Chór Con Fuoco AGH.

Następnego dnia odbyło się 6 sesji tematycznych: „Inżynier a  środowisko”, 
„Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier 
a medycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier a infrastruktura”, w których wymieniano się 
doświadczeniami oraz prowadzono żywe dyskusje.

Po sesji zamykającej odbyła się Gala Polacy Razem, na której wyróżniono grupę 
inżynierów Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego. Wręczono również Puchary NOT 
przyznane autorom i wydawcom w konkursie TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę 
techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Wyróżnienia z okazji 15-lecia 
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wręczyli jej 
przedstawiciele.

Zjazd zakończyło spotkanie prezesów i  działaczy Polonijnych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych z  Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu 
Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP. Odbyło się 
ono w zabytkowym, liczącym 113 lat Krakowskim Domu Technika NOT.

Partnerami IV SZIP i XXVI KTP były: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Senat 
RP oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, KGHM Polska Miedź i Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe.

Sponsorami wydarzenia były także: Siemens Sp. z o.o., Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk, Enkelman Technologies PTY 
Ltd., P.M.S.T. Transmeble International Sp. z  o.o. oraz Integracja B2B.

Janusz Kowalski

Krakowskie spotkanie 
polskich inżynierów
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