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ZARZĄDZANIE USŁUGAMI OTWARTEJ BANKOWOŚCI (OPEN
BANKING) PRZEZ POLSKIE BANKI AKCYJNE

Ewa Bąk
1
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
* Korespondencja: ewa.renata.bak@gmail.com; Tel.: +663 761 815

Streszczenie: Rozwój innowacji finansowych zmienił sposób korzystania z usług bankowych.
Zachodzące procesy na rynku usług płatniczych zostały uregulowane przez dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady UE, dyrektywę PSD2. Pojawiły się tzw. podmioty trzecie,
czyli TPP (Third Party Providers), które dzięki dostępowi do danych klientów banków, mogą
świadczyć na ich rzecz dwa typy usług: inicjowania transakcji płatniczej
(ang. Payment Initiation Service, PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku
(ang. Account Information Service, AIS). Powyższe zmiany spowodowały, że popularny stał
się termin otwartej bankowości.
Celem niniejszego artykułu oprócz zdefiniowania pojęcia „otwartej bankowości” (ang.
open banking) jest zidentyfikowanie podejścia polskich banków akcyjnych do zarządzania
usługami opartymi na otwartej bankowości oraz zasygnalizowania korzyści i zagrożeń z nią
związanych. Omawiane zagadnienia są istotne, gdyż dotyczą najnowszych zjawisk, które
zmieniają zarówno usługi płatnicze, jak i cały rynek bankowy.
W artykule przeprowadzono badania w postaci krytycznej analizy literatury. Na potrzeby
niniejszej pracy dokonano także przeglądu oraz zestawienia informacji zawartych na stronach
internetowych banków akcyjnych działających w Polsce, dotyczących usług wprowadzonych
dzięki open banking. Badania dowiodły, że usługi otwartej bankowości nie są w pełni
wykorzystywane przez polskie banki akcyjne.
Słowa kluczowe: otwarta bankowość, dyrektywa PSD2, API (Application Programming
Interface), podmioty trzecie (TPP, Third Party Providers), usługa inicjowania transakcji
płatniczej (Payment Initiation Service, PIS), usługa dostępu do informacji o rachunku (Account
Information Service, AIS)

OPEN BANKING SERVICES MANAGEMENT BY POLISH JOINT
STOCK BANKS
Abstract: The rise of financial innovation has changed the way banking services are used.
Ongoing processes in the payment services market have been regulated by a directive of the
European Parliament and the EU Council, the PSD2 Directive. Third Party Providers (TPPs)
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have emerged, which through access to banks' customer data, can provide two types of services:
Payment Initiation Service (PIS) and Account Information Service (AIS). These changes have
caused the term open banking to become popular.
The aim of this article, apart from defining the term of open banking, is to identify the
approach of Polish joint-stock banks to the management of services based on open banking and
to indicate the benefits and risks associated with it. The discussed issues are important because
they concern the latest phenomena that are changing both payment services and the whole
banking market.
The paper conducts research in the form of a critical analysis of the literature. For the
purpose of this paper, the information contained on the websites of joint-stock banks operating
in Poland, concerning the services introduced thanks to open banking, was also reviewed and
analyzed. The research has proved that open banking services are not fully used by Polish jointstock banks.
Keywords: open banking, directive PSD2, API (Application Programming Interface), Third
Party Providers (TTP), Payment Initiation Service (PIS), Account Information Service (AIS)

1. Wprowadzenie
Szybki postęp technologiczny zmienił wygląd współczesnej bankowości. Konsument przez
Internet może w dowolnym czasie i miejscu korzystać z wielu różnych usług finansowych,
które jeszcze kilka lat temu nie byłyby możliwe bez wizyty w oddziale banku. Założenie konta,
zawnioskowanie o kredyt czy sprawdzenie salda rachunku, to tylko niektóre przykładowe
usługi, które są na wyciągnięcie ręki do telefonu lub komputera. Już w 2009 r.
z badań
zrealizowanych na potrzeby opracowania A. Dąbrowska, M. Janoś-Kredło, A. Wódkowski, „Eusługi a społeczeństwo informacyjne”, wynikało, że e-bankowość to usługa uważana za
konieczność życiową, bez której respondenci nie wyobrażają sobie sprawnego funkcjonowania
(Dąbrowska, A., Janoś-Kredło, M., Wódkowski, A., 2009). Pandemia COVID-19 przyspieszyła
digitalizację sektora bankowego. Spowodowała, że usługi bankowości cyfrowej stały się nie
tylko udogodnieniem, ale też koniecznością. Zmieniły się postawy i oczekiwania
współczesnych konsumentów, którzy liczą na otwarty dostęp do bankowości.
Dzięki udostępnieniu danych przez banki stronom trzecim możliwe było zbudowanie
nowych usług czy aplikacji. Współpraca banków i firm technologicznych zaowocowała
wprowadzeniem takich rozwiązań, jak między innymi szybkie płatności. Bankowość
internetowa i otwieranie się banków w Polsce na nowe usługi płatnicze, rozwijały się
historycznie na poziomie poszczególnych banków. To banki przyjęły swoje własne podejście
do świadczenia nowoczesnej bankowości i cyfrowych płatności (Mastercard, 2021).
Zachodzące zmiany na rynku usług płatniczych, w tym zaangażowanie podmiotów, które nie
były bankami w tworzeniu usług finansowych, spowodowały, że Unia Europejska postanowiła
je uporządkować. Głównym jej celem było zapewnienie na całym europejskim obszarze
jednolitego prawodawstwa w tym zakresie, które miało przyczynić się do harmonizacji rynku
8
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usług płatniczych (Głowacki, J., 2021). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Payment Services Directive 2, dalej „PSD 2”),
miała uregulować nowe usługi finansowe i stworzyć dla nich wspólne standardy, zwiększając
bezpieczeństwo klientów (Petrović, M., 2020).
Nowe ramy regulacyjne, cyfryzacja sektora bankowego, tworzenie nowych usług
bankowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz firm, a także potrzeby samych
klientów, sprawiły, że termin otwartej bankowości stał się bardzo popularny. Przy czym
zrozumienie czym jest dokładnie „otwarta bankowość”, jest zależne od tego, w jakich
kategoriach będziemy to pojęcie rozpatrywać. W pracy postaram się prześledzić je w trzech
najważniejszych aspektach: regulacyjnym, technologicznym i biznesowym.
Dla konsumenta otwarta bankowość jest ważna z perspektywy usług, z których może
skorzystać. Dostęp do rachunków w różnych bankach może ułatwić tworzenie nowych usług,
platform i modeli biznesowych (Passi, L. F., 2018). W związku z powyższym celem niniejszego
artykułu oprócz zdefiniowania pojęcia otwartej bankowości jest zidentyfikowanie podejścia
polskich banków akcyjnych do zarządzania usługami opartymi na otwartej bankowości oraz
zasygnalizowania korzyści i zagrożeń z nią związanych. Powyższe zagadnienia są istotne, gdyż
dotyczą najnowszych zjawisk, które zmieniają zarówno usługi płatnicze, jak i cały rynek
bankowy. Niniejsza praca nie wyczerpuje tematu, ale stanowi jego przyczynek, który może być
rozwijany w późniejszych opracowaniach.
W artykule przeprowadzono badania w postaci krytycznej analizy literatury. W Polsce
problematyka otwartej bankowości nie stanowiła jeszcze wielu rozważań naukowych.
Literatura obejmuje przede wszystkim liczne i powszechnie dostępne opracowania
anglojęzyczne. Warto w tym miejscu wymienić niektóre z publikacji naukowych, które
podejmują problem open banking, takie jak z 2020 “PSD2 Influence On Digital Banking
Transformation - Banks’ Perspective” autorstwa M. Petrović, czy Z. Markos, O. Pinar, “The
Api Economy and Digital Transformation in Financial Services: The Case of Open Banking” z
2017 oraz z tego samego roku artykuł D. Gozman D., J. Hedman, K. Sylvest, „Open banking:
emergent roles, risk and opportunities”. Wszystkie publikacje w związku z charakterem
badanego problemu są stosunkowo niedawno wydane.
Na gruncie polskim na uwagę zasługuje pozycja: K. Leżon, „Otwarta bankowość świetle
wymogów dyrektywy PSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora
FinTech”, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2019 r. oraz raporty przygotowane
przez Komisję Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich and KPMG, Microsoft czy
Delloite, czy też artykuły publicystyczne, często oparte na przekazie medialnym samych
banków. Na potrzeby niniejszej pracy, dokonano także analizy informacji, zawartych na
stronach internetowych banków działających w Polsce, dotyczących usług wprowadzonych
dzięki otwartej bankowości.
„Otwarta bankowość”, czyli w języku angielskim „open banking” to wyrażenia, które będą
w niniejszym opracowaniu stosowane wymiennie. O ile bardziej poprawnie językowo jest
9
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określenie pierwsze, to jednak „open banking” jest w powszechnym użyciu zarówno w sferze
finansów jak i publicystyce.

2. Open banking- definicja

Otwarta bankowości nie jest jednoznacznie zdefiniowana. W sposób najprostszy możemy
zrozumieć to jako proces wykorzystania przez podmioty trzecie, za zgodą klienta, dostępu do
informacji na jego temat i otwarcie się instytucji finansowych na udostępnianie tych danych.
Termin ten zawiera w sobie trzy warstwy znaczeniowe: prawną i regulacyjną, technologiczną i
biznesową. W związku z powyższym pojęcie to zostanie w niniejszym artykule rozpatrzone
pod tymi trzema znaczeniami.
2.1 Znaczenie prawne i regulacyjne
Termin „open banking” stał się popularny w Polsce za sprawą Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która dokonała
wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE. Dyrektywę w
sprawie usług płatniczych, z języka angielskiego Payment Services Directive, powszechnie
nazywa się PSD2 lub dyrektywą PSD2.
Zarówno dyrektywa PSD2, jak i ww. Ustawa implementująca na grunt polski jej zapisy, nie
definiuje, czym jest otwarta bankowość, ale reguluje zmiany, które na rynku usług płatniczych
zachodzą. Rozwój płatności wykonywanych przez Internet spowodował, że pojawili się na tym
rynku nowi gracze. Dyrektywa tworzy podstawę do ich funkcjonowania. Obok banków,
instytucji płatniczych, operatorów pocztowych i innych, pojawiają się tzw. podmioty trzecie,
czyli TPP (Third Party Providers), które mogą świadczyć dwa typy nowych usług:
•

usługę inicjowania transakcji płatniczej (ang. Payment Initiation Service, dalej „PIS”) –
na wniosek użytkownika zainicjowane jest zlecenie płatnicze w odniesieniu do rachunku
posiadanego u innego dostawcy, po czym przedstawiana jest płatnikowi informacja
o dokonaniu płatności;

•

usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service, dalej „AIS”)
– dostawca zapewnia klientowi informacje online o co najmniej jednym lub kilku
rachunkach płatniczych, prowadzonych przez jednego lub kilku dostawców usług
płatniczych (Ministerstwo Finansów, 20.02.2019).
Z reguły banki są dostawcami usług płatniczych prowadzący rachunek (ASPSP, ang.
Account Servicing Payment Service Provider) i na wniosek użytkownika rachunku,
10
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udostępniają je podmiotom trzecim. Przy czym banki mogą występować w podwójnej roli jako
dostawcy usług prowadzący rachunek, ale także jako TPP. Możliwe są także przypadki, chociaż
jest to nietypowe dla polskiego rynku płatniczego, gdy podmiot trzeci, który nie jest bankiem,
będzie także dostawcą usług (Związek Banków Polskich and Centrum Prawa Bankowego
i Informacji, 2020).
TPP powinny mieć dostęp do świadczonych przez instytucje kredytowe usług w zakresie
rachunków płatniczych w oparciu o obiektywne, niedyskryminujące i proporcjonalne zasady.
Taki dostęp powinien być wystarczająco szeroki, aby umożliwić instytucjom płatniczym
świadczenie usług płatniczych w sposób wolny od przeszkód i efektywny. Każda odmowa
dostawcy usług prowadzących rachunek płatniczy, powinna być należycie umotywowana i
przekazana właściwemu organowi Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”). Relacja
pomiędzy tymi podmiotami jest regulowana zapisami samej dyrektywy PSD2, nie ma więc
potrzeby zawierania w tym zakresie odrębnych umów. Aby podmiot mógł pełnić funkcję TPP,
musi posiadać odpowiednią zgodę KNF (Leżoń, 2019).
Ustawa wprowadza Małą Instytucję Płatniczą (MIP), czyli nowy podmiot uprawniony do
świadczenia usług płatniczych, działający wyłącznie w Polsce pod nadzorem KNF. Wdrożenie
dyrektywy PSD2 nakłada obowiązek tzw. silnego uwierzytelnienia użytkownika. Oznacza to,
że identyfikacja użytkownika w przypadku uzyskania przez niego dostępu do swojego
rachunku online lub inicjowania transakcji płatniczej następuje za pomocą co najmniej dwóch
niezależnych metod uwierzytelnienia. To rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo płatności
elektronicznych.
Dostawcy usług płatniczych, którzy prowadzą konta, muszą dostosować swoją
infrastrukturę techniczną do nowych wymagań komunikacji internetowej. Wprowadzenie do
obrotu prawnego nowych usług płatniczych stanowi wstęp do budowy nowoczesnych usług
opartych na tzw. API (ang. Application Programming Interface).
2.2 Warstwa technologiczna (API)
API (ang. Application Programming Interface) można zdefiniować jako interfejsy między
aplikacjami, zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy organizacjami. Umożliwiają komunikację
między aplikacjami, gdzie jedna aplikacja odwołuje się do funkcjonalności innej aplikacji.
W bardzo uproszczony sposób można zdefiniować API jako sposób, w jaki dwie aplikacje
komputerowe mogą komunikować się ze sobą przez sieć przy użyciu wspólnego języka,
który obie rozumieją (Markos and Pinar, 2017).
Każdy interfejs API jest interfejsem, ale nie każdy interfejs jest API. Jest to też specyficzne
podejście do architektury oprogramowania, które kręci się wokół poglądu, że interfejsy
powinny być skalowalne, samoobsługowe, wielokrotnego użytku i bezpieczne, oferując
jednocześnie łatwość użytkowania dla programistów. API umożliwiają bezpieczny,
kontrolowany i efektywny kosztowo dostęp do danych i/lub funkcji, potencjalnie przez strony
trzecie. Jeśli dostęp do interfejsów API jest możliwy tylko w obrębie jednej organizacji, są one
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Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Zarządzanie usługami…

określane jako „API zamknięte" lub "API prywatne". Jeśli dostęp do nich mają również strony
trzecie (spoza organizacji), określa się je jako "API otwarte” (open API); (Euro Banking
Association, 2016).
Interfejsy open API są od wielu lat wykorzystywane przez firmy technologiczne takie jak
eBay, PayPal, Twitter, Faceebook, Google czy Amazon. Korporacje są w stanie zaoferować
swoim użytkownikom szereg usług, które nie byłyby w stanie same stworzyć.
Przykładowo Firma Apple nigdy nie byłaby w stanie opracować tak ogromnej liczby aplikacji,
korzystając wyłącznie ze swoich zasobów organizacyjnych. Natomiast dzięki otwarciu swojego
produktu
i udostępniając jego funkcje całej społeczności programistów poprzez otwarte
interfejsy API, udało im się odblokować nowe źródła wartości w znacznie większym stopniu
zarówno pod względem ilości (liczba aplikacji), jak i szybkości (krótki średni czas
wprowadzania na rynek pozwolił im na znacznie szybsze skalowanie) oraz zakresu (znaczna
różnorodność propozycji wartości); (Markos and Pinar, 2017).
Większość uczestników rynku cyfrowego korzysta z technologii API, aby realizować swoje
cele biznesowe. Interfejsy API są wszędzie. Przykładowo, codzienne czynności, takie jak
czytanie wiadomości online czy kupowanie biletu na koncert za pomocą aplikacji na smartfonie
są właśnie wykonywane przez wywołania interfejsu API. Z jednej strony firmy technologiczne
są beneficjentami open API, z drugiej zaś dostawcami usług, na których bazie inne firmy budują
swoją przewagę konkurencyjną.
Otwarty interfejs API jest techniczną realizacją otwartej bankowości. Na rynku polskim
kluczowe ma znaczenie standard PolishAPI, który definiuje interfejs na potrzeby usług
świadczonych przez podmioty trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych. Powyższa
inicjatywa polskiego sektora płatniczego powstała w celu zapewnienia lepszej jakości API
oraz obniżenia kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2 (PolishAPI, 2022).
2.3 Warstwa biznesowa
Wprowadzone ramy regulacyjne i prawne, a co za tym idzie otwarcie interfejsów API
banków (zwłaszcza w zakresie usług inicjowania płatności, informacji o kontach i nakazanie
im udostępniania danych klientów), stwarza możliwość wdrożenia nowych modeli
biznesowych.
Tradycyjnie banki nie tylko dostarczały swoim klientom produkty, ale były również
odpowiedzialne za dystrybucję tych produktów, tzn. bank rozprowadzał swoje produkty
płatnicze za pośrednictwem własnych kanałów bankowych, takich jak telefonia komórkowa,
Internet i oddziały. W tym scenariuszu bank kontroluje cały łańcuch produktów i dystrybucji.
Innowacyjne technologie wykorzystane w branży finansowej określane jako Fintech
(ang. financial technology), prowadzą do zmiany w świadczeniu usług finansowych
(Nowakowski, 2020; Omarini, 2018). Usługi proponowane przez firmy z branży Fintech, często
są wdrażane przez banki, ponieważ tworzenie rozwiązań we własnym zakresie mogłoby być
droższe lub zająć dużo więcej czasu (Microsoft, 2019). Przykładem niech będą płatności
12
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mobilne (chociażby przy użyciu telefonu czy zegarka), które znajdują się w ofercie banków, a
są realizowane przez firmy technologiczne (np. Google Pay). Wdrożenie dyrektywy PSD2
wymusza współpracę pomiędzy bankami a firmami technologicznymi, która wcześniej
regulowana była przez same instytucje finansowe. Banki muszą otworzyć swoje interfejsy i
udostępnić za zgodą klienta jego dane.
Dzięki otwartej bankowości mogą powstać nowe kombinacje: usług, funkcjonalności i
danych, a także nowych kanałów dystrybucji. Podmioty trzecie (w tym także banki) mają
możliwość integrowania funkcji, danych i produktów banków z własnymi usługami. Otwarty
model bankowości może ułatwić świadczenie szeregu usług o wartości zarówno dla
usługodawców, jak i konsumentów (Limb, E., 2021). Wykorzystanie doświadczenia klienta i
oferowanie dostosowanych do niego różnorodnych produktów w odpowiednim momencie w
czasie rzeczywistym ułatwia rozwój klientocentrycznego modelu biznesowego. Konsumenci,
korzystając z jednej platformy, będą mogli uzyskać dostęp do szerokiego szerokiej gamy usług
finansowych, od płatności przez przelewy pieniężne, pożyczki, aż po analizę wzoru wydatków
i porównanie produktów (Aytas B., Öztaner S., M., Şener, E., 2021). W miarę jak produkty i
usługi są „wszędzie, w dowolnym miejscu i czasie", świat bankowości się zmienił. Teraz banki
muszą wyjść do klienta, jeśli chcą, aby to oni prowadzili ich interesy –
a nie odwrotnie (Glory, 2019).
Aby jednak banki wdrożyły, a następnie zarządzały usługami otwartej bankowości, muszą
mieć jasny widok potencjalnych korzyści, a następnie ocenić swoje możliwości wewnętrzne i
określić obszary wymagające budowania zdolności w tym zakresie. Obejmuje to gotowość
technologiczną, gotowość ludzi i względy kosztowe (Delloite, 2021). Są to powody, dlaczego
nie wszystkie banki w Polsce wprowadziły usługi oparte na otwartej bankowości. Natomiast te,
które zarządzają tymi usługami, liczą na korzyści z tym związane.

3. Usługi otwartej bankowości w bankach akcyjnych w Polsce

Otwarta bankowość jest to zjawisko nowe, które cały czas się rozwija. Wprowadzenie
nowych regulacji prawnych miało na celu zwiększenie konkurencji w sektorze usług
finansowych. Zgodnie z wytycznymi PSD2 otwarły swoje interfejsy dla podmiotów trzecich,
ale też wdrożyły i zarządzają usługami opartymi na otwartym dostępie do danych. Prześledzono
jak polskie banki akcyjne, zarządzają usługami otwartej bankowości.
Na potrzeby niniejszej pracy, przyjętą metoda badawczą był przegląd opracowań i badań
nad otwartą bankowością oraz analiza informacji, zawartych na stronach internetowych
banków działających w Polsce, dotyczących usług wprowadzonych dzięki open banking.
Przeprowadzone przez Związek Banków Polskich i KPMG badania nad otwartą
bankowością opublikowane w raporcie: „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?”,
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wskazują, że proces otwarcia polskiego sektora bankowego ma charakter ewolucyjny. Banki
dominują na rynku usług finansowych, aczkolwiek może się to zmienić w perspektywie
długofalowej. Kluczowe jest zaufanie, jakim banki cieszą się wśród klientów (według
respondentów ponad 40%). Dodatkowo, pomimo wejścia w życie regulacji związanych z
PSD2, aż 61% ankietowanych deklarowało, że nie przekaże innym podmiotom historii
transakcji, nawet w zamian za korzystniejszą ofertę finansową. Powyższy wynik może
oznaczać brak zaufania do przekazywania swoich danych, co też jest trendem światowym. Ma
odzwierciedlenie w raporcie The Paypers „Open Banking Report 2021 Open Finance and the
Race for Relevance and New Business Models in Banking” opublikowanym w 2021 roku.
Zgodnie z przedstawionymi wynikami badań z 2 000 klientów bankowości na całym świecie
prawie połowa (48%) boi się „open banking”, 3 na 5 klientów uważa za niebezpieczne dzielenia
się danymi, a ponad dwie piąte (43%) wskazuje udostępnianie informacji jako swój największy
problem związany z praktyką bankową (The Paypers, 2021).
Niepokoje, co do otwartej bankowości, podzielają także banki, chociaż zagrożenie widzą z
innej strony. Przeprowadzone badania w wyżej wymienionym raporcie: „PSD2 i Open
Banking. Rewolucja czy ewolucja?”, dotyczyły nie tylko opinii klientów, ale także instytucji
finansowych. I tu 47% respondentów będących pracownikami banków wyraziło obawę w
przypadku wejścia na rynek bankowy takich, firm, jak Google, Apple, Facebook, Amazon.
(Związek Banków Polskich and KPMG 2019). Banki wprowadzają nowe lub unowocześniają
swoje usługi nie tylko ze względu na firmy technologiczne, które mogą być ich konkurentami,
jak i ze względu na konkurencję, która jest pomiędzy nimi samymi. Aby zachować swoją
pozycję, banki muszą mieć w swojej ofercie innowacyjne rozwiązane, zgodne z najnowszymi
trendami. Sprawdzono, jak w praktyce kształtuje się zakres usług open banking w naszym kraju,
tym celu przeanalizowano strony internetowe banków działających w formie spółek akcyjnych.
Wśród 30 banków działających w formie spółek akcyjnych wymienionych na stronie
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego 9 wdrożyło usługi oparte na otwartej bankowości,
co stanowi 30% wszystkich banków. Przy czym 8 z nich to najwięksi gracze na polskim rynku
pod względem posiadanych aktywów, co pokazuje poniższa Tabela 1.
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Tabela 1.
Największe banki akcyjne w Polsce pod względem posiadanych aktywów (dane jednostkowe –
III kw. 2021 r.) a usługi oparte na otwartej bankowości.

PKO BP

Suma aktywów
w III kw. 2021
371 611 000

Bank Pekao

236 536 000

Santander Bank
Polska S.A.

205 929 832

mBank S.A.

200 497 074

ING Bank Śląski

195 573 400

BNP Paribas
Bank Polska S.A.
Bank Millennium
S.A.
Alior Bank

122 832 468

Citi Handlowy

60 169 423

Getin Bank

48 535 028

Bank

Usługi open banking
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

103 157 347
TAK
78 201 942

TAK
NIE
NIE

Źródło: oprac. na podstawie: Boczoń, W. (03.12.2021) Raport PRNews.pl: Aktywa banków – III kw.
2021 r. [online] https://prnews.pl/raport-prnews-pl-aktywa-bankow-iii-kw-2021-r-462312 [dostęp
20.04.2022].

Występuje zależność pomiędzy wielkością banku i rolą, jaką zajmuje a wdrożeniem usług
otwartej bankowości. Związane jest to między innymi z kosztami ponoszonymi z
wprowadzeniem innowacji, na które mogą pozwolić sobie banki, które mają odpowiednie ku
temu środki. Przy czym nie jest to jednoznacznie powiązane z zarządzaniem przez banki
szeroką gamą ofert opartych na open banking. Wybór usług, które instytucje finansowe
wdrożyły i jak nimi zarządzają, zależy od strategii jaką w tym względzie przyjęły. Na stronach
internetowych banków widnieją oferty, z których klienci mogą skorzystać. W analizie wzięto
pod uwagę usługę wykorzystującą inicjowanie transakcji płatniczej (Payment Initiation
Service, PIS) oraz dostęp do informacji o rachunku (Account Information Service, AIS).
Zestawienie banków i usług, jakie wdrożyły w oparciu o open banking, przedstawione zostały
w Tabeli 2.
Tabela 2.
Wykorzystywane usług otwartej bankowości w bankach akcyjnych w Polsce
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Agregacja kont
(AIS)

Proces kredytowy
w oparciu
o dostęp do
rachunku (AIS)

Zlecenie
przelewu
(PIS)

Potwierdzenie
tożsamości

Alior Bank S.A.

TAK

TAK

TAK

NIE

Bank Millennium S.A.

TAK

TAK

TAK

TAK

Pekao S.A.

TAK

TAK

TAK

NIE

BNP Paribas Bank Polska S.A.

TAK

TAK

NIE

TAK

ING Bank Śląski S.A.

TAK

TAK

TAK

NIE
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mBank S.A.

TAK

TAK

NIE

NIE

Santander Bank Polska S.A.

TAK

NIE

TAK

NIE

PKO BP

TAK

NIE

NIE

NIE

Nest Bank S.A.

NIE

TAK

NIE

NIE

Źródło: oprac. własne. Dane są aktualne na dzień 18.05.2022.

Najbardziej popularną usługą open banking jest agregacja kont, czyli możliwość dodawania
kont z różnych banków. Dzięki niej klient, korzystając z bankowości internetowej jednego
banku, ma możliwość sprawdzenia salda konta czy historię rachunku na koncie, które posiada
w innym tego typu podmiocie. Bank posiadający największy kapitał, czyli PKO BP, zarządza
w tym zestawieniu jedynie usługą agregacji kont. Przy czym w ramach korzystania z kantoru
internetowego tego banku, można wymienić walutę i przesłać ją na konto prowadzone w innym
banku. Natomiast ING Bank Śląski do usługi agregacji kont proponuje także analizowanie
wydatków z dodanych kont i kart w PLN razem z wydatkami z konta prowadzonego w ING.
Klient ma także możliwość zaplanowania dla wszystkich kont wspólnego budżetu (ING, 2022,
05.07).
Dostęp do rachunku w innym banku (AIS) może przyczynić się nie tylko do stworzenia
dopasowanej specjalnie do konkretnego klienta propozycji kredytowej, ale cały proces
kredytowy może ulec skróceniu i uproszczeniu. Większość z analizowanych banków
wymienionych w Tabeli 2 wdrożyła AIS w procesie kredytowym. Opisane instytucje, które
tego nie zrobiły, są otwarte natomiast na wykorzystanie uzyskanych od klienta danych z innych
banków do przygotowania specjalnej oferty. Na podstawie historii transakcji z kont w innych
bankach, PKO BP oferuje spersonalizowaną pożyczkę, dopasowaną do potrzeb klienta.
Specjalną ofertę oraz szybsze sprawdzenie zdolności kredytowej proponuje także Santander
Bank Polska, w zamian za zgodę na przetwarzanie danych z innych banków (Santander open,
2022,05.17).
Tradycyjne złożenie wniosku w oddziale banku może zastąpić wniosek złożony przez
Internet, gdzie po wyrażeniu odpowiednich przez klienta zgód, bank zweryfikuje tożsamość
oraz otrzymywane wpływy przez dostęp do konta w innym banku. Taką usługę, skierowaną do
swoich klientów, którzy otrzymują wynagrodzenie na konto w innym banku ma w ofercie
między innymi mBank. Na swojej stronie internetowej reklamuje uzyskanie kredytu całkowicie
online, bez wychodzenia z domu, dzięki uzyskaniu zgody na jednorazowe pobranie danych
zawartych w historii rachunku w innym banku, przy ocenie zdolności kredytowej (mBank,
14.09.2020). Potencjał do wykorzystania AIS do procesu kredytowego jest pod tym względem
bardzo duży.
Najszerszy zakres usług opartych na otwartej bankowości posiada Bank Millennium S.A.
najskromniejszy natomiast bank Nest Bank, który też jest spoza 10 największych banków w
Polsce. Nest Bank S.A. korzysta z open banking podczas wnioskowania o kredyt firmowy dla
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przy czym bank ten współpracuje
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z Blue Media, które w tym procesie są podmiotem trzecim1. Z infrastruktury firmy Blue Media
korzystał także BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie potwierdzenia tożsamości klienta
(BNP Paribas Bank Polska S.A., 27.08.2020). Oprócz BNP Paribas Bank Polska S.A., wśród
wskazanych w Tabeli 2 banków, powyższą usługę wdrożył także Bank Millenium S.A. Dzięki
potwierdzeniu swojej tożsamość logowaniem na konto w innym banku w Millenium S.A.
można założyć rachunek. Natomiast w BNP Paribas Bank Polska S.A. rozwiązanie to zostało
zastosowane przy udzielaniu kredytów ratalnych podczas zakupów w sklepach internetowych,
zamiast przelewu weryfikacyjnego (BNP Paribas Bank Polska S.A., 30.04.2021).
Porównując liczbę instytucji z których jest możliwość zlecenie przelewu korzystając z
dostępu do innego banku, różnica pomiędzy nimi nie jest aż tak znacząca, co przedstawia
Tabela 3.
Tabela 3.
Usługa agregacji kont i zlecenie przelewy w poszczególnych bankach.
Banki

Alior Bank S.A.

Bank
Millennium S.A.

PeKao S.A.

BNP Paribas
Bank Polska S.A.

ING
Bank Śląski S.A.
mBank S.A.

Santander Bank
Polska S.A.

agregacja kont z:

Usługi
zlecenie przelewu z banku:

Santander Bank Polska, ING Bank Śląski,
Bank Millennium, BNP Paribas,
Pekao SA, PKO Bank Polski, mBanku,
Inteligo, Bank Pocztowy

Santander Banku Polska, ING Bank
Śląski, Bank Millennium, BNP Paribas,
Pekao SA, PKO Bank Polski, mBank,
Inteligo, Bank Pocztowy

Santander Bank Polska S.A, ING Bank
Śląski, mBank, Alior Bank, PeKao, PKO
Bank Polski, BNP Paribas, Inteligo, City
Handlowy, Credit Agricole, Getin Bank

PKO BP, ING Bank Śląski, Santander
Bank Polska, Pekao SA, Alior Bank,
mBank S.A.

PKO BP, Inteligo, BNP Paribas, Santander
Bank Polska S.A., mBank, GetinBank, ING
Bank Śląski S.A., Alior Bank, Credit
Agrigole, Bank Millennium, Bank
Pocztowy,
Alior Bank S.A. Santander Bank Polska
S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank
Millennium S.A., Bank PeKao S.A., PKO
BP
Alior Banku, BNP Paribas, mBank,
Bank Millennium S.A.,
Bank Pekao, PKO BP, Santander Bank
Polska
Alior Bank, ING Bank Śląski S.A.,
Millenium Bank, Pekao S.A.,
PKO Bank Polski
PKO BP, Pekao S.A., mBank,
BNP Paribas, Alior Bank, ING Bank
Śląski, Bank Millennium,
Credit Agricole

PKO BP, Inteligo, BNP Paribas,
Santander, mBank, GetinBank, ING
Bank Śląski S.A., Credit Agricole, Bank
Millennium,

n/d

Alior Bank, BNP Paribas, mBank, Bank
Millennium, Pekao S.A.,
PKO BP i Santander Bank Polska

n/d
PKO BP, Pekao S.A., mBank, BNP
Paribas, Alior Bank, ING Bank Śląski
S.A.,Bank Millennium

Nest Bank korzysta z infrastruktury Blue Media, dlatego w niektórych opracowaniach nie jest wskazany w
zestawieniu banków posiadających usługi Open banking.
1
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PKO BP

Bank Pekao, mBank, Santander Bank Polska
S.A, BNP Paribas,
Bank Millennium, Alior Bank, ING Bank
Śląski S.A., Nest Bank, Credit Agricole, Citi
Handlowy

n/d

Źródło: oprac. własne. Dane są aktualne na dzień 18.05.2022.

Wśród 8 banków, które posiadają najbardziej rozpoznawalną usługę open banking, jaką jest
agregacja kont, 5 dało także możliwość swoim klientom zlecenia przelewu z innego banku.
Trudno w tym zestawieniu zobaczyć lidera, gdyż banki cały czas poszerzają swoją ofertę.
Powyższa usługa otwartej bankowości, która daje możliwość, bez logowania się do danego
konta, za pomocą rachunku w innym banku, zlecić przelew, pozwala na korzystanie tylko z
jednej, wybranej aplikacji bankowej w celu zarządzania swoimi płatnościami.
W miarę jak nowe produkty i usługi są opracowywane, a następnie przyjmowane przez
konsumentów i inne podmioty, rynek finansowy pod ich wpływem ulega ciągłym zmianom.
Usługa dostępu do rachunku daje szeroką możliwości zastosowania, zarówno przez agregację
kont klienta, jak i skrócenia procesu kredytowego przez wgląd do jego historii. Natomiast
zlecenie płatności z konta może być wykorzystane do spłaty zobowiązania kredytowego bez
potrzeby logowania do tego banku. Powyższe daje możliwość bankom nie tylko zwiększenie
efektywności usług, czy też podgląd konkurencji, ale przede wszystkim, poznania samego
klienta, jego preferencji i na tej podstawie zbudowanie nowych ofert sprzedażowych.

4. Korzyści i zagrożenia związane z otwartą bankowością

Zarówno z perspektywy klientów, jak i instytucji finansowych otwarta bankowości może
przynieść liczne korzyści. W tym miejscu warto wspomnieć o rozwoju nowego modelu
biznesowego opartego na potrzebach klienta. Dostęp do konta klienta daje możliwość
przygotowania spersonalizowanej oferty sprzedażowej. Dodatkowo wymiana i udostępnianie
danych zwiększa przejrzystość w zakresie cen produktów, co może pomóc instytucjom
finansowym podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje i poprawić efektywność usług. Na
rynku finansowym zwiększy to konkurencję, co może także prowadzić do obniżenia cen i
wzrostu różnorodności produktów (Plaitakis, A., Staschen, S., 2020).
Dzięki otwartej bankowość instytucje finansowe mogą oferować pełen zakres usług przy
niższych kosztach operacyjnych, zwiększając tym samym zyski. Poprzez wykorzystanie
danych mogą również zwiększyć penetrację produktów i usług (Delloite, 2021). Jest możliwe
tworzenie efektywnych produktów, dopasowanych do klienta w oparciu o konkurencję. Open
banking przez otwarte interfejsy łączy produkty, usługi i systemy. W jednej aplikacji jest
możliwe zgromadzenie wszystkich danych bankowych, które dają klientom szerokie spektrum
ich wykorzystania.
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Poniższy Schemat 1 przedstawia korzyści związane z wprowadzeniem otwartej
bankowości.
Korzyści
otwartej bankowości

koncentracja na
kliencie

większa

wyższa

efektywność

rentowność

zwiększenie
interoperacyjności

Schemat 1. Korzyści związane z Otwartą bankowością. Opracowane na podstawie: Delloite (2021). Open banking
| Unleashing the power of data and seizing new opportunities, [online] in-fs-open-banking-report-noexp.pdf
(deloitte.com), [dostęp 20.04.2022].

Otwarta bankowość to nie tylko korzyści, ale także zagrożenia. W tradycyjnej bankowości
banki były strażnikiem danych klientów. Dyrektywa PSD2 wyraźnie upoważnia posiadaczy
rachunków do udostępniania danych, przy czym konsumenci mogą nie przywiązywać takiej
samej wartości i wrażliwości do niektórych elementów danych, co banki i ich regulatorzy.
Przykładowo, cześć udostępnionych funkcjonalności może być uzyskana przez klienta dopiero
po udostępnieniu danych. Co prawda przeprowadzone przez Związek Banków Polskich
i KMPG badania wykazały, że Polacy są niechętni do przekazywania historii transakcji, co
wiąże się z ogólnym brakiem zaufania klientów do dzielenia się danymi, niemniej jednak i tak
może stanowić to pole do przyszłych, możliwych naruszeń. Należy wziąć pod uwagę,
że zachęty finansowe mogą przełamać ten opór. Powyższy problem warty jest oddzielnych
badań i dyskusji. (Rosati, P., Fox, G. Cummins, M., Lynn, T., 2022). Dodatkowo klienci
przekazując dostęp do swoich danych, powinni robić to ze świadomością, że ich informacje nie
zostaną sprzedane, spieniężane lub wykorzystywane do celów wykraczających poza zakres ich
uzasadnionych oczekiwań (Wilson, C., M., 2022).
Zwiększona liczba podmiotów, które posiadają dane naraża cały sektor
na zintensyfikowaną aktywność cyberprzestępców. Zagrożeniem może być zarówno utrata
środków finansowych przez użytkownika jak i naruszone może być funkcjonowanie całej
infrastruktury płatniczej (Gradzi, 2019). Wreszcie rozwój nowych, usług i produktów, opartych
na otwartej bankowości, może doprowadzić do pogłębienia wykluczenia tej części
społeczeństwa, która z różnych przyczyn nie korzysta z dobrodziejstw najnowszych
innowacyjnych technologii. Przy czym, powyższe nie oznacza, że jest możliwość zatrzymania
zmian, które już nadeszły.
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5. Dyskusja wyników
Zarządzanie usługami otwartej bankowości jest zależne od strategii, jaką dany bank przyjął
wobec zmian i regulacji, które na rynku usług bankowych mają miejsce (Cortet, M., Rijks, T.,
and Shikko Nijland, S., 2016). Podsumowując, otwartą bankowość z perspektywy banków,
możemy zrozumieć jako:
•

budowanie i zarządzanie nowymi usługami, które są oparte na otwartych API, w oparciu o
uzyskanie i wykorzystanie danych klientów (za ich zgodą) w innych instytucjach
finansowych.

•

otwarcie banków za pomocą interfejsów programistycznych API na udostępnianie
podmiotom trzecim danych użytkowników bankowości internetowej/mobilnej za ich
wyraźną zgodą, w celu wykorzystania do zbudowania lub/i świadczenia usług.
W pierwszym opisanym przypadku banki występują jako podmioty trzecie (TPP),
które mogą zgodnie z dyrektywą PSD2 za zgodą użytkowników rachunków, świadczyć usługę
inicjowania transakcji płatniczej (Payment Initiation Service, PIS) oraz dostępu do informacji
o rachunku (Account Information Service, AIS).
Powyższe usługi są wykorzystywane do tworzenia nowych lub usprawnienia posiadanych
ofert bankowych. Analiza stron internetowych banków akcyjnych w Polsce wykazała, że wśród
30 banków 9 posiada rozwiązania oparte na otwartej bankowości, przy czym najbardziej
popularną usługą była agregacja kont (8 z 9 opisywanych banków wdrożyły tą usługę),
a następnie proces kredytowy w oparciu o AIS (7, przy czym jeden z opisywanych banków
wykorzystywał do tego podmiot trzeci) oraz zlecenie płatności z innego banku (5 banków). Jak
pokazuje powyższa analiza, usługi otwartej bankowości nadal nie są w pełni przez banki
wykorzystywane. Potencjał, jaki daje możliwość dostępu do otwartych danych nie został
jeszcze przez wszystkie banki zauważony lub nie jest brany pod uwagę ze względu na wysokie
koszty związane z wdrożeniem tego typu rozwiązania. We wspomnianym już opracowaniu
„The Api Economy And Digital Transformation in Financial Services: The Case of Open
Banking”, Z. Markos, O. Pinar zwracali uwagę, że aby uzyskać długoterminowe korzyści, banki
nie powinny postrzegać otwartych interfejsów API tylko jako obciążenia, ale jako możliwość
rozwoju.
Banki cieszą się dużym zaufaniem wśród klientów, przy czym wyrażają obawę co do
wejścia na rynek bankowy takich gigantów, jak Google, Apple, Facebook, Amazon.
Ma to pewne uzasadnienie, gdyż w dłuższej perspektywie firmy technologiczne mogą
opracować strategię, polegającą na bezpośrednim świadczeniu usług finansowych, na co
zwracała uwagę A., E., Omarini (2018) w artykule „Banks and Fintechs: How to Develop
a Digital Open Banking Approach for the Bank’s Future”. Banki stają w obliczu konkurencji
ze strony dużych firm technologicznych i ich pozycja zależy od strategii, jaką obiorą. Z jednej
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strony mogą być jedynie dostawcę usług zgodnie z wytycznymi PSD2, ale też mają możliwość
zaimplementowania i zarządzania nowymi usługami (Hałasik-Kozajda, M., Olbryś M., 2021).
Podejście banków w Polsce wobec open banking charakteryzuje ostrożność. Usługi open
banking nie są powszechnie wykorzystywane, natomiast instytucje te stopniowo i cyklicznie
wprowadzają je lub rozszerzają ich zakres. Tym samym sami klienci mogą się do nich
przyzwyczajać. Zarządzanie usługami otwartej bankowości skraca proces kredytowy,
pozwala klientowi na lepszą organizację swojego domowego budżetu i kontrolę nad
wydatkami. Dzięki temu open banking może stać się dla klientów standardem. Natomiast banki
rywalizując jednakowo z firmami technologicznymi, jak i same ze sobą, będą wprowadzać
usługi coraz bardziej spersonalizowane. Zmienia się model biznesowy na klientocentryczny,
banki mogą lepiej zarządzać swoimi usługami, zwiększając swoją rentowność.
W przyszłości open banking będzie poszerzał swój zakres, a banki będą powoli wchodzić
w obszary, które dotychczas wydawały się zupełnie poza ich standardowym, klasycznym
modelem funkcjonowania. Zmiana roli banków w tym kontekście może stanowić kolejny
interesujący kierunek dalszych badań.
Otwarcie rynku na nowe podmioty wiąże się nie tylko z wyżej wymienionymi korzyściami,
ale także z zagrożeniami. Bank przestały być właścicielami danych, co z kolei przenosi
odpowiedzialność za udostępniane informacje na samych klientów. Wzrastająca liczba
podmiotów, która ma dostęp do danych, zwiększa prawdopodobieństwo cyberataków i oszustw
finansowych. Zarówno banki, jak i wszyscy uczestnicy rynku muszą być na to przygotowani,
wypracowując odpowiednie procedury i szacując ryzyko.
Problem otwartej bankowości oraz postępujące zmiany na rynku finansowym, w tym
dotyczące zarządzania usługami opartymi na udostępnianiu danych, nie zostały wyczerpane
i mogą stanowić przedmiot wielu badań i dyskusji na ten temat.
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Streszczenie: Zmiany społeczne, gospodarcze, większa dbałością o jakość życia, której dużą
część wypełnia praca zawodowa wpływają na kształtowanie nowych modeli karier
zawodowych. Konsekwencją przeobrażeń są nowe postawy wobec kariery określane przez
indywidualny zestaw wartości i potrzeb jednostki. Przyjęty stosunek wobec życia zarówno
zawodowego jak i prywatnego determinuje ocenę własnych dokonań, a także trajektorię
przyszłych etapów kariery zawodowej. Przedmiotem rozważań w artykule jest specyfika
współczesnej kariery i charakterystycznej dla niej postawy jednostki względem pracy i rozwoju
zawodowego. Celem artykułu jest weryfikacja zależności pomiędzy współczesną postawą
wobec kariery, a oceną rozwoju ścieżki zawodowej oraz kluczowymi jej wartościami.
Dodatkowo zbadano wpływ współczesnej postawy wobec kariery na wybór parametrów
egzemplifikujących progresywny charakter ścieżki zawodowej. Badanie ilościowe
przeprowadzone było w sierpniu 2021 roku za pomocą kwestionariusza internetowego. Grupa
respondentów obejmuje pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski.
Skala mierząca współczesną postawę wobec kariery wzorowana jest na proteuszowej skali
postawy zawodowej. Współczesna postawa wobec kariery okazuje się być pozytywnie
skorelowana z satysfakcją z kariery i wyborem subiektywnych parametrów jako właściwych
dla oceny rozwoju ścieżki zawodowej. Wyniki badania uwypuklają potrzebę indywidualnego
podejścia do każdego pracownika, stworzenia mu przestrzeni sprzyjającej rozwojowi,
realizując równocześnie jego potrzebę niezależności i poczucia spełnienia. Świadomość
znaczenia motywacji wewnętrznej oraz przywiązywania uwagi przez pracowników do znacznie
szerszej wiązki celów obejmujących życie prywatne, rodzinne i rozwój osobisty może okazać
się kluczowe w planowanej przez przedsiębiorstwa polityce personalnej.
Słowa kluczowe: Kariera zawodowa, jakość życia, rozwój, indywidualne wartości, postawa proteuszowa
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THE ROLE OF PROFESSIONAL ATTITUDE IN SHAPING A NEW
QUALITY OF CAREER
Abstract: Social and economic changes, as well as greater care for the quality of life, a large
part of which is filled with professional work, influence the shaping of new models of
professional careers. The consequences of the transformations are new attitudes towards a
career defined by an individual set of values and needs. The adopted attitude towards both
professional and private life determines the assessment of achievements, as well as the
trajectory of future stages of professional career. The subject of the consideration is the
specificity of modern career and the characteristic attitude of the individual towards work and
professional development. The aim of the article is to verify the relationship between the
contemporary attitude towards career and the assessment of career development and its key
values. Moreover the influence of the contemporary attitude towards career on the choice of
parameters exemplifying the progressive nature of the career path. The quantitative study was
conducted in August 2021 using an online questionnaire. The group of respondents includes
employees of large and medium-sized enterprises in Poland. The scale measuring the
contemporary attitude towards career is based on the Protean scale of professional attitude. The
contemporary attitude towards career turns out to be positively correlated with career
satisfaction and the choice of subjective parameters as appropriate for the assessment of career
development. The results of the study highlight the need for an individual approach to each
employee, creating a space conducive to development, fulfilling individual need for
independence and fulfilment. Awareness of the importance of intrinsic motivation and
employees' attention to a much wider range of goals including private life, family life and
personal development may prove to be crucial in the personnel policy planned by companies.
Keywords: Professional career, quality of life, development, individual values, protean
attitude.

1. Wprowadzenie

Aktualnie pracownicy stanowią jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa.
Ich unikatowość, zestaw kompetencji i posiadane doświadczenia są głównym źródłem
przewagi konkurencyjnej, decydującej o finalnej wartości dóbr i usług oferowanych przez
organizacje na rynku. Co więcej, człowiek jest głównym kreatorem strumienia wartości
i odpowiedzialny jest za jej dodawanie oraz niezakłócony przepływ w procesach
organizacyjnych. Sposób w jakim jednostka funkcjonuje w przestrzeni zawodowej odpowiada
za efekty na poziomie zarówno indywidualnym jak i organizacyjnym. Postawa pracownika
wobec wykonywanych obowiązków jest wypadkową czynników osobowościowych
i endogenicznych, dodatkowo jednak ulega transformacji wraz z nowymi wzorcami karier
zawodowych.
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Pod wpływem nowych wzorców społecznych czy zmian gospodarczych definiowanie
kariery uległo przeobrażeniu. Od utożsamiania jej tylko i wyłącznie z pracą zawodową
(Doroszewski, 1961) czy rozwojem oznaczającym zdobywanie kolejnych stanowisk (Kostera
1995), aż do określania jej jako proces całożyciowy (Adekola, 2011), w którym jednostka
realizuje własne wartości korzystając z nieustannie rozwijanego potencjału swoich talentów
(Jakimium, 2013). Z uwagi na indywidualny charakter kreacji kariery zawodowej to jednostka
określa cele oraz miary powodzenia. Wymagania jakie człowiek stawia przed własną ścieżką
zawodową wyznaczają ramy postrzeganej jakości zarówno kariery zawodowej, jak i całego
życia z różnorodnymi jego wymiarami.
Niniejszy artykuł prezentuje rozważania na temat współczesnej postawy wobec kariery
zawodowej, a co za tym idzie określenia jej wyznaczników i charakterystycznych cech.
Celem artykułu jest weryfikacja zależności pomiędzy współczesną postawą wobec kariery,
a oceną kariery w wymiarze subiektywnym i obiektywnym. Ponadto zbadanie wpływu owej
postawy na dokonywany przez respondentów wybór parametrów odzwierciedlających
progresywny charakter ścieżki zawodowej oraz kluczowych wartości będących wyznacznikami
nowej kariery.

2. Kariera zawodowa i jej własności

Współczesna rzeczywistość, której podstawowym atrybutem jest zmienność i nasilające się
procesy globalizacyjne stanowi niejednokrotnie spore wyzwanie, wymagające od jednostki
adaptacji do nowych warunków poza wyznaczoną, standardową strefą komfortu. Nowe wzorce
relacji międzyludzkich, a także relacji jednostki z systemami, takimi jak rodzina, miejsce pracy,
system społeczny czy państwowy kształtuje nowe postawy jednostki wobec świata, wzrost jej
świadomości i mocne ukierunkowanie na własne ja. Wzrost indywidualizmu przejawia się
między innymi w zatroskaniu jednostki swoim własnym losem. Człowiek w pełni polega na
sobie zmniejszając tym samym rolę społeczeństwa czy państwa, które mogłoby mieć wpływ na
poprawę osobiście postrzeganej jakości życia (Wallerstein, 2007).
Obecnie funkcjonujemy w świecie indywidualnie urzeczywistnianych strategii
(Ziewiec, 2009). Skłania to do analizy zjawisk w rzeczywistości, w której dominującą rolę
odgrywa nowy ład skoncentrowany na jakości. Z uwagi na osobiste kreacje przestrzeni zarówno
prywatnej jak i zawodowej kategoria ta opiera się na zadowoleniu i poczuciu satysfakcji.
Wielokontekstowość i wielowymiarowość życia akcentuje i determinuje jego nową jakość, co
pociąga za sobą również ewolucje sposobu myślenia o karierze zawodowej (Lanthaler
i Zugmann, 2000). Linearne ścieżki zawodowe ustępują miejsca kompleksowemu rozwojowi
jednostki, zdeterminowanego indywidualnymi uwarunkowaniami (Miś, 2015). Ponadto obecny
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rynek pracy w dużej mierze opiera się na kontraktach krótkoterminowych, a praca przyjmuje
charakter projektowy (Chudzikowski, 2012). Stanowi to tym samym kolejną przesłankę do
stopniowego zaniku tradycyjnego modelu kariery (Strykowska, 2001) z wyznaczonymi,
obiektywnymi parametrami sukcesu niedopasowanymi do osobistych wartości i potrzeb.
Nowymi atrybutami pracy jest jej elastyczność, możliwość dostosowania do osobistych
potrzeb i stylu życia oraz poczucie wewnętrznej satysfakcji z wypełnianych zadań (CybalMichalska, 2015). Kariera traktowana jako własność jednostki podkreśla jej niepowtarzalną
jakość. Trajektoria kariery wyznaczana jest przez doświadczenia, osobistą percepcję i kreujące
się potrzeby na każdym etapie życia człowieka. Ścieżka zawodowa stanowi unikatową
sekwencję podejmowanych przez jednostkę ról, pozycji czy stanowisk (Cybal-Michalska,
2013), u fundamentów której znajdują się indywidualne ambicje i oczekiwania. Z tego względu
subiektywny wymiar pełnić może kluczową rolę w procesie jej egzemplifikacji.
Aktualna kariera zawodowa jest w zasięgu każdej jednostki. Nie jest ona zarezerwowana
tylko dla wybranych, którzy wpisują się w tradycyjne rozumienie hierarchicznej
i systematycznej mobilności wzwyż organizacji (Miś, 2007). Współczesne kariery nie
ograniczają się do sztywnych zasad i jednowymiarowego definiowania sukcesu zawodowego.
Jak wskazuje W. Lanthaler i J. Zugmann tradycyjne, hierarchiczne kariery ograniczają rozwój
jednostki poprzez redukcje szerszego pola widzenia, nowych perspektyw i nadążających się
szans zawodowych (2000). Kariera będąca własnością jednostki nie jest już tak podatna na
stereotypy czy utarte schematy jej kształtowania (Greenhaus, Callanan, 1994). Nadrzędnym
budulcem są wartości wyznawane przez jednostkę oraz jej cele zawodowe, które silnie
skorelowane są z przestrzenią prywatną w jakiej funkcjonuje. Podmiotowy charakter kariery
stawia w centrum interesy jednostki, jej rozwój ale także ogólny dobrostan.
Badania w zakresie zasobów ludzkich wskazują na nieustannie rosnące znaczenie
dobrostanu pracowników, co bezpośrednio wiąże się z ich większą satysfakcją zawodową ale
także wyznacza nową jakość aktualnie realizowanych karier. Priorytetową potrzebą jest dążenie
do równowagi, godzenie równocześnie pełnionych ról zawodowych i prywatnych.
Konflikt pomiędzy sferą osobistą i pracą jest bezpośrednim efektem presji i wynikającej z niej
dysharmonii w życiu człowieka (Kreiner i in., 2009). Samo pojęcie dobrostanu określane także
jako well-being według Z. Niśkiewicz wynika z subiektywnej oceny życia dokonywanej przez
jednostkę, w ramach której występuje satysfakcja egzystencjonalna (Niśkiweicz, 2016).
I. Medryk i A. Rakowska (2016) akcentują rolę zadowolenia z życia zawodowego
w kształtowaniu ogólnego dobrostanu człowieka. D. Karaś i J. Cieciuch (2017) oprócz
determinant w postaci ról zawodowych wskazują na relacje rodzinne i społeczne. Satysfakcja
z kariery traktowana jest jako wskaźnik dobrostanu jednostki związanej z pracą (Wassermann
i in., 2017). Co więcej, S. Aryee i V. Luk (1996) uważają satysfakcję z kariery jako miarę
postrzeganej jakości życia.
Współczesne ujmowanie kariery bierze pod uwagę aktywności niezwiązane bezpośrednio
z pracą zawodową takie jak czas wolny, pełnione role w rodzinie, dodatkowe pasje czy edukację
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(Bańka, 2005). Takie podejście zwraca uwagę na karierę jako istotny element egzystencji
człowieka w pełnym wymiarze jego życia. Znaczną część indywidualnej, całożyciowej
biografii pełni praca zawodowa. Kształtowanie kariery pochłania nieodnawialne zasoby
jednostki w postaci czasu czy energii. Stąd istnieje realna potrzeba wdrażania nowych
standardów jakości wobec realizowanej drogi zawodowej, świadomej weryfikacji możliwości
oraz ich opłacalności na podstawie indywidualnego rachunku ekonomicznego.

3. Współczesna orientacja zawodowa

Indywidualizacja karier wynika z niepowtarzalnego sposobu postrzegania świata przez
każdą jednostkę. Wpływa to na unikatową konstrukcję ścieżek zawodowych (Wojtasik, 2011),
w których kierunkowskazem jest osobiście akumulowany zestaw doświadczeń. Człowiek staję
się jedynym inicjatorem i realizatorem kariery pełniąc tym samym rolę agenta zmian.
Autokreacyjny charakter kariery wpływa na zmiany w przestrzeni zawodowej, która przenika
przez warstwy życia osobistego.
Jednym z kluczowych wymagań wobec jednostki jest rozwinięta umiejętność planowania
kariery jej efektywne zarządzanie i monitorowanie. Przeniesienie odpowiedzialności za karierę
z pracodawcy, a szerzej nawet z zatrudniającej organizacji na pracownika (Rudnicki, 2014)
wykształca coraz silniejsze dążenia do niezależności i autonomii. Jak wskazuje A. Miś (2007)
potrzeba władzy w tradycyjnej karierze zastępowana jest dziś dążeniami rozwojowymi
i poczuciem wolności.
Jedną z charakterystycznych cech nowej kariery według P. Bochdziewicz (2010) jest
nastawienie pracowników na wewnętrzne, a nie zewnętrzne nagrody. Wskazuje to tym samym
na zmianę kierunku egzemplifikacji kariery, przypisując większą dozę słuszności jej
subiektywnym miarom opartym na endogenicznych potrzebach jednostki. Obecnie pracownicy
realizują ścieżki kariery wychodzące poza granice jednego stanowiska, organizacji czy zawodu
(Konieczny, 2017). Co więcej dominującymi wartościami dla pracowników jest rozwój
osobisty, poczucie spełnienia i satysfakcja. Atrybuty te wskazują na nowe kariery i jakość
zdominowaną przez osobiste wymagania jednostki. Ponadto kształtują one postawy i nowe
orientacje zawodowe. Słownik języka polskiego wskazuje, iż orientacja to zestaw poglądów i
preferencji jednostki w danej dziedzinie (Szymczak, 2007). Nowy stosunek wobec
realizowanej kariery zmierza w stronę ustawicznego rozwoju oraz kreowania indywidualnie
satysfakcjonującej wartości dodanej (Rudnicki, 2014).
A. Smolbik-Jęczmień (2013) przeprowadziła badania, których głównym celem była analiza
podejścia do kariery przedstawicieli pokolenia X i Y. Reprezentanci pokolenia X w dużym
stopniu prezentują tradycyjne rozumienie kariery zawodowej, podkreślając tym samym rolę
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awansu pionowego i bezpieczeństwa pracy. Nowe pokolenie jednak postrzega karierę przez
pryzmat rozwoju i poczucia spełnienia. Dla ponad 60% respondentów pokolenia Y równowaga
pomiędzy pracą, a życiem osobistym jest kluczowym atrybutem kariery. 75% postrzega karierę
jako proces ciągłego doskonalenia kompetencji. Różnice w percepcji kariery przez
poszczególne pokolenia podkreślają transformacje jej dookreślania, a tym samym definiowania
jej nowej jakości przez pryzmat zmieniających się priorytetów.
Prezentowaną w literaturze karierą wpisującą się w nowy paradygmat ścieżki zawodowej
i współwystępujące transformacje postaw pracowników jest kariera proteuszowa (proteańska).
Autorem tego modelu kariery jest D. Hall (1996). Według autora kariera przybiera charakter
osobocentryczny, co więcej to na jednostce spoczywa pełna odpowiedzialność
jej kształtowania. W podejściu tym ścieżka zawodowa określana jest jako ciąg zdobywanych
doświadczeń, przenikających zależności i akumulowanej wiedzy w przeciągu całego życia
człowieka (Smolbik-Jęczmień, 2015). Postawa proteuszowa za priorytetowe wartości
przyjmuję psychologiczny sukces, zadowolenie i realizacje celów będących kompilacją planów
zawodowych jak i prywatnych. Nową jakością kariery zawodowej, a tym samym wymaganiem
współczesnego pracownika jest utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem
rodzinnym i satysfakcja ogólnożyciowa. W postawie proteuszowej dominują dwa wymiary.
Pierwszym z nich jest orientacja na kształtowanie kariery wraz z jej subiektywną
parametryzacją opartą o indywidualny system wartości. Drugim natomiast niezależność
w zarządzaniu własną ścieżka zawodową powiązaną z wysokim walorem adaptacyjnym
do zmian (Briscoe i Hall, 2006). Jak wskazują badania orientacja proteuszowa wiąże się
z większą satysfakcją z życia (Rodrigues i in., 2015) oraz koreluje z wysokim stanem
dobrostanu psychicznego jednostki (Briscoe i in. 2012).
Pomimo aktualnie dużego stopnia zmienności i nieprzewidywalności otoczenia można
wyróżnić pewne dominujące trendy dotyczące przyjmowanej orientacji i postaw wobec kariery.
Zdefiniowanie określonych zachowań człowieka i jego potrzeb stanowi podstawę
do zrozumienia i analizowania kariery we współczesnej rzeczywistości. Aktualna postawa
pracowników odnosi się do w pełni samodzielnego kształtowania kariery zawodowej będącej
urzeczywistnieniem wyznawanych wartości. Na potrzeby przeprowadzonych badań przyjęta
współczesna postawa wobec kariery jest kompatybilna ze wzorcem kariery proteuszowej
polegającym na samozarządzaniu własnym rozwojem uwzględniającym indywidualny
i unikatowy zestaw potrzeb. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury autorka poddała
weryfikacji następujące hipotezy:
H1: Współczesna postawa wobec kariery wpływa pozytywnie zarówno na subiektywną,
jak i obiektywną ocenę kariery zawodowej.
H2: Współczesna postawa wobec kariery za priorytetową egzemplifikację kariery przyjmuje
miary subiektywne.
H3: Współczesna postawa wobec kariery za kluczowe wartości przyjmuje niezależność,
poczucie spełnienia i równowagę miedzy życiem zawodowym i osobistym.
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4. Badanie

4.1. Grupa badawcza
Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2021 roku za pomocą ankiety internetowej.
Wzięło w nim udział 190 osób. Grupa respondentów była reprezentowana w podobnym stopniu
przez kobiety (49 %) i mężczyzn (51 %). Wszyscy respondenci w trakcie prowadzonych badań
pozostawali w stosunku pracy obejmując stanowiska kierownicze, specjalistyczne
lub operacyjne. Stażem pracy poniżej dwóch lat charakteryzowało się 10% respondentów,
od 2 do 5 lat - 23%, od 5 do 10 - 32%, od 10 do 20 - 21% oraz powyżej 20 lat - 14%.
4.2. Miary
Współczesna postawa wobec kariery wykorzystała część proteańskiej skali postawy
zawodowej autorstwa J. Briscoe, D. Hall i R. DeMuth (2006). Podstawą narzędzia jest podskala
samokierowania karierą (selfdirected career management attitude) oraz decyzyjności opartej na
własnych wartościach (values-driven career attitude). Wybrano cztery stwierdzeniami, wobec
których respondenci w 7-stopniowej skali Likerta wskazywali w jakim stopniu się z nimi
zgadzają.
W celu zbadania subiektywnej oceny kariery zawodowej wykorzystano skalę satysfakcji
z kariery ( Career Satisfaction Scale – CSS), której autorem jest J. Greenhaus, S. Parasuraman,
W. Wormley (1990). Respondenci udzielali odpowiedzi w 7-stopniowej skali Likerta w jakim
stopniu zgadzają się ze stwierdzeniami odnoszącymi się do odczuwanej satysfakcji z postępów
w zakresie awansu, dochodu, rozwoju kompetencji, poczucia sukcesu zawodowego
czy osiągniętych celów zawodowych.
Obiektywna ocena kariery odnosiła się do informacji na temat częstotliwości podwyżki
wynagrodzenia, tempa awansu, liczby przebytych szkoleń czy obejmowanego stanowiska.
Czynniki egzemplifikujące karierę polegały na ocenie przez respondentów poszczególnych
miar z punktu widzenia najlepszego odzwierciedlenia przez nie progresywnego charakteru
kariery. Pośród nich były cztery miary obiektywne (wynagrodzenie, awans, liczba przebytych
szkoleń, stanowisko) oraz cztery subiektywne (satysfakcja i poczucie spełnienia, rozwój
osobisty, nowe doświadczenia i kompetencje, poczucie niezależności i autonomii).
Określenie priorytetów w karierze polegało na wyborze przez respondentów trzech
kluczowych wartości kariery, z pośród dostępnej listy kategorii.
4.3. Analiza i dyskusja wyników
W celu przeanalizowania zależności między współczesną postawą wobec kariery,
a subiektywną i obiektywną miarą rozwoju oraz oceną czynników egzemplifikujących rozwój
kariery
zawodowej zbadano korelacje pomiędzy zmiennymi. Jak wskazuje tabela
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1 współczesna postawa wobec kariery jest pozytywnie skorelowane ze wszystkimi
wymienionymi zmiennymi. Im respondent silniej wykazywał przejawy współczesnej postawy
wobec kariery tym wyższe było nasilenie pozostałych zmiennych. Pozwala to potwierdzić
hipotezę pierwszą, która zakładała, iż współczesna postawa wpływa zarówno na subiektywną
i obiektywną ocenę kariery zawodowej. Prawie wszystkie zależności były zależnościami
o słabej sile. Zależność między nasileniem postawy, a subiektywną oceną rozwoju była
zależnością o sile umiarkowanej. Z tego względu najistotniejsze okazuje się, iż im silniej
prezentowana jest przez jednostkę współczesna postawa wobec kariery tym większą
satysfakcje z kariery odczuwa.
Relacja pomiędzy wyborem najodpowiedniejszych według respondentów parametrów
egzemplifikujących progresywny charakter kariery zawodowej, a prezentowaną postawą
wskazuje na istotną statystycznie ale słabą korelacje zarówno z miarami obiektywnymi jak
i subiektywnymi. Nie pozwala to zatem przyjąć w pełni hipotezy drugiej, która wskazuje na
priorytetową rolę miar subiektywnych w ocenie kariery zawodowej. Jednakże warto zwrócić
uwagę, iż respondenci częściej wskazywały na parametry subiektywne jako właściwsze
dla oceny rozwoju kariery zawodowej.
Tabela 1.
Analiza korelacji – miary rozwoju kariery sumarycznie
Współczesna postawa wobec kariery
Zmienna
R
Subiektywna ocena kariery

0,41***

Obiektywna ocena kariery

0,28***

Subiektywna egzemplifikacja kariery

0,38***

Obiektywna egzemplifikacja kariery

0,15*

Adnotacja: r – wskaźnik korelacji r-Pearsona ***p < 0,001; *p < 0,05
Źródło: opracowanie własne

W dalszej kolejności sprawdzono zależności pomiędzy współczesną postawą wobec
kariery, a poszczególnymi subiektywnymi i obiektywnymi miarami rozwoju oraz oceną
poszczególnych czynników (subiektywnych i obiektywnych oddzielnie) egzemplifikujących
rozwój kariery. Istotne okazały się być zależności między nasileniem postawy, a wszystkimi
szczegółowymi parametrami z wyjątkiem obiektywnego wskaźnika pozycji zawodowej czyli
zajmowanego stanowiska oraz oceną czynnika wynagrodzenie i liczba przebytych szkoleń jako
sposobu egzemplifikacji kariery (p > 0,050 dla wymienionych analiz). Wszystkie istotne
analizy były dodatnie – wraz z nasileniem postawy wzrastały wartości pozostałych zmiennych
(tabela 2). Analiza zależności z uwzględnieniem poszczególnych wskaźników zwraca
szczególną uwagę na związek współczesnej postawy wobec kariery z zadowoleniem z sukcesu
zawodowego, z postępu w osiąganiu założonych celów zawodowych, awansu oraz obiektywnie
rozpatrywanej miary w postaci udziału w szkoleniach i przedsięwzięciach rozwojowych.
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Ponadto według osób prezentujących współczesna postawę wobec kariery najlepszym
wskaźnikiem odwzorowującym rozwój kariery jest rozwój osobisty, zdobywanie nowych
kompetencji oraz pocznie niezależności i autonomii.
Tabela 2.
Analiza korelacji – poszczególne miary rozwoju kariery
Współczesna postawa wobec kariery

Zmienna
Subiektywna ocena kariery

R

Zadowolenie z sukcesu zawodowego

0,39***

Zadowolenie z postępu

0,38***

Zadowolenie z wynagrodzenia

0,23**

Zadowolenie z awansów

0,32***

Zadowolenie z rozwijania nowych umiejętności

0,36**

Obiektywna ocena kariery
Zajmowane stanowisko

0,11

Częstość podwyżek

0,16*

Częstość awansowania

0,23**

Częstość udziału w szkoleniach

0,31***

Wybór miar egzemplifikujących rozwój kariery
Wynagrodzenie

0,04

Satysfakcja i poczucie spełnienia

0,20**

Awans zawodowy

0,17*

Rozwój osobisty

0,32***

Liczba przebytych szkoleń

0,08

Zdobywanie kompetencji i nowych doświadczeń
Wysokie stanowisko i/lub pełnienie funkcji kierowniczej
Poczucie niezależności i autonomii

0,35***
0,15*
0,32***

Adnotacja: r – wskaźnik korelacji r-Pearsona ***p < 0,001; **p < 0,010; *p < 0,050
Źródło: opracowanie własne

Kolejna analiza polegała na zbadaniu różnic w nasileniu współczesnej postawy wobec
kariery ze względu na wybór lub jego brak poszczególnych czynników pełniących
dla respondenta priorytetową rolę w karierze. Analizy przeprowadzono dla całej grupy
oraz w podziale na płeć. W tabeli 3 ukazano mediany wraz z kwartylem 1 i 3 tylko dla analiz,
które były istotne statystycznie. Respondenci, którzy nie wybrali wysokiego wynagrodzenia
jako priorytetowego prezentowali istotnie wyższe nasilenie postawy w porównaniu do osób,
dla których wysokość wynagrodzenia była ważna (p = 0,001). Różnica ta jednak była istotna
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tylko wśród kobiet (p < 0,001), a nie u mężczyzn (p = 0,168). Osoby, dla których ważna okazała
się niezależność i samodzielność prezentowały istotnie wyższe nasilenie współczesnej postawy
wobec kariery w porównaniu do osób, które nie wybrały tego czynnika (p = 0,002). Różnice
te ponownie występowały tylko wśród kobiet (p = 0,003), a nie u mężczyzn (p = 0,151). Osoby,
które wybrały poczucie spełnienia jako priorytetowy dla nich czynnik prezentowały istotnie
wyższe nasilenie postawy w porównaniu do osób, które nie wybrały tego czynnika (p = 0,030).
Jak wykazała dalsza analiza różnice te występowały jednak tylko u mężczyzn (p = 0,026) – dla
kobiet różnica ta była nieistotna statystycznie (p = 0,335). Wybór pozostałych czynników
(równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, możliwość rozwoju, bezpieczeństwo
zatrudnienia, awans zawodowy, kontakty społeczne, mobilność i możliwość podróżowania,
szacunek i uznanie) nie różnicował istotnie badanych pod względem nasilenia współczesnej
postawy wobec kariery. Postawiona hipoteza trzecia wskazywała, iż kluczowymi wartościami
dla współczesnej postawy wobec kariery jest niezależność, poczucie spełnienia i równowagę
miedzy życiem zawodowym i osobistym. Z tego względu hipotezy trzeciej nie można w pełni
potwierdzić.
Tabela 3.
Analiza różnic w nasileniu współczesnej postawy wobec kariery ze względu na wybór priorytetu
w karierze
Brak wyboru czynnika
Czynnik
Wysokie
wynagrodzenie
Niezależność
i samodzielność
Poczucie spełnienia

Wybór czynnika
P

Mediana [Q1; Q3]
23,00 [21,00; 25,00]

22,00 [19,00; 24,00]

0,001

22,00 [19,00; 24,00]

24,00 [21,00; 25,00]

0,002

22,00 [19,00; 24,00]

24,00 [21,00; 25,00]

0,030

Źródło: opracowanie własn

4.4 Wnioski
Przeprowadzone badania dotyczące współczesnej postawy wobec kariery wskazują
na istotną role subiektywnie dokonywanej oceny w ewaluacji osiągnieć zawodowych.
Samokierowanie karierą oparte na indywidualnych wartościach wiąże się z lepszymi
rezultatami mierzonymi zarówno w sposób obiektywny jak i subiektywny. Szczególnie istotne
jest to, że im silniej jednostka przejawia współczesną orientację zawodową wykazując się
proaktywnością i odpowiedzialnością, tym większą satysfakcję z kariery odczuwa.
Poprzez osobiście wytyczane cele uwzględniające posiadany i zidentyfikowany potencjał
oraz możliwe ograniczenia, jednostka wybiera ścieżkę zawodową przynoszącą jej najwięcej
satysfakcji, w której nieustanne doskonalenie jest jej naturalnym elementem.
W takim przypadku rozwój zawodowy to proces indywidualnego wzrostu powiązanego z pracą
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pozwalającego kształtować zadowalającą ścieżkę kariery zawodowej (Adamiec, Kożusznik,
2000)
Nasilenie współczesnej postawy wobec kariery związane jest także z częstszym wyborem
subiektywnych wskaźników jako właściwszych dla odwzorowania progresywnego charakteru
kariery. Im bardziej jednostka jest bliska proteańskiemu podejście do kariery tym istotniejszymi
wartościami w karierze okazuje się poczucie spełnienia oraz niezależność i samodzielność, są
to jednak zależności o słabej sile. Okazuje się, iż orientacja nastawiona na indywidualne
wartości i samokierowanie nie determinuje w sposób znaczący wyboru priorytetowych
czynników w karierze. Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym okazała się
najczęściej wybieraną wartością dla całej grupy respondentów bez względu na przyjmowaną
postawę wobec kariery. Z tego względu istotne okazuje się podkreślenie, iż równowaga jest
czynnikiem istotnym dla wszystkich pracowników bez względu na pokolenie, staż pracy,
czy poziom proaktywności w sferze zawodowej.

5. Zakończenie

Współczesny dyskurs nad karierą zawodową podkreśla ważkość wielowymiarowego
rozwoju człowieka i nowej perspektywy dążącej do równowagi i balansu. Kariera staję się
całożyciowym procesem krystalizowania i odwzorowywania własnej tożsamości związanej nie
tylko z aspektami pracy zawodowej ale też życia osobistego, posiadanych pasji czy
zainteresowań. Praca zawodowa, a tym samym kariera jest istotnym elementem życia
człowieka. Dostarcza zasoby materialne w postaci środków finansowych, ale także
niematerialne, takie jak poczucie spełnienia i satysfakcji czy kapitał społeczny w postaci relacji
międzyludzkich. Zadowolenie z przestrzeni zawodowej może determinować odczuwany
poziom jakości życia, wpływając tym samym na jego obniżenie lub podwyższenie.
Psychospołeczne nastawienie jednostki na aktywność i rozwój redefiniuje współczesne
kariery. Postawa zawodowa, w której dominującą rolę odgrywa samozarządzanie i idąca za tym
odpowiedzialność za podejmowane kroki zawodowe jest pozytywnie skorelowana
z zadowoleniem z kariery i subiektywną egzemplifikacją ścieżki zawodowej. Jakość kariery
bazuje zatem na indywidualnie wyznaczanych wymaganiach i wartościach, natomiast ich
osiągniecie zdeterminowane jest podejmowanymi działaniami, efektywnością i motywacją ich
autora. Ewolucja postawy wobec kariery wskazuje, że kluczową rolę w pozytywnym
postrzeganiu kariery, co tożsame jest z nadawaniem jej atrybutu wysokiej jakości odgrywa
poczucie satysfakcji, osobisty rozwój i zwiększanie kapitału kompetencji.
Z punktu widzenia organizacji istotnymi działaniami może okazać się wsparcie
pracowników w zakresie uświadamiania posiadanego potencjału i zachęcanie do przyjęcia
odpowiedzialności za jego zwiększanie, a nie aplikowanie gotowych i ustrukturyzowanych
35

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

K. Blachnicka

schematów rozwoju zawodowego. Organizacja otwarta na potrzeby pracowników, doceniająca
ich różnorodność w zakresie ambicji czy wyznaczanych celów staje się przestrzenią sprzyjającą
rozwojowi jednostki, a za jej pośrednictwem także organizacji. Dokonywane oceny
pracowników mające na celu monitorowanie ich rozwoju powinny rozszerzyć zakres
wykorzystywanych miar o subiektywne parametry oceny kariery zawodowej. Poprzez dbałość
o wysoki poziom zadowolenia pracowników z realizowanej kariery w jej wymiarze
subiektywnym co stanowi swego rodzaju inwestycję organizacji, może ona osiągać realny
zwrot w postaci większej efektywności pracowników i ich zaangażowania.
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi
Ekonomicznego w Krakowie

36

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Rola postawy…

Bibliografia
1. Adamiec, M., Kożusznik, B. (2000) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-KreatorInspirator. Kraków: Akade.
2. Adekola, B. (2011) Career planning and career management as correlates for career
development and job satisfaction a case study of nigerian bank employees. Australian
Journal of Business and Management Research, 1(2), 2011.
3. Aryee, S., Luk, V. (1996) Work and nonwork influences on the career satisfaction of dualearner couples. Journal of Vocational Behavior, 49(1), 38–52,.
4. Bańka, A. (2005) Proaktywność a tryby samoregulacji. Poznań-Warszawa:
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 26.
5. Bohdziewicz, P. (2010) Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do
przedsiębiorczości. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3/4.
6. Briscoe, J. P., Hall, D. T., DeMuth, R. L. F. (2006) Protean and boundaryless careers: An
empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30–47,
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.09.003.
7. Briscoe, J.P., Hall, D.T., (2006) The interplay of boundaryless and protean careers:
Combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 69,
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.09.002.
8. Briscoe, J., Henagan, S., Burton, J., Murphy, W. (2012) Coping with an insecure
employment environment: The differing roles of protean and boundaryless career
orientations. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 308–316,
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.12.008.
9. Chudzikowski, K. (2012) Career Transitions and Career Success in the ‘New’ Career Era.
Journal of Vocational Behavior, 81(2), https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.10.005.
10. Cybal-Michalska, A. (2013) Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków:
Wydawnictwo Impuls.
11. Cybal-Michalska, A. (2015) Proactivity in a career as a strategy of the intentional
construction of an individual future in the world oriented toward a global change.
Procedia Manufacturing, 3, 3644 – 3650, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.754.
12. Doroszewski, W. (1961) Słownik Języka Polskiego, t. III., Warszawa: Polska Akademia
Nauk.
13. Greenhaus, J.H., Callanan, G.A. (1994) Career Management, The Dryden Press, Fort
Worth TX, s. 5.
14. Greenhaus, J.H., Parasuraman, S., Wormley, W.M. (1990) Effects of Race on
Organizational Experiences, Job Performance Evaluations, and Career Outcomes.
Academy of Management Journal, 33(1), 64–86, https://doi.org/10.2307/256352.
15. Hall D.T. (1996), Protean Careers of the 21st Century. Academy of Management
Executive,10, https://doi.org/10.5465/ame.1996.3145315.
16. Jakimiuk, B. (2013) Aksjologiczne aspekty kariery. Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 26, 1-2, 2013.
17. Karaś, D., Cieciuch, J. (2017) Polska adaptacja Kwestionariusza Dobrostanu
(Psychological Well-Being Scales) Caroll Ryff. Roczniki Psychologiczne, 20(4),
https://doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.4-4pl
18. Konieczny, A. (2017) Nowe kariery a rozwój zawodowy w centrach usług wspólnych.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 342.
19. Kostera, M. (1995) Zarządzanie personelem, [w:] Koźmiński, A.K., Piotrowski W. (red.)
Zarządzanie – teoria – praktyka, Warszawa: PWE.

37

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

K. Blachnicka

20. Kreiner, G.E., Hollensbe, E.C., Sheep, M.L. (2009) Balancing borders and bridges:
Negotiating the work-home interface via boundary work tactics. Academy of Management
Journal, 52(4), https://doi.org/10.5465/AMJ.2009.43669916.
21. Lanthaler, W., Zugmann, J. (2000) Akcja Ja, nowy sposób myślenia o karierze.
Warszawa: Twigger.
22. Mendryk, I., Rakowska, A. (2016) Wpływ postrzeganego wsparcia organizacji na poziom
zadowolenia z pracy i dobrostan pracowników w różnym wieku: wyniki badań.
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(2/3),
https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0992.0203.
23. Miś, A. (2007) Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
24. Miś, A. (2015). Indywidualizacja karier w organizacji. Zeszyty Naukowe. Studia i Prace
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, t. 3.
25. Niśkiewicz, Z. (2016) Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka. Studia
Krytyczne, 3.
26. Rodrigues, R., Guest, D., Oliveira, T., Alfes, K. (2015) Who benefits from independent
careers? Employees, organizations, or both? Journal of Vocational Behavior, 91, 23–34
27. Rudnicki, J. (2014) Koncepcja przyszłościowego modelu kariery zawodowej. Edukacja
Ekonomistów i Menedżerów, 1(31), https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.09.005.
28. Smolbik-Jęczmień A. (2015) Współczesne przeobrażenia w podejściu do kariery
zawodowej jako konsekwencja zmian zaistniałych w globalnej gospodarce, Management
Forum, 3, doi:10.15611/mf.2015.3.07 ; oai:dbc.wroc.pl:30426.
29. Smolbik-Jęczmień, A. (2013) Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia
X i Y – nowe wyzwania. Modern Management Review, 18(20), 10.7862/rz.2013.mmr.54.
30. Strykowska, M. (2001) Globalizacja a kariery zawodowe. [w:] Społeczne problemy
globalizacji, Poznań: Z. Blok.
31. Szymczak, M. (red.) (2007) Słownik języka polskiego t. 3, Warszawa: PWN, 382.
32. Wallerstein, I. (2007) Analiza systemów-światów. Wprowadzenie. Warszawa:
Wydawnictwo Dialog.
33. Wassermann, M., Fujishiro, K., Hoppe, A. (2017) The effect of perceived
overqualification on job satisfaction and career satisfaction among immigrants: Does host
national identity matter? International Journal of Intercultural Relations, 61, 77-87,
https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.09.001.
34. Wojtasik, B. (2011), Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa:
KOWEZIU.
35. Ziewiec, G. (2009) Nowy niewspaniały świat. Globalizacja i demokracja liberalna z
perspektywy Zygmunta Baumana. Studia Socjologiczne nr 3.

38

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

M. Florek, P. Skałecki, P. Domaradzki, A. Kaliniak-Dziura, M.Kowalczyk, T. Gregorowicz

OCENA FIZYKOCHEMICZNA I ORGANOLEPTYCZNA JAKOŚCI
STEKÓW WOŁOWYCH POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH RAS
BYDŁA

Mariusz FLOREK*, Piotr SKAŁECKI, Piotr DOMARADZKI, Agnieszka KALINIAKDZIURA, Marek KOWALCZYK, and Tomasz GREGOROWICZ
Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;
mariusz.florek@up.lublin.pl; piotr.skalecki@up.lublin.pl; piotr.domaradzki@up.lublin.pl;
agnieszka.kaliniak@up.lublin.pl; marek.kowalczyk@up.lublin.pl
* Korespondencja: mariusz.florek@up.lublin.pl; Tel.: +48-814-456-621

Streszczenie: Ostateczna jakość mięsa wołowego jest uzależniona od czynników genetycznych
i pozagenetycznych oraz ich interakcji. Jest to rezultat wszystkich działań podejmowanych na
kolejnych etapach produkcji mięsa, począwszy od doboru pożądanej rasy bydła, właściwego
żywienia i traktowania podczas chowu i transportu zwierząt oraz ich uboju, aż do właściwie
przeprowadzonych czynności technologicznych związanych z wychładzaniem i dojrzewaniem
mięsa oraz warunków dystrybucji produktu końcowego. Celem pracy było porównanie
wartości odżywczej steków wołowych trzech ras bydła, jak również oceniono wpływ obróbki
cieplnej (grillowania) na wyróżniki jakości fizykochemicznej mięsa. W ocenie jakości
fizykochemicznej uwzględniono instrumentalny pomiar pH, barwy wg CIE L*a*b*, siły i pracy
cięcia w teście szerometrycznym Warner-Bratzlera oraz oznaczono podstawowy skład
chemiczny metodami referencyjnymi. Badanie organoleptyczne obejmowało konsumencką
ocenę smaku, zapachu, barwy i soczystości. Najmniejszą zawartość wody, białka i popiołu, a
jednocześnie najwyższą tłuszczu oznaczono w mięsie rasy wagyu, z kolei największą zawartość
wody i popiołu, a najniższą tłuszczu zawierało mięso rasy limousine. Rasy europejskie w
porównaniu do japońskiej rasy wagyu zawierały podobną ilość białka. Porównywalny udział
kalorii z białka i tłuszczu (51% i 48%) dostarczało mięso rasy limousine, a mięso rasy
simentalskiej dostarczało 39% energii z białka i 61% z tłuszczu, zaś steki z rasy wagyu jedynie
15% z białka i aż 85% z tłuszczu. Steki rasy wagyu w porównaniu do ras europejskich były
istotnie jaśniejsze, a w porównaniu do steków rasy simentalskiej zawierały większy udział w
barwie składowej czerwonej i żółtej. Potwierdzono istotny wpływ grillowania na wyróżniki
barwy steków wszystkich ocenianych ras. Istotnie największą stabilnością charakteryzowało
się mięso rasy limousine. Istotnie najbardziej kruche było mięso rasy wagyu, natomiast
największą siłę i energię cięcia oznaczono dla rasy limousine. Mięso rasy wagyu wykazywało
specyficzny zapach i smak, silnie różnicujący je od mięsa europejskich ras bydła.
Slowa kluczowe: bydło, rasa, wołowina, jakość, grillowanie.
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ASSESSMENT OF PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY QUALITY
OF BEEF STEAK OF DIFFERENT CATTLE BREED
Abstract: The final eating quality of beef depends on genetic and non-genetic factors and their
interaction as a result of all actions taken at successive stages of meat production. The aim of
this study was to compare the nutritional value of beef steaks from three cattle breeds, as well
as to assess the effect of grilling on the physicochemical quality parameters of meat. Physicochemical quality determinations included instrumental measurement of pH, colour according
to CIE L*a*b*, shear force and energy in the Warner-Bratzler test and determination of
proximate chemical composition by reference methods. The organoleptic examination included
consumer evaluation of taste, aroma, colour and juiciness. The lowest content of moisture,
protein and ash, and the highest content of fat was determined in meat of Wagyu breed, while
the highest content of moisture and ash and the lowest content of fat was found in meat of
Limousine breed. The European breeds compared to the Japanese Wagyu contained a similar
amount of protein. Limousine meat provided a comparable proportion of calories from protein
and fat (51% and 48%), while Simmental meat provided respectively 39% and 61%, however,
Wagyu steaks has delivered only 15% energy from protein and as much as 85% from fat. Wagyu
steaks were significantly lighter compared to European breeds, and was more redder and yellow
compared to Simmental steaks. A significant effect of grilling on colour of the steaks of all the
breeds was confirmed, although the Limousine meat was characterised by the highest stability.
Wagyu meat was the most tender, while the highest shear force and energy were determined
for Limousine meat. Meat from the Wagyu breed exhibited a specific odour and taste, strongly
differentiating it from meat from European cattle breeds.
Keywords: cattle, breed, beef, quality, grilling.

1. Wprowadzenie

Mięso wołowe jest źródłem wielu składników o wysokiej wartości biologicznej, w tym
przede wszystkim wysoko strawnego białka o doskonale zbilansowanym składzie
aminokwasowym,
tłuszczu
śródmięśniowego
zawierającego
długołańcuchowe
wielonienasycone kwasy tłuszczowe i skoniugowane izomery kwasu linolowego oraz żelaza
(w formie hemowej), cynku, czy witaminy B12 (Jensen i in., 2004; Williams, 2007).
Najważniejszymi sensorycznymi wyróżnikami jakości mięsa wołowego są: kruchość, barwa,
smak, zapach, marmurkowatość i soczystość. Każda rasa bydła posiada swoiste walory
pozwalające hodowcy uwzględnić ich przydatność do produkcji surowca mięsnego,
preferowane są przy tym rasy w typie mięsnym lub kombinowanym (mięsno-mlecznym).
Wśród ras mięsnych utrzymywanych w Europie wyróżnia się małe rasy brytyjskie (np.
hereford, czy aberdeen angus), duże rasy francuskie i włoskie (charolaise, limousine, blond
d’Aquitaine, czy piemontese) oraz rasy importowane z USA czy Japonii (rasa japońska czarna
– wagyu) (Litwińczuk i in., 2005).
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Końcowa jakość mięsa wołowego jest uzależniona od wielu czynników genetycznych i
środowiskowych oraz ich interakcji. Jest to rezultat wszystkich działań podejmowanych na
kolejnych etapach produkcji mięsa, począwszy od właściwego doboru rasy bydła,
odpowiedniego żywienia, właściwego traktowania podczas chowu i transportu do ubojni,
właściwie przeprowadzonych operacji ogłuszania i uboju oraz możliwie szybkiego schłodzenia
tusz, a kończąc na zapewnieniu odpowiednich warunków dojrzewania i dystrybucji produktu
końcowego (Domaradzki i in., 2016). Kluczowym etapem i niezbędnym do osiągnięcia
właściwej jakości sensorycznej i przydatności kulinarnej mięsa wołowego jest dojrzewanie tzn.
złożony proces przemian enzymatycznych (Florek, Domaradzki i in., 2016). W efekcie w
mięsie zachodzą korzystne zmiany polegające na poprawie takich właściwości, jak kruchość,
soczystość, smakowitość, zdolność do wiązania wody, żelowania, pęcznienia i emulgowania.
Obróbka termiczna mięsa ma na celu przede wszystkim ułatwienie konsumpcji i
zwiększenie przyswajania składników pokarmowych oraz nadaje produktowi pożądanych cech
sensorycznych i gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne. Proces obróbki termicznej wpływa
także na zmianę barwy mięsa, zapachu i tekstury (Półtorak i in., 2014).
Celem pracy było porównanie wartości odżywczej mięsa wołowego różnych ras, jak
również ocena wpływu obróbki cieplnej na wyróżniki jakości fizykochemicznej i sensorycznej
mięsa wołowego.

2. Materiał i metody badań

Badaniami objęto mięso 3 ras bydła tj. wagyu, simentalskiej i limousine. Materiał badawczy
stanowiły steki wołowe pochodzące z antrykotu dostępne w jednej z sieci restauracji
specjalizujących się w serwowaniu wołowiny wysokiej jakości. Charakterystykę steków
wykorzystanych w badaniach przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Charakterystyka materiału badawczego
Wyszczególnienie

Rasa bydła
Wagyu

Simentalska

Limousine

Kraj pochodzenia rasy

Japonia

Szwajcaria

Francja

Kraj hodowli zwierząt

Australia

Polska

Polska

28

60

21

Średnia masa steków (g)

54,1

114,2

113,5

Średnie pH

6,09

5,58

5,74

Czas dojrzewania steków (dni)
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Kwasowość czynną (pH) tkanki mięśniowej oznaczono za pomocą elektrody zespolonej
ERH-12-6 i pH-metru Elmetron CP-401 waterproof. Przed rozpoczęciem pomiarów pH-metr
kalibrowano w buforach o pH 4 i pH 7.
Wyróżniki barwy steków surowych i po obróbce termicznej oceniono za pomocą miernika
nasycenia barwy Minolta CR-310, rejestrując na odsłoniętej powierzchni przekroju mięśnia:
L* – jasność; a* – barwę czerwoną i b* – barwę żółtą (CIE, 2004). Stabilność barwy określono
na podstawie pomiaru barwy mięsa przed i po obróbce cieplnej według wzoru:
2
2
2

E
=

(
L
*
−
L
*
)
+

(
a
*
−
a
*
)
+

(
b
*
−
b
*
)
x
1
2
1
2
1
2

gdzie:
ΔEx – stabilność barwy po ekspozycji,
L*1, a*1, b*1 – wartości parametrów barwy ocenione przed obróbką cieplną,
L*2, a*2, b*2 – wartości parametrów barwy ocenione po obróbce cieplnej.
Większa wartość ΔEx wskazuje na mniejszą stabilność barwy.
Podstawowy skład chemiczny mięsa oznaczono metodami referencyjnymi: zawartość wody
metodą suszenia (103°C) według PN-ISO 1442:2000; popiołu metodą spopielenia w piecu
muflowym (550°C) według PN-ISO 936:2000; białka ogólnego metodą Kjeldahla przy użyciu
aparatu Büchi B-324 według PN-75/A-04018:1975/Az3:2002; zawartość tłuszczu metodą
Soxhleta (stosując n-heksan jako rozpuszczalnik) przy użyciu aparatu Büchi B-811 według PNISO 1444:2000. Wartość energetyczną 100 g mięsa obliczono w oparciu o zawartość białka
ogólnego i tłuszczu wykorzystując równoważniki energetyczne dla kJ i kcal (białko 17 i 4,
tłuszcz 37 i 9). Dla ww. składników odżywczych określono także wskaźnik jakości
żywieniowej NQI (nutritional quality index) za pomocą wzoru podanego przez Hansena i in.
(1975), przyjmując do obliczeń referencyjne wartości spożycia energii i składników
odżywczych zgodnie z Rozporządzeniem PEiR (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r.
Steki (doprowadzone do temperatury otoczenia) poddawano obróbce termicznej w grillu
elektrycznym ze sterowaniem elektronicznym (IntelliGrill firmy MORPHY RICHARDS),
rejestrując czas konieczny do uzyskania założonej temperatury wewnętrznej 58°C i temperaturę
maksymalną uzyskiwaną w czasie relaksacji steku po wyjęciu z grilla. Steki po uzyskaniu
temperatury 18-20°C poddawano badaniom sensorycznym i fizykochemicznym.
Konsumencka ocena organoleptyczna została wykonana w warunkach laboratoryjnych
przez zespół złożony z 5 osób. Próby do oceny sensorycznej z poszczególnych steków zostały
doprowadzone do temperatury pokojowej. Badanie obejmowało ocenę smaku, zapachu, barwy
(atrakcyjność wzrokowa) oraz soczystości w skali 5 punktowej (1 – nieakceptowana, 2 – słaba,
3 – satysfakcjonująca, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra) (Greguła-Kania i in., 2019).
Pomiar parametrów w teście szerometrycznym wykonano za pomocą jednokolumnowej
maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Proline B0.5 na próbach mięśni wykorzystanych do
oceny wycieku termicznego. Siłę (N) i pracę (J) cięcia mierzono za pomocą noża
szerometrycznego Warner-Bratzlera (V-blade). Cięciu poddawane były słupki mięśnia o dł. 442
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5 cm i przekroju powierzchni cięcia 1 cm2. Średnią wartość dla próbki obliczono na podstawie
5 powtórzeń. Wyniki pomiarów opracowano za pomocą programu TestXpert® II.
Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu STATISTICA 13 (Dell Inc., 2016)
wykorzystując analizę jednoczynnikową. Różnice pomiędzy średnimi dla zmiennych w
poszczególnych grupach rasowych dla ocenianych parametrów zweryfikowano przy pomocy
testu Tukeya. W tabelach podano wartości średnie oraz błąd standardowy średniej (n=9).

3. Wyniki

Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują na istotne zróżnicowanie zawartości wszystkich
składników chemicznych, jak również wskaźników wartości odżywczej w surowym mięsie
wołowym ocenianych ras. Istotnie najmniejszą zawartość wody, białka i popiołu, a
jednocześnie najwyższą tłuszczu oznaczono w mięsie rasy wagyu. Istotnie największą
zawartość wody i popiołu, a jednocześnie najniższą tłuszczu stwierdzono w mięsie rasy
limousine. Rasy europejskie w porównaniu do rasy wagyu zawierały zbliżony udział białka.
Zawartość i proporcje składników chemicznych wpłynęły na wartość energetyczną mięsa
oraz indeks jakości żywieniowej dla białka i tłuszczu w mięsie porównywanych ras bydła.
Największą kalorycznością związaną z zawartością tłuszczu w mięsie charakteryzowały się
steki rasy wagyu, następnie simentalskiej i limousine. Podobną zależność stwierdzono
w przypadku NQI dla tłuszczu, natomiast przeciwną tendencję obserwowano dla białka.
Tabela 2.
Skład chemiczny steków wołowych
Składnik

Rasa bydła

SEM

Ogółem

Wagyu

Simentalska

Limousine

n=9

Woda (g/100 g)

42,30A

57,67B

69,50C

5,02

56,49

Białko (g/100 g)

16,56a

22,12b

20,85b

1,68

19,84

Tłuszcz (g/100 g)

40,76C

15,62B

8,62A

9,76

21,67

Popiół (g/100 g)

0,38a

0,86b

1,04b

0,12

0,76

kJ

1790b

954a

673a

334,1

1143,3

kcal

433b

229a

161a

81,8

274,4

NQI białko

1,5a

3,9ab

5,2b

1,1

3,6

Energia
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2,7b

NQI tłuszcz

1,9a

1,5a

0,3

2,0

Note: NQI – nutritional quality index/indeks jakości żywieniowej.

Na wykresie 1 przedstawiono udział energii z białka i tłuszczu w zależności od rasy bydła.
Porównywalną ilość kalorii z białka i tłuszczu (51% i 48%) dostarczało mięso rasy limousine.
Mięso rasy simentalskiej dostarczało 39% energii z białka i 61% z tłuszczu, zaś steki z rasy
wagyu jedynie 15% z białka i aż 85% z tłuszczu.

Limousine

Energia z białka

Simentalska

Energia z tłuszczu

Wagyu

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Wykres 1. Udział energii z białka i tłuszczu w mięsie wołowym ocenianych ras.

W tabeli 3 przedstawiono wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących obróbkę
cieplną steków ocenianych ras bydła. Najkrótszy czas grillowania wymagały steki rasy wagyu
w porównaniu do steków pozostałych ras. Najniższą temperaturę po relaksacji uzyskało
natomiast mięso rasy limousine. We wszystkich próbach po zakończeniu obróbki cieplnej i
wyjęciu steków z grilla obserwowano wzrost temperatury.
Tabela 3.
Parametry obróbki cieplnej steków
Rasa bydła

Parametr
Wagyu

Simentalska

Temperatura grillowania (°C)

218°C

Końcowa temperatura (°C)

58°C

Limousine

Czas grillowania (s)

135

165

160

Temperatura końcowa po relaksacji (°C)

70,0

69,3

66,2
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W tabeli 4 przedstawiono wyniki pomiarów barwy steków ocenianych ras bydła przed i po
grillowaniu. Stwierdzono istotne zróżnicowanie parametrów barwy pomiędzy rasami zarówno
przed, jak i po obróbce cieplnej. Mięso rasy wagyu, w porównaniu do ras europejskich było
istotnie jaśniejsze, a w porównaniu do steków rasy simentalskiej dodatkowo zawierało większy
udział składowych barwy czerwonej i żółtej.
Potwierdzono istotny wpływ obróbki cieplnej na wyróżniki barwy steków wszystkich
ocenianych ras, jakkolwiek istotnie najmniejszą całkowitą różnicą barw (największa stabilność)
charakteryzowało się mięso rasy limousine.
Tabela 4.
Parametry barwy wg CIE L*a*b* mięsa w zależności od rasy bydła przed i po obróbce
cieplnej
Rasa bydła

Parametr CIE

SEM

Ogółem

Wagyu

Simentalska

Limousine

n=9

L*

40,17c x

34,36a x

37,13b x

1,09

37,22

a*

19,13b x

15,51a x

17,25ab x

0,69

17,30

b*

4,11b x

1,21a x

2,30a x

0,55

2,54

L*

45,85b y

41,57a y

41,75a y

0,92

43,06

a*

30,97b y

26,16a y

27,47ab y

0,98

28,20

b*

10,03b y

6,89a y

7,70ab y

0,63

8,21

ΔE

14,41b

14,22b

12,50a

0,40

13,71

Przed obróbką

Po obróbce

Note: Średnie oznaczone różnymi literami a,b,c w wierszach pomiędzy rasami różnią się istotnie przy
P≤0,05. Średnie oznaczone różnymi literami x,y w kolumnach różnią się istotnie przy P≤0,05 w zakresie
obróbki cieplnej).

W tabeli 5 przedstawiono wyniki pomiaru parametrów w teście szerometrycznym W-B dla
steków ocenianych ras bydła po obróbce cieplnej. Istotnie (P≤0,01) najmniejszą siłę i energię
cięcia stwierdzono w przypadku mięsa rasy wagyu, natomiast największą wartość tych
parametrów oznaczono dla mięsa rasy limousine.
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Tabela 5.
Wyniki testu szerometrycznego w zależności od rasy bydła
Parametr

Rasa bydła

SEM

Ogółem

Wagyu

Simentalska

Limousine

n=9

Siła cięcia (N)

13,5A

34,4B

49,5C

5,4

35,4

Energia cięcia (mJ)

42,4A

219B

284B

37,3

202,2

Note: Średnie oznaczone różnymi literami A,B,C w wierszach pomiędzy rasami różnią się istotnie przy
P≤0,01.

W konsumenckiej ocenie organoleptycznej w zakresie atrakcyjności wzrokowej najwyższe
noty uzyskiwało mięso rasy wagyu w porównaniu do pozostałych ras. W przypadku wyglądu
wskazywano na atrakcyjną karmelizację mięsa rasy wagyu oraz odczucie dużej ilości tłuszczu,
co wpływało na pożądaną soczystość mięsa. W zakresie zapachu wszyscy oceniający zgodnie
wskazywali, że mięso rasy wagyu charakteryzuje się wysoce specyficznym zapachem, który
silnie odróżnia się od mięsa dwóch pozostałych ras. Zapach steków z rasy simentalskiej i
limousine był naturalny i typowy dla mięsa wołowego. W zakresie smaku i soczystości
większość oceniających stwierdziło największą pożądalność smaku wołowiny w odniesieniu
do mięsa rasy wagyu. Ponadto mięso tej rasy było bardziej soczyste i charakteryzowało się
intensywniejszym smakiem z nutą jełkiego tłuszczu i sfermentowanej trawy. Jeden z
oceniających preferował stek z rasy limousine z uwagi na „mniej wątrobowy” w porównaniu
do rasy wagyu. Pozostałe osoby oceniające stwierdziły gumowatość mięsa rasy limousine,
jakkolwiek było ono bardziej soczyste niż mięso rasy simentalskiej, a ponadto oceniono je jako
najtwardsze spośród wszystkich ras. Steki rasy simentalskiej były najmniej soczyste o smaku
pośrednim z mięsem innych ras.

4. Dyskusja

Ogrzewanie mięsa powoduje denaturację części globinowej mioglobiny, która precypituje
wraz z innymi białkami mięsa. Denaturacja mioglobiny (i innych białek) zaczyna się po
osiągnięciu przez mięso temperatury 55C, a największa denaturacja cieplna występuje w
zakresie 75-80C. Po ogrzaniu mięsa do temperatury, która powoduje denaturację mioglobiny,
zachodzą zmiany jego barwy. Mięso staje się szare lub brunatne, w zależności od gatunku
mięsa. O różnicach w barwie mięsa ogrzewanego decyduje gatunek, czy zawartość mioglobiny
(Florek, Junkuszew i in., 2016). Temperatura denaturacji mioglobiny jest wyższa w mięsie o
większej ogólnej zawartości barwników hemowych. Mięso starszych zwierząt wykazuje
szybsze zbrunatnienie podczas ogrzewania niż mięso zwierząt młodych (Kołczak, 2007).
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Ogrzewanie barwników mięsa - mioglobiny, oksy- i metmioglobiny w normalnym świeżym
mięsie (pH 5,3-5,7) powoduje powstawanie szarego pigmentu żelazohemochromu globiny
mięsa gotowanego (Mendenhall, 1989). Nawet przy tej samej wewnętrznej temperaturze mięso
o wysokim pH (>6,0) jest bardziej czerwone niż o niskim pH (5,5) i wydaje się niedogotowane,
zaś po wystawieniu na powietrze, powstaje jasno czerwona barwa (utlenowana)
charakterystyczna dla mięsa świeżego (Abril i in., 2001). Podobne obserwacje stwierdzono w
prezentowanych badaniach, bowiem mięso rasy wagyu o najwyższym pH (6,09)
charakteryzowało się po obróbce cieplnej istotnie większym udziałem barwy czerwonej
(a*=30,97), w porównaniu do rasy simentalskiej (pH=5,58 i a*=26,16) i limousine (pH=5,74 i
a*=27,47).
Generalnie wpływ rasy bydła na jakość konsumpcyjną mięsa jest niewielki. Potwierdzono
znaczący wpływ genotypu na większą twardość mięsa wołowego u bydła Bos indicus (zebu lub
brahman), co jest uwarunkowane późnym dojrzewaniem i temperamentem bydła indyjskiego,
jak również charakterem tkanki łącznej (Harper, 1999) i wyższą aktywnością kalpastatyny
(O’Connor i in., 1997). Poprawę kruchości mięsa bydła Bos indicus obserwowano natomiast
przy większej marmurkowatości (Wheeler i in., 1994). W przypadku ras bydła europejskiego
(Bos taurus) obserwowany wpływ genotypu związany jest z takimi czynnikami, jak
otłuszczenie lub szybkość dojrzewania oraz zróżnicowanym składem włókien mięśniowych
(Matthews, 2011).
Wheeler i in. (2005) podają, że europejskie rasy kontynentalne (charolaise, limousine,
simmental i gelbvieh) są mniej otłuszczone i lepiej umięśnione, lecz mniej marmurkowate niż
rasy brytyjskie (hereford i angus). Nie wykazano natomiast różnic w kruchości i smakowitości
mięsa porównywanych 7 ras. Podobnie takich różnic w ocenie sensorycznej kruchości,
soczystości i smakowitości, nie potwierdzono porównując mięso wolców mieszańców hereford
lub angus z buhajami norwegian red, swedish red and white, fresian oraz wagyu. Na świecie
wśród konsumentów zdania są podzielone odnośnie pożądanej ilości tłuszczu śródmięśniowego
w mięsie wołowym (Monsón i in., 2005). W Europie zachodniej i środkowej poszukiwane jest
mięso nieznacznie marmurkowate, w krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji
najchętniej spożywane jest mięso silnie marmurkowate (Gotoh i in., 2009). Do ras bydła o
najlepszej marmurkowatości mięsa zalicza m.in.: wagyu, jersey, angus, holstein-fresian. Gotoh
i in. (2009) potwierdzili istotne zróżnicowanie rasy japanese black w porównaniu do ras
europejskich w zakresie zawartości IMF i marmurkowatości oraz otłuszczenia tusz.
Wheeler i in. (2004) podają siłę cięcia W-B dla mięśnia najdłuższego grzbietu z rasy wagyu
na poziomie 3,53 kg (ok. 35 N). W późniejszych badaniach Wheeler i in. (2005) podają
natomiast siłę cięcia dla rasy limousine i simentalskiej na poziomie 4,3 kg (ok. 42 N). Podobne
tendencje obserwowano również w niniejszej pracy. Biorąc pod uwagę wyniki podane przez
Berry (1993) oraz Belew i in. (2003) jako kruche traktuje się steki dla których siła cięcia W-B
nie przekracza 3,9 kg (38.2 N). Shackleford i in. (1991) oraz Destefanis i in. (2008) wskazują,
że progowa wartość siły cięcia W-B dla kruchej wołowiny wynosi odpowiednio 45,1 N i 42,9
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N. Boleman i in. (1997) sugerują natomiast podział na 3 kategorie kruchości mięsa w zależności
od siły cięcia W-B dla steków: kruche 2,27-3,58 kg (22,3-35,1 N), średnio kruche 4,08-5,40 kg
(40,0-53,0 N), i twarde 5,90-7,21 kg (57,9-70,7 N). Przyjmując ten podział, można stwierdzić,
że steki z rasy wagyu należy zaklasyfikować jako bardzo kruche, z simentalskiej jako kruche,
a rasy limousine jako średnio kruche.
Na akceptację konsumencką kulinarnej wołowiny wpływa wiele czynników zewnętrznych
i właściwości samego surowca (Hocquette i in., 2012). Do najważniejszych atrybutów jakości
mięsa wołowego należą wygląd (barwa i zawartość tłuszczu zewnętrznego i śródmięśniowego),
właściwości odżywcze (zawartość białka i tłuszczu) oraz jakość spożywcza (kruchość
i smakowitość) (Domaradzki i in., 2020). Satysfakcja związana z konsumpcją mięsa wołowego
to efekt kombinacji kruchości, soczystości i smakowitości mięsa (Koohmaraie i in., 2002).
Większość konsumentów za najważniejszy wyróżnik jakości wołowiny uznaje kruchość
(Koohmaraie, 2004). Jednak należy ona do jednej z najbardziej zmiennych właściwości mięsa,
gdyż jej końcową wartość determinuje wiele czynników biologicznych (np. gatunek, wiek, płeć
i typ mięśnia) i środowiskowych (żywienie, stres przedubojowy, warunki uboju i wychładzania,
dojrzewanie) (Dransfield, 1994).

5. Podsumowanie

Wykazano istotny wpływ rasy bydła na wartość odżywczą tkanki mięśniowej i wyróżniki
jakości fizykochemicznej mięsa wołowego po grillowaniu. Steki pochodzące od rasy wagyu
w porównaniu do rasy simentalskiej i limousine, charakteryzowały się największą zawartością
tłuszczu, lecz najniższą białka, dostarczając z tych składników odpowiednio 85% i 15% energii.
Mięso rasy wagyu było istotnie najjaśniejsze i kruche w porównaniu do pozostałych ras,
a ponadto wykazywało specyficzny zapach i smak, silnie różnicujący je od mięsa europejskich
ras bydła limousine i simentalskiej.
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Streszczenie: Zgodnie z danymi FAO co roku na świecie marnuje się ok. 1,3 mld ton jedzenia,
czyli ok. 1/3 globalnie wyprodukowanej żywności. Marnowanie żywności stanowi aktualnie
problem zarówno ekologiczny, ekonomiczny jak i społeczny. Jest ono efektem m.in.
nieracjonalnych procesów gospodarowania dotyczących różnych etapów łańcucha
żywnościowego. Porównując poszczególne etapy tego łańcucha szacuje się, że skala problemu
jest największa wśród gospodarstw domowych. Niniejsze badanie koncentruje się na ludziach
młodych, którzy mają tendencję do marnowania na większą skalę niż starsi konsumenci.
Analiza i ocena ich zachowań może przyczynić się do zaprojektowania działań promujących
racjonalne gospodarowanie żywnością w gospodarstwach domowych tej grupy społecznej.
Celem artykułu jest ukazanie stosunku studentów do problemu marnowania żywności poprzez
identyfikację ich zachowań na poszczególnych etapach gospodarowania żywnością. Jako
metodę badań przyjęto badania sondażowe z wykorzystaniem techniki CAWI będącą formą
pomiarów ilościowych z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą
elektroniczną. Badania przeprowadzono wśród studentów z województwa mazowieckiego oraz
warmińsko – mazurskiego (n=318). Najczęściej marnowanymi produktami przez studentów są
owoce i warzywa, produkty piekarnicze/cukiernicze oraz mleko i produkty mleczarskie. Wśród
głównych powodów wyrzucania żywności wymieniano przekroczenie terminu ważności
produktu oraz brak czasu na wykorzystanie posiadanej żywności. Większość badanych
deklarowała, że stara się ograniczać marnowanie żywności w swoim gospodarstwie domowym
poprzez m.in. odpowiednie przechowywanie żywności, sprawdzanie zapasów żywności przed
dokonaniem zakupów oraz wykorzystanie pozostałych resztek jedzenia. Studenci wyrażali
niepokój występowaniem analizowanego problemu, zarówno w aspekcie ekologicznym,
ekonomicznym jak i społecznym. Wnioski płynące z zaprezentowanego materiału stanowią
głos w dyskusji nad postawami i zachowaniami konsumentów wobec problemu marnowania
żywności, a także nad kampaniami edukacyjnymi kierowanymi do młodych konsumentów.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, marnotrawstwo żywności, badania CAWI,
młodzi konsumenci.
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1. Wprowadzenie
Zmiany cywilizacyjne oraz globalizacja rynków żywnościowych powodują wiele
modyfikacji w sferze zachowań konsumpcyjnych. Uwidacznia się to m.in. w ilości
oraz asortymencie nabywanej żywności, a także wytwarzaniu odpadów żywnościowych przez
gospodarstwa domowe. W Europie odpady powstałe w gospodarstwach domowych stanowią
ponad połowę całkowitej ilości odpadów spożywczych (Stenmarck et al., 2016). Odpady
wytwarzane przez konsumentów mają zatem największy udział w całkowitej ilości
wytwarzanych odpadów spożywczych (Griffin et al., 2009; Stefan et al., 2013), przewyższając
odpady generowane podczas produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Duża ilość
marnowanej żywności oznacza nie tylko straty finansowe dla gospodarstw domowych, ale
także poważne skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Odpady spożywcze mają
negatywne konsekwencje związane z emisją gazów cieplarnianych, marnotrawstwem zasobów
naturalnych, a także dodatkową presją społeczną dotyczącą globalnego bezpieczeństwa
żywnościowego (Kummu et al., 2012; von Massow et al., 2019). Redukcja ilości marnowanej
żywności w ramach przyjaznego środowisku systemu żywnościowego jest częścią
Europejskiego Zielonego Ładu, planów działań i strategii przedstawianych w Unii
Europejskiej, takich jak strategia „od pola do stołu” (Komisja Europejska, 2020a) lub nowy
plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej
konkurencyjnej Europy (Komisja Europejska, 2020b). Zauważyć więc można, że w ostatnich
latach problematyka marnotrawienia żywności wzbudza rosnące zainteresowanie organizacji
międzynarodowych oraz pozarządowych, a także polityków i naukowców z różnych dziedzin
(Aydin, and Yildirim, 2021; Bilska et al., 2020; Schmidt 2016; Schanes et al., 2018; Tarczyńska
2021). Dotychczasowe badania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z redukcją
oraz zapobieganiem marnotrawieniu żywności, a także zarządzaniem tym zjawiskiem
w poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego (Gjerris, and Gaiani, 2013; Corrado et al.,
2019). Marnowanie żywności na poziomie gospodarstwa domowego to złożone zachowanie
związane z decyzjami konsumenta dotyczącymi postępowania z produktami żywnościowymi,
takimi jak planowanie zakupów, przechowywanie, przygotowywanie oraz konsumpcja
żywności (Neff et al., 2015; Setti et al., 2018; Stancu et al., 2016; Stefan et al., 2013).
Zachowania te różnią się w zależności od narodowości (Jörissen et al., 2015), kultury,
demografii i zwyczajów zakupowych konsumentów (Gjerris, and Gaiani, 2013). Nadal jednak
nie ma uniwersalnej typologii konsumentów wobec problematyki marnotrawienia żywności,
chociaż widoczne są znaczące różnice we wzorcach zachowań gospodarstw domowych.
Konieczna jest zatem dalsza analiza tego problemu, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej,
gdyż większość istniejących badań dotyczy krajów wysokorozwiniętych, m.in. USA, Włoch,
Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii (Knezevic et al., 2015). Niniejsza praca jest próbą
wypełnienia tej luki w literaturze poprzez zaprezentowanie wyników badań, których celem była
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identyfikacja zachowań konsumpcyjnych młodych konsumentów na poszczególnych etapach
gospodarowania żywnością, a tym samym ukazanie ich stosunku do problemu marnotrawienia
żywności. Młodzi konsumenci
stanowią ważny segment uczestników rynku,
którego dynamicznie zmieniające się zachowania i podejmowane wybory stanowić będą o
jakości przyszłego życia społecznego i gospodarczego. A zatem analiza ich zachowań wobec
problemu marnotrawienia żywności ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonych
systemów żywnościowych.

2. Metodyka
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych prowadzonych w roku 2021.
W badaniach udział wzięło 318 respondentów w wieku 21-25 lat będących studentami Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie*.
Zastosowano technikę nieprobabilistycznego wyboru próby – wybór wygodny.
Badania zrealizowano wykorzystując metodę pomiaru sondażowego pośredniego on-line
z kwestionariuszem ankiety zamieszczonym w formularzu Google. W pierwszej części
kwestionariusza ankiety zamieszczono stwierdzenia odnoszące się do najczęściej wyrzucanych
produktów żywnościowych oraz powodów marnowania żywności. Druga część narzędzia
badawczego odnosiła się do zachowań związanych z racjonalnym gospodarowaniem
żywnością w gospodarstwach domowych. Lista twierdzeń wykorzystanych w kwestionariuszu
została zaadoptowana i zmodyfikowana z badań Garbowskiej i in. (2021) oraz Stefan et al.
(2013). W przeprowadzonych badaniach respondenci wyrażali poziom aprobaty
lub dezaprobaty, w odniesieniu do zamieszczonych twierdzeń, posługując się 7-stopniową
skalą Likerta, gdzie zdecydowany brak zgodności ze stwierdzeniem odpowiadał ocenie 1,
a zdecydowana z nim zgodność ocenie 7.
Otrzymane dane poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 13.3.
Do interpretacji uzyskanych wyników użyto miary tendencji centralnej (średnia arytmetyczna
(x)), miary dyspersji (odchylenie standardowe (SD)) oraz miary procentowego rozkładu
poszczególnych ocen (% wskazań: N-negatywnych, A-ambiwalentnych, P-pozytywnych).

3. Wyniki i dyskusja
Prezentowane w ramach niniejszej pracy wyniki badań ukazują opinie respondentów,
którzy deklarowali, iż zdarza się im wyrzucać żywność. Zgodnie z danymi opublikowanymi
w Raporcie Federacji Polskich Banków Żywności (2020), aż 53,75% Polaków przyznaje,
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że zdarza im się wyrzucić żywność, z czego większość dotyczy wyrzucania niespożytych
posiłków (ok. 70 %), a ok. 37% produktów spożywczych. Produkty spożywcze najczęściej
wyrzucane przez badanych studentów przedstawiono na rysunku 1. Najczęściej marnowanymi
przez studentów produktami są owoce i warzywa (około 71% wskazań),
produkty piekarnicze/cukiernicze (około 61% wskazań) oraz mleko i produkty mleczarskie
(około 57% wskazań). Prawie 40% badanych deklarowało wyrzucanie gotowych dań i potraw,
a co czwarty respondent najczęściej marnował przetwory owocowe i warzywne oraz mięso
i produkty mięsne. Na najniższych pozycjach uplasowały się jaja (10%), ryby/przetwory rybne
oraz oleje i tłuszcze (po ok. 5-6% odpowiedzi).

warzywa i owoce

71

produkty piekarnicze/cukiernicze

61

mleko i produkty mleczarskie

57

gotowe dania i potrawy

40

przetwory warzywne/owocowe

27

mięso i produkty mięsne

23

jaja

10

ryby/przetwory rybne

6

oleje i tłuszcze

5
0
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20

30

40

50
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Rysunek 1. Najczęściej wyrzucane przez studentów rodzaje produktów żywnościowych (% wskazań)
Źródło: badania własne

Struktura wyrzucanych produktów różni się nieznacznie od wyników prezentowanych
w Raporcie Federacji Polskich Banków Żywności (2020), gdzie ok. 63% Polaków deklarowało,
że wyrzuca pieczywo, a następnie świeże owoce i warzywa (ok. 57%), wędliny (51,6%)
oraz napoje mleczne (47,3%). Przedstawione różnice mogą wynikać ze specyfiki badanych
grup respondentów. W innej grupie polskich studentów jedna czwarta ankietowanych
wyrzucała pieczywo, a ok. 1/5 – warzywa. Do wyrzucania owoców, mleka i napojów
mlecznych przyznało się ok. 15 % badanych. Najrzadziej marnowanymi produktami były jaja
(1,49 %), sery (2,98 %) oraz mięso (6,38 %) (Tarczyńska 2021).
Uważa się, że konsumenci nie mają wrodzonej chęci marnowania żywności, a zjawisko to
jest wynikiem ich nieracjonalnych zachowań związanych z gospodarowaniem żywnością, tj.
planowanie zakupów, zakupy, przechowywanie żywności i jej konsumpcja (Quested et al.,
2013; Van Geffen et al., 2020; Hengn and House 2022). W niniejszej pracy podjęto próbę
określenia powodów marnotrawienia żywności przez studentów na każdym z etapów
gospodarowania żywnością. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1.
Powody marnotrawienia żywności przez studentów na każdym z etapów gospodarowania
żywnością
X* SD

% wskazań**

Zmienna

Etap

N
Planowanie

Brak zaplanowania zakupów (nieprzemyślane zakupy)
Żywność jest tania i dlatego łatwo jest ją wyrzucić
Zakup niepotrzebnych produktów pod wpływem narzędzi
marketingowych

Zakup

Zakup produktu złej jakości
Niesprawdzanie daty ważności produktu podczas zakupu
Zakup zbyt dużej ilości produktów

Przechowywa
nie

Uszkodzone opakowanie
Niewłaściwe przechowywanie produktu
Przekroczenie terminu ważności produktu
Niedostateczne umiejętności kulinarne

Konsumpcja

Brak pomysłu na wykorzystanie składników
Zbyt duża porcja posiłku/produktu
Brak czasu na wykorzystanie posiadanej żywności

3,5
8
2,0
1
2,9
8
3,7
5
4,1
6
4,2
7
3,1
6
3,7
5
5,5
0
2,7
9
3,4
2
4,6
3
4,6
4

1,9
3
1,4
1
1,8
4
1,7
8
1,9
5
1,8
4
1,8
0
1,8
6
1,5
7
1,7
1
1,8
3
1,6
9
1,6
7

53,9
3
82,7
6
60,8
1
44,8
3
36,3
6
31,3
5
60,1
9
42,9
5
11,9
2

A
9,72
4,39
7,84
10,9
8
5,6
6,58
9,72
9,4

P
36,3
5
12,8
5
31,3
5
44,1
9
58,0
4
62,0
7
30,0
9
47,6
5

4,38 83,7

25,0
8
10,0 38,8
51,1
3
7
22,8
69,9
7,21
8
1
20,0
73,0
6,89
6
5
65,2 9,72

*Średnia ocen w 7-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 – zdecydowanie nie, 7- zdecydowania tak
** N-negatywne, A- ambiwalentne, P-pozytywne
Źródło: badania własne

Każdy z etapów gospodarowania żywnością może przyczynić się do jej marnotrawienia.
Planowanie zakupów to początek podróży produktów spożywczych do gospodarstwa
domowego, a zatem na poziom marnotrawienia żywności wpływają decyzje podejmowane
zanim żywność trafi do gospodarstwa domowego. Jednak zdaniem studentów brak
zaplanowania zakupów (średnia ocen 3,58±1,93) nie jest znaczącym powodem wyrzucania
żywności. Jednym z kluczowych czynników sprzyjającym jej wyrzucaniu jest przekroczenie
terminu ważności produktu (średnia ocen 5,50±1,57) oraz brak czasu na wykorzystanie
posiadanej żywności, czego efektem jest jej zmarnowanie (4,64±1,67) (tabela 1). Ponadto
większość ankietowanych wskazywała na zbyt dużą porcję posiłku/produktu (około 70%)
oraz niesprawdzenie daty ważności produktu podczas zakupu (około 58%). Prawie połowa
badanych (48%) wymieniała niewłaściwe przechowywanie produktu jako przyczynę
marnowania żywności. Zaprezentowane wyniki są zbliżone do danych uzyskanych
w badaniach Tarczyńskiej (2021), gdzie najczęstszymi powodami wyrzucania żywności przez
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studentów było zepsucie (ok. 28%) oraz upływ terminu przydatności do spożycia (ok. 24%).
Ma to odzwierciedlenie również w deklaracjach ogółu Polaków, którzy wśród najczęstszych
powodów wyrzucania żywności wskazują jej zepsucie (65,2%), przeoczenie daty ważności
(42%), przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia (26,5%) oraz zbyt duże zakupy (22,2%)
(Raport Federacji Polskich Banków Żywności, 2020). Źle zaplanowane zakupy, czyli
kupowanie niepotrzebnych produktów, to zdaniem Ankiel i Samotyja (2021) jedne
z kluczowych czynników sprzyjających jej wyrzucaniu. Ponadto autorki wskazują również na
fakt, iż konsumenci podczas procesu zakupowego mają wrażenie, że ich potrzeby są znacznie
większe niż są w rzeczywistości, co prowadzi do kupowania nadmiernych ilości produktów
(37,0%). Innym powodem marnowania żywności jest kupowanie produktów spożywczych „na
wszelki wypadek” oraz kupowanie produktów w dużych opakowaniach (co wydaje się być
bardziej opłacalne).
Tabela 2.
Zachowania studentów związane
w gospodarstwach domowych

z

minimalizowaniem

marnotrawienia

Zmienna

Etap

Planowanie posiłków z wyprzedzeniem
Robienie listy zakupów
Planowanie

Sprawdzanie zapasów żywności przed zakupami

Kupowanie odpowiedniej ilości produktów
Zakup
Przechowyw
Właściwe przechowywanie żywności
anie
Zagospodarowanie nadmiaru owoców (np. dżemy, powidła,
kompoty)
Dzielenie się nadmiarem żywności z innymi
Konsumpcja

Zagospodarowanie nadmiaru ziemniaków (np. kopytka lub
gnocci)
Zagospodarowanie nadmiaru produktów na alternatywne potrawy
(np. pasty, farsze)
Zagospodarowanie nadmiaru pieczywa (np. grzanki, bułka tarta,
tosty)

żywności

% wskazań**
X* SD
3,7
9
4,2
3
4,8
1
4,2
1
5,1
0
3,2
1
3,8
0
3,9
8
4,3
9
4,9
2

1,5
6
1,7
9
1,4
5
1,5
0
1,4
1
1,8
5
1,6
5
1,9
9
1,8
2
1,7
9

N
50,7
8
40,1
2
21,6
3
35,4
2
13,1
9
61,7
5
47,0
2
42,0
0
32,6
0
23,1
9

A
9,72
1,88
3,44
13,1
6
10,0
3
7,52
13,7
9
8,15
10,6
6
5,01

P
39,5
0
58,0
0
74,9
3
51,4
2
76,7
8
30,7
3
39,1
9
49,8
5
56,7
4
71,8
0

*Średnia ocen w 7-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 – zdecydowanie nie, 7- zdecydowania tak
** N-negatywne, A- ambiwalentne, P-pozytywne
Źródło: badania własne

Badani studenci są świadomi konieczności podejmowania różnorodnych działań, na
wszystkich etapach gospodarowania żywnością, mających na celu minimalizację
niepotrzebnego wyrzucania żywności w swoich gospodarstwach domowych. Na taką potrzebę
wskazało ponad 86% badanych. Zdecydowana większość z nich stara się odpowiednio
przechowywać żywność (ok. 77%) oraz sprawdzać jej zapasy przed dokonaniem ponownych
zakupów (75%). Powszechną praktyką jest również zagospodarowanie pozostałych resztek
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jedzenia (72%). Najczęściej respondenci wykorzystują nadmiar pieczywa (średnia ocen
4,92±1,79) oraz ziemniaków (średnia ocen 3,98±1,99), a z nadmiaru innych produktów
sporządzają alternatywne potrawy np.: pasty, farsze (średnia ocen 4,39±1,82). Dobrym
rozwiązaniem jest kontrola posiadanych zapasów żywności (średnia ocen 4,81±1,45) przez
dokonaniem zakupów, a także robienie zakupów z listą potrzebnych produktów (średnia ocen
4,23±1,79) (tabela 2).
Sporządzenie listy zakupów i sprawdzanie zapasów żywności na etapie planowania
zakupów może zmniejszyć prawdopodobieństwo nabycia zbyt dużych ilości żywności
i zapobiegać marnowaniu żywności (Quested et al., 2013). Zachowania podczas zakupów
w sklepach również mogą wpływać na poziom marnotrawienia żywności przez konsumentów.
Działania marketingowe podejmowane przez producentów oraz sprzedawców mogą zachęcać
konsumentów do nabywania większej ilości produktów, niż w rzeczywistości jest im potrzebna. Zakłada
się, że osoby, które podejmują decyzje nabywcze pod wpływem ofert promocyjnych marnują więcej
żywności (Radzymińska et al., 2016), chociaż pojawiają się również odmienne opinie (Jorissen et al.,
2015; Silvennoinen et al., 2014). Wskazuje to na fakt, iż wpływ ofert promocyjnych na marnotrawstwo
żywności nie jest jednoznacznie potwierdzony. Kolejnym etapem, który ma znaczenie

w minimalizowaniu marnotrawienia żywności jest jej przechowywanie. Wiedza o tym, jak
prawidłowo przechowywać żywność, może przedłużyć czas, w którym jest ona przydatna do
spożycia, a tym samym zmniejszyć poziom marnowania żywności (Van Geffen et al., 2020).
Na etapie konsumpcji żywności jedną z najbardziej skutecznych strategii minimalizowania
marnotrawienia żywności jest ponowne wykorzystanie resztek jedzenia (Secondi et al., 2015;
Bravi et al., 2020; Van Geffen et al., 2020). Wyniki przedstawionych badań własnych
potwierdzają, że zagospodarowanie resztek żywności jest sposobem na minimalizowanie
marnotrawienia żywności w segmencie młodych konsumentów. Widoczne są jednak opory
konsumentów związane z zagospodarowaniem resztek jedzenia, które dotyczą głównie obaw
o utratę jakości i świeżości a także brak czasu na przygotowanie takich posiłków (Visschers et
al., 2016; Cappellini i Parsons 2012). Ponadto sposób, w jaki konsumenci oceniają czy żywność
nie nadaje się już do spożycia również warunkuje ich zachowanie związane z jej marnowaniem.
Przykładowo konsumencka interpretacja daty minimalnej trwałości może powodować
wyrzucanie żywności przydatnej do spożycia (McCarthy, and Liu, 2017; Wilson et al., 2017).

4. Podsumowanie

Prezentowane badania miały na celu ukazanie stosunku młodych konsumentów
do problemu marnowania żywności poprzez identyfikację ich zachowań na poszczególnych
etapach gospodarowania żywnością. W pracy przyjęto założenie, że każdy z etapów
gospodarowania żywnością tj. planowanie zakupów, zakupy, przechowywanie żywności i jej

57

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

D. Jakubowska

konsumpcja może przyczynić się do marnotrawienia żywności, a także podejmowania działań
w celu zminimalizowania tego zjawiska. Otrzymane wyniki pokazały, że najczęściej
marnowanymi produktami przez studentów są owoce i warzywa, produkty
piekarnicze/cukiernicze oraz mleko i produkty mleczarskie. Wśród głównych powodów
wyrzucania żywności wymieniano przekroczenie terminu ważności produktu oraz brak czasu
na wykorzystanie posiadanej żywności. Zidentyfikowano działania, które zdaniem badanych
mogą przyczynić się do zminimalizowania poziomu marnotrawienia żywności.
Większość badanych deklarowała, że stara się ograniczać marnowanie żywności w swoim
gospodarstwie domowym poprzez m.in. odpowiednie przechowywanie żywności, sprawdzanie
zapasów żywności przed dokonaniem zakupów oraz wykorzystanie pozostałych resztek
jedzenia.
Wnioski płynące z zaprezentowanego materiału stanowią głos w dyskusji nad
zachowaniami konsumentów wobec problemu marnowania żywności, a także nad kampaniami
edukacyjnymi kierowanymi do młodych konsumentów. Do zaprezentowanych wyników badań
należy podchodzić jednak z ostrożnością z uwagi na nielosowy dobór próby, jej wielkości, a
także wąski obszar prowadzonych badań. Niemniej jednak otrzymane wyniki przyczyniają się
do podkreślenia wagi i znaczenia badań nad zjawiskiem marnotrawienia żywności, które stało
się aktualnie problemem globalnym. Odpady żywnościowe powstałe w gospodarstwach
domowych są obecnie głównym źródłem strat żywności w krajach rozwiniętych. Zrozumienie
zachowań konsumentów związanych z marnotrawieniem żywności i identyfikacja kluczowych
czynników mających wpływ na kontrolę poziomu marnowania żywności w gospodarstwach
domowych są bardzo ważne dla rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych. Jest to
problematyka bardzo złożona i wymaga współpracy konsumentów, biznesu i ustawodawców.
Potrzebne są zatem wspólne działania zapobiegające marnotrawieniu żywności np. zrozumiałe
oznaczenia na etykietach, czy transformacja miast w kierunku „zero food-waste”. Tego typu
inicjatywy mogłyby zachęcić konsumentów do zmian swoich zachowań na rzecz ograniczania
nieracjonalnego gospodarowania żywnością w gospodarstwach domowych.
*Badania zostały zrealizowane w wyniku odbywania przez autorkę stażu w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie. Staż wspófinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), zrealizowanego w projekcie Program Rozwojowy
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (POWR.03.05.00-00-Z310/17).
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Streszczenie: Globalny sektor energetyczny jest obecnie w stanie ciągłych zmian z powodu
różnych czynników, wśród których znajdują się między innymi: rosnące zapotrzebowanie na
energię ze strony krajów gospodarki wschodzącej, światowe kryzysy gospodarcze, polityka
przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy spadające koszty technologii energii
odnawialnej. W związku z tym, ważnymi aspektami dzisiejszej gospodarki są sposoby
finansowania przedsiębiorstw, które działają w szeroko pojętym sektorze energetycznym.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów finansowania przedsiębiorstw oraz grup
kapitałowych, a także dokonanie analizy porównawczej sposobów i źródeł pozyskiwania
finansowania grup kapitałowych w sektorze energetycznym.
Słowa kluczowe: finansowanie, grupy kapitałowe, sektor energetyczny

FINANCING FOR THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES – ANALYSIS
OF THE ENERGY SECTOR

Abstract: The global energy sector is currently in turmoil due to various factors and reasons,
including the growing demand for energy from emerging economies, global economic crises,
climate change policies and the falling costs of renewable energy technologies. Therefore,
important aspects of today's economy are the ways of financing enterprises that operate in the
broadly understood energy sector. The aim of this paper was to present the methods of financing
in the renewable energy sectors and the hard coal sector based on a comparative analysis of the
methods and sources of obtaining financing for capital groups in the energy sector.
Keywords: financing, capital groups, energy sector
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1. Wprowadzanie
W dzisiejszych czasach ludzkość musi stawić czoła kryzysom klimatycznym,
żywnościowym, różnorodności biologicznej i energetycznym, które mają kluczowe znaczenie
nie tylko w skali lokalnej, ale także globalnej (Leach i inni, 2012). Jednym z kluczowych
wyzwań współczesnej gospodarki światowej jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i
oszczędne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi (Wolniak i inni, 2020).
Wykorzystanie energii odnawialnej jest postrzegane jako główna alternatywa dla paliw
kopalnych, co w konsekwencji ma również na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
i stworzenie zrównoważonego systemu energetycznego (Xue i Yue, 2020).
Dzisiejsze przedsiębiorstwa i organizacje, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji,
zmuszone są do poszukiwania i wdrażania zrównoważonych (ekologiczne i energetycznie)
innowacyjnych rozwiązań, najlepiej na każdym etapie dostarczania swoich produktów lub
usług (Kern i inni, 2019). Ma to silne związki ze zmniejszeniem ich śladu węglowego i
wykorzystania zielonej energii (Carrillo-Hermosilla i inni, 2010). Trendy te mają swoje
odzwierciedlenie w sposobie w jakim grupy kapitałowe związane z sektorem energetycznym
(energii konwencjonalnej oraz energii odnawialnej) są finansowane. Mając to wszystko na
uwadze – celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów finansowania grup
kapitałowych oraz ukazania perspektyw finansowania grup kapitałowych w sektorze
energetycznym.
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów finansowania przedsiębiorstw oraz grup
kapitałowych, a także dokonanie analizy porównawczej sposobów i źródeł pozyskiwania
finansowania grup kapitałowych w sektorze energetycznym.

2. Sposoby pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw i grup
kapitałowych

Prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na jej etap rozwoju, wielkość czy
charakter wiąże się koniecznością posiadania przez przedsiębiorstwo określonego majątku,
który znajduje swoje pokrycie w źródłach finansowania. Kluczowym elementem
funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest proces finansowania. Aby maksymalizować
zysk i rozwijać się potrzebny jest kapitał. W literaturze przedmiotu klasyfikacja źródeł
finansowania oparta jest na kryterium określającym pochodzenie kapitału. Można tutaj
wyróżnić kapitał własny i kapitał obcy. Ze względu na źródło pochodzenia kapitału: kapitał
wewnętrzny i zewnętrzny (Gołda, 2020).
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Szczególną rolę odgrywa wyżej wspomniany kapitał własny. Jest zaangażowany
w finansowanie działalności gospodarczej bezterminowo i stanowi jedno z najbardziej
stabilnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, co wpływa na jego siłę ekonomiczną.
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa kapitałem własnym ma także za zadanie
zwiększenie jego płynności. Nie zawsze jednak taki sposób finansowania jest możliwy ze
względu na ograniczone środki oraz trudności z ich pozyskaniem. Zwiększanie kapitału np.
poprzez dopłaty wspólników, może wiązać się z utratą kontroli nad firmą. Finansowanie
przedsiębiorstwa wyłącznie kapitałem własnym może doprowadzić w efekcie do ograniczenia
możliwości dalszego rozwoju działalności (Lipski, 2016).
W skład finansowania własnego wchodzą źródła wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do
wewnętrznych źródeł finansowania można zaliczyć środki wypracowane i zgromadzone przez
przedsiębiorstwo. Wśród nich możemy wyróżnić:
● zysk,
● odpisy amortyzacyjne,
● sprzedaż majątku,
● przyspieszenie obrotu kapitału.
Jeżeli kapitały własne stanowią wystarczające źródło finansowania przedsiębiorstwa,
możemy mówić o tak zwanym samofinansowaniu. Pojęcie samofinansowania i finansowania
wewnętrznego jest często stosowane zamiennie. Finansowanie zyskiem i kapitałem
amortyzacyjnym w literaturze przedmiotu jest nazywane samofinansowaniem jawnym,
natomiast finansowanie składnikami kapitału, które nie są odzwierciedlone w bilansie
samofinansowaniem cichym (Gołdek, 2004).
Finansowanie własne zewnętrzne wiąże się z wniesieniem środków przez inwestorów
(akcjonariuszy, udziałowców) na rzecz kapitałów własnych. W ramach tej formy finansowania
można wyróżnić takie źródła, jak (Ostaszewski, 2000):
● wzrost udziałów,
● dopłaty wspólników i akcjonariuszy,
● emisja akcji,
● venture capital.
Kapitał obcy, zwany też kapitałem dłużnym jest uzupełniającym źródłem finansowania
działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Odgrywa on ważną rolę, gdyż przyczynia się do
wzrostu skali działalności przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie możliwości w zakresie
finansowania aktywów. Koszt kapitału obcego jest niższy niż koszt kapitału własnego. Wynika
to z faktu, że wierzyciele inwestujący kapitał w przedsiębiorstwo ponoszą znacznie mniejsze
ryzyko w porównaniu z ryzykiem ponoszonym przez właścicieli przedsiębiorstwa (Duliniec,
2011).
Do źródeł kapitału obcego pozyskiwanego przez przedsiębiorstwa zalicza się przede
wszystkim:
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● kredyty bankowe i pożyczki – zarówno krótko – jak i długoterminowe są najbardziej popularnym
źródłem finansowania działalności, jednak są one stosunkowo ograniczone, ze względu na
zdolność kredytową firmy wyznaczaną przez bank
● kredyt kupiecki – zwany także kredytem handlowym, kredytem od dostawcy oraz kredytem
towarowym, jest krótkoterminową, poza bankową formą finansowania, która pozwala na
zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa w zakresie regulowania zobowiązań
● dłużne papiery wartościowe – są stosunkowo prostym źródłem finansowania działalności
bieżącej lub/i inwestycyjnej, stanowiącym alternatywę lub uzupełnienie dla kredytu bankowego;
niestety dla niektórych firm ich emisja jest trudna, a często nawet niemożliwa, ze względu na koszty
wejścia na giełdę a także fazę rozwoju działalności (Citibank, Emisje Dłużnych Papierów
Wartościowych
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/emisje-dluznych-papierowwartosciowych.html dostęp: 30.03.2022)
● leasing – stanowi alternatywne źródło pozyskiwania kapitału w szczególności w stosunku do
najpopularniejszego zewnętrznego źródła, jakim jest kredyt bankowy; jest swego rodzaju formą
kredytowania, lecz zamiast środków finansowych przedsiębiorstwo otrzymuje składniki
majątkowe do użytkowania (Biernat i Gronek, 2018)
● faktoring – elastyczne źródło krótkoterminowych form finansowania, polegające na odpłatnym
odstąpieniu przez przedsiębiorstwo swoich należności z tytułu wyświadczonych odbiorcom dostaw
towarów lub usług, przed terminem płatności, bankowi lub innej instytucji finansowej
specjalizującej się w inkasie wierzytelności (Bień, 2000),
● dotacje i subwencje – bezzwrotne i nieodpłatne źródła pochodzące ze środków publicznych,
przeznaczone m.in. na finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz ogólne wsparcie
funkcjonowania przedsiębiorstwa
● fundusze unijne – podobnie jak dotacje i subwencje są środkami bezzwrotnymi, przeznaczonymi
m.in. na zwiększanie inwestycji czy modernizację; głównymi przeszkodami w ich pozyskaniu są
jednak skomplikowane procedury i liczne wymogi formalne (Kamieńska, 2010).
Połączenie źródeł finansowania kapitałem własnym oraz finansowania dłużnego nazywane jest
finansowaniem hybrydowym (mezzanine capital). Polega ono na kombinacji instrumentów
tradycyjnych i derywatów, co oznacza, że jedna forma finansowania może zostać zastąpiona inną.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa są w stanie sprostać niedoborom finansowym, które
nie mogą zostać pokryte przez tradycyjne formy finansowania.
Instrumenty hybrydowe mogą przyjmować formy takie jak (Grzywacz, 2012):
● dług zamienny na akcje,
● dług łączony z warrantem,
● akcje uprzywilejowane,
● ciche udziały.
Gdy kapitał mezzanine przejawia silniejsze cechy kapitału własnego, nazywany jest equity
mezzanine. Zaliczają się do niego np. akcje uprzywilejowane, które oferują dodatkowe
przywileje takie jak sprawowanie kontroli bądź prawo do podziału majątku w przypadku
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likwidacji spółki. Kapitał ten jest często stosowany przez szybko rozwijające się
przedsiębiorstwa, które potrzebują instrumentu finansowego pozwalającego na utrzymanie jak
najwyższej płynności przez stosunkowo niskie, bieżące oprocentowanie oraz dającego
możliwość spłaty pożyczonej sumy wraz z większością wynagrodzenia dla kapitałodawcy
w jak naj późniejszej fazie inwestycji (Wrońska-Bukalska, 2014).
Kapitały przejawiające silniejsze cechy kapitału obcego zwane są debt mezzanine. Są to
instrumenty takie jak niezabezpieczone pożyczki pieniężne, pożyczki pozyskane od
wspólników czy pożyczki podporządkowane. Są szczególnie atrakcyjne dla rozwiniętych
przedsiębiorstw o wysokich bieżących przepływach finansowych z działalności operacyjnej
(Wrońska-Bukalska, 2014).
Coraz większa współzależność i integracja międzynarodowych rynków kapitałowych
sprzyja powstawaniu wielopodmiotowych, powiązanych kapitałowo bądź organizacyjnie firm,
nazywanych grupami kapitałowymi lub też w literaturze obcej holdingami.
Źródła finasowania działalności grup kapitałowych mogą być pozyskiwane w sposób
tradycyjny, polegający na zdobyciu kapitału w taki sam sposób jak samodzielne podmioty lub
w sposób korporacyjny polegający na wykorzystywaniu takich źródeł finansowania, które są
osiągane tylko w ramach spółek w grupie kapitałowej (Mioduchowska-Jaroszewicz, 2011).
Tradycyjne źródła finansowania zostały przedstawione powyżej.
Finansowanie korporacyjne działalności gospodarczej w ramach grupy kapitałowej możemy
podzielić na (Szumielewicz, 2009):
•

wewnętrzne, w postaci zakupów udziałów przez jedną ze spółek w innej spółce z grupy
lub udzielenia kredytu przez jedną ze spółek innej spółce w grupie;

•

zewnętrzne, do którego dochodzi wtedy, gdy któraś ze spółek grupy pozyskuje kapitał
spoza grupy kapitałowej.
Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej jest podstawowym instrumentem
zarządzania grupą kapitałową. Spółka-matka na podstawie swojej strategii globalnej
i finansowej dokonuje wyboru kierunków rozwoju grupy kapitałowej, w tym wyboru:
•

udziałów nabywanych i odsprzedawanych w spółkach-córkach;

•

poziomu zaangażowania w kapitał własny spółek-córek oraz poziomu wewnętrznego
zasilania finansowego tych spółek w formie kapitału obcego;

• instrumentu finansowania danej spółki.
Jeżeli źródłem finansowania wewnętrznego jest spółka-matka, to w zależności od formy
udzielanego spółce-córce kapitału i sposobu jego przekazywania można wyróżnić cztery
podstawowe możliwości finansowania w ramach grupy kapitałowej (Szumielewicz, 2009):
1. kapitał własny pozostaje niezmieniony, na przykład przez podwyższenie kapitału
własnego spółki-córki z kapitału własnego spółki-matki;
2. kapitał własny staje się kapitałem obcym, na przykład przez udzielenie gwarancji
spółce-córce z kapitału własnego spółki-matki;
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3. kapitał obcy staje się kapitałem własnym, na przykład przez zaciągnięcie kredytu przez
spółkę-matkę w celu podwyższenia kapitału spółki-córki;
4. kapitał obcy pozostaje kapitałem obcym, na przykład przez zaciągnięcie kredytu przez
spółkę-matkę i przekazanie go spółce-córce.
Z udziałami kapitałowymi spółki-matki w spółkach-córkach, czyli z pierwszą i trzecią z
wymienionych możliwości finansowania w ramach grupy kapitałowej, wiąże się konieczność
określenia polityki podziału zysku spółek w formie wypłaty dywidendy spółce-matce (i innym
właścicielom akcji bądź udziałów w danej spółce) lub pozostawienia go w danej spółce.
Podobne sytuacje mogą mieć miejsce, gdy dana spółka-córka finansowana jest przez
inną spółkę należącą do grupy. Zakładając, że spółka-córka może finansować działalność
innych spółek, może dojść do powstania efektu piramidy kapitału własnego w grupie
kapitałowej. W takiej sytuacji można zauważyć, że kontrola uzyskana przez spółkę-matkę nad
spółkami niższych szczebli jest bardziej niż proporcjonalna do jej zaangażowania.
Nowoczesnym narzędziem finansowania działalności grupy kapitałowej jest cash
pooling. Polega on na konsolidacji rachunków bankowych podmiotów w ramach jednego
rachunku, najczęściej nazywanego rachunkiem głównym. Jego administratorem jest tzw. pool
leader (np. bank lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej). Na rachunku głównym
następuje konsolidacja rachunków bankowych spółek tworzących grupę kapitałową. Dochodzi
do kompensacji sald debetowych oraz kredytowych, co w rezultacie daje możliwość tańszego
wewnętrznego finansowania grupy jako całości.
Cash pooling może być realizowany w dwóch wariantach (Karmańska, Szumielewicz,
2003):
•

kompensacyjnym (wirtualnym) oraz

• konsolidacyjnym (rzeczywistym).
W wariancie kompensacyjnym nie dochodzi do rzeczywistego przepływu środków
pomiędzy rachunkami podmiotów, pomimo że ich salda są dodatnie i ujemne. Rachunek
główny grupy jest prowadzony w sposób wirtualny a odsetki są naliczane od łącznego salda
grupy. Grupa kapitałowa nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z obsługą
administracyjną i utrzymaniem systemu. Korzyści z tytułu wirtualnego scalenia sald środków
pieniężnych są mniejsze niż w przypadku, gdy mają miejsce rzeczywiste transfery środków.
Wariant konsolidacyjny polega na rzeczywistym przepływie środków pieniężnych
pomiędzy rachunkami podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej. Przepływy te
dokonywane są za pośrednictwem rachunku głównego grupy (rachunku skonsolidowanego), na
który na koniec każdego dnia wpływają dodatnie salda oraz pokrywane są salda ujemne
uczestników. Dnia następnego dokonuje się przelewów przywracających stan na rachunkach
przed konsolidacją (Ramlein, 2012).
Finansowanie zewnętrzne w grupie kapitałowej wiąże się z pozyskiwaniem przez jej spółki
kapitału spoza grupy. Można tu mówić o tradycyjnych formach finansowania samodzielnych
spółek. Poprzez takie finansowanie powstaje problem z określeniem swobody spółek grupy
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w pozyskiwaniu przez nie finansowania zewnętrznego. W niektórych grupach kapitałowych
finansowanie zewnętrzne jest organizowane przez spółkę-matkę poprzez użycie specjalnie
wydzielonej w tym celu spółki finansowej. Centralizacja kompetencji decyzyjnych na poziomie
grupy kapitałowej jest zgodna z oczekiwaniami zewnętrznych dostawców kapitału, którzy dążą
do oceny swojego ryzyka uwzględniającego powiązania kapitałowe między spółkami
wynikające z ich przynależności do grupy kapitałowej (Szumielewicz, 2009).
Aby osiągnąć efekt piramidy kapitału własnego, przyjęto, że poszczególne spółki będą
autonomiczne, mając do dyspozycji kapitał własny, będą mogły zaciągać zobowiązania
kredytowe poza grupą. Taka sytuacja może wiązać się z wielokrotnym wykorzystywaniem tego
samego kapitału w różnych procesach kredytowych, wskutek czego powstanie tak zwany efekt
piramidy kredytowej. Jest to sytuacja niebezpieczna nie tylko dla wierzycieli, ale również dla
właścicieli podmiotu, ponieważ wiąże się to z groźbą niewypłacalności w wyniku źle
oszacowanego ryzyka związanego z zaciąganym zadłużeniem (Szumielewicz, 2009).

3. Analiza źródeł finansowania grup kapitałowych w sektorze energii
odnawialnej

3.1 Ogólna charakterystyka sektora energii odnawialnej
W ostatnich latach sektor energii odnawialnej przechodzi głęboką transformację
spowodowaną zmniejszeniem się udziału energetyki konwencjonalnej, która w głównej mierze
opiera się na węglu. Transformacja ta ma na celu wdrożenie nowych technologii wytwarzania
energii i znaczącego wzrostu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym.
Konsumenci powoli zmieniają się w prosumentów – coraz częstszym jest przyłączanie się do
sieci i samodzielne wytwarzanie energii (Rudnicki, 2022). Dzięki temu zielone technologie
stają się coraz bardziej opłacalne. Odnawialne źródła energii (OZE) zaczynają w coraz
większym stopniu konkurować na rynku energetycznym z tradycyjnymi metodami
pozyskiwania energii, co w znacznym stopniu wpływa na dalszy rozwój tego sektora jak i
większe innowacje. Dalszym etapem transformacji energetycznej jest pokonanie bariery
technologicznej urządzeń i systemów magazynowania energii, co na dany moment jest jedną z
głównych przeszkód w upowszechnieniu energetyki odnawialnej. Zmiany zachodzące w tym
sektorze są istotne w stosunku do wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego
kraju oraz jakości życia mieszkańców (Zawada i inni, 2015).
Bycie członkiem Unii Europejskiej przez Polskę, zmusiło ją do dostosowania krajowej
polityki energetycznej do wytycznych polityki unijnej. Akty Unii Europejskiej regulują zakres
wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, ustalają one ogólne i szczegółowe cele, jakie
państwa członkowskie muszą osiągać. Akcesja Polski do Unii Europejskiej zmusiła także do
znowelizowania ustawy Prawo Energetyczne, co nastąpiło w 2005 r. Wprowadzone zostały
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wówczas dwa główne mechanizmy wsparcia sektora energii odnawialnej, to jest: obowiązek
zakupu określonej ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz system
świadectw pochodzenia, czyli tzw. zielone certyfikaty. Ponadto nowelizacja ustawy
zobowiązała do przedstawiania długoterminowych programów rozwoju energetyki
odnawialnej (Korycińska, 2009).
W toku rozwoju sektora energii odnawialnej zostały także uruchomione instrumenty
wsparcia dla koncesjonowanych wytwórców odnawialnych źródeł energii. Najważniejsze z
nich to: wprowadzony na podstawie ustawy Prawo energetyczne obowiązek zakupu energii
wytworzonej z odnawialnych źródeł nałożony na sprzedawców energii, zobligowanie
operatorów sieci elektroenergetycznych do priorytetowego ich udostępniania dla energii
odnawialnej, specjalne zasady bilansowania dla farm wiatrowych; dodatkowo warto
wspomnieć, że energia wyprodukowana ze źródeł odnawialnych jest także zwolniona z podatku
akcyzowego2.
W czerwcu 2009 r. weszły w życie dyrektywy tworzące Pakiet klimatyczno-energetyczny,
dotyczący ograniczeń emisji CO2 i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zaproponowany został wówczas szereg instrumentów umożliwiających osiągnięcie
wyznaczonych celów. Te mające znaczenie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii to po
pierwsze: rozdział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na drodze aukcji lub zgodnie z
zasadami obowiązującymi w całej Unii, w tym objęcie aukcją do 2013 r. całego sektora
energetycznego, po drugie przeznaczenie minimum 20% dochodów z aukcji na odnawialne
źródła energii; ponadto zaproponowano państwom zobowiązanie w zakresie rozwoju
odnawialnych źródeł energii wyrażone udziałem energii końcowej w 2020 r. (Graczyk, 2017).
Na mocy tego dokumentu Polska została zobligowana do zwiększenia udziału energii
odnawialnej w końcowym zużyciu energii do poziomu 15% oraz 10% w paliwach
transportowych w 2020 r., co na tle pozostałych państw Unii Europejskiej jest wygórowanym
poziomem. Jednym z takiego stanu rzeczy jest stosunkowo niski poziom wykorzystania
zasobów odnawialnych w przeszłości. Co więcej, mechanizmy świadectw pochodzenia i
możliwości handlu prawami majątkowymi na Towarowej Giełdzie Energii funkcjonują od
niedawna, zatem rozwój tego rynku w Polsce jest jeszcze we wczesnej fazie (Graczyk, 2017).
Początkowo podjęte zostały również działania nakierowane na rozwój potencjału biomasy
przez wprowadzenie systemu płatności energetycznych. System ten w latach 2005-2006 był
realizowany jedynie z budżetu krajowego, obejmując tylko dopłaty do wybranych rodzajów
roślin składających się na biomasę. W tym okresie Polska nie miała wsparcia finansowego Unii
Europejskiej w tej dziedzinie. Dopiero zmiany prawa wprowadzone w 2006 r. dały możliwość
pozyskania dotacji z budżetu unijnego dla upraw energetycznych. Rysunek 1 przedstawia
udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.
2

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (2010), Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, str.12.
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Rysunek 1. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Główny Urząd Statystyczny (2020),
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w2020-roku,10,4.html (dostęp: 30.03.2022)

Wszystkie wprowadzone mechanizmy wsparcia energetyki odnawialnej przyczyniły się do
zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii pierwotnej do poziomu
5,2% w 2008 r. Celem na rok 2020 było osiągnięcie poziomu 15% (Korycińska, 2009). Cel ten
został przekroczony z wynikiem 16,13%. Rysunek 2. obrazuje strukturę pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych w Polsce wg nośników w 2020 r.

69

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Pozyskiwanie finansowania…

Nośnik energii

Energia geotermalna

0,20%

Odpady komunalne

1,15%

Energia wodna

1,46%

Energia słoneczna

1,99%

Pompy ciepła

2,38%

Biogaz

2,58%

Biopaliwa ciekłe

7,79%

Energia wiatru

10,85%

Biopaliwa stałe

71,61%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Struktura pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce (2020 r.)

Rysunek 2. Struktura pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wg nośników w 2020 r.
Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Główny Urząd Statystyczny (2020),
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w2020-roku,10,4.html (dostęp: 30.03.2022)

Energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana w Polsce obejmuje energię słoneczną,
wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i
biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. Procentowy
udział energii odnawialnej w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł z 19,74% w 2019
r. do 21,60% w 2020 r. Energia otrzymywana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r.
pochodziła w głównej mierze z biopaliw stałych (71,61%), energii wiatru (10,85%) i z biopaliw
ciekłych (7,79%). Biorąc wszystko pod uwagę wartość energetyczna pozyskanej energii
pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. wyniosła 524 113 TJ3.

3.2 Perspektywy pozyskiwania finansowania w sektorze energii odnawialnej
Wśród obecnie stosowanych instrumentów finansowania i wspierania inwestycji w
odnawialne źródła energii w Polsce, można wymienić (Daszyńska-Żygadło i inni, 2021):
•

system dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii (środki przyznawane poprzez
szczebel centralny i lokalny (środki samorządowe), fundusze unijne, środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-zezrodel-odnawialnych-w-2020-roku,10,4.html (dostęp: 30.03.2022)
3
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•

duże kredyty inwestycyjne na budowę elektrowni produkujących energię elektryczną z
odnawialnych źródeł energii,

•

okazyjne kredyty i pożyczki udzielane przez sektor bankowy,

•

partnerstwo publiczno-prywatne (PPP – forma współpracy między podmiotami
publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w
projekty infrastrukturalne),

•

leasing,

•

zielone obligacje,

•

emisja akcji,

•

system aukcyjny,

•

system zbywalnych zielonych certyfikatów,

•

korzyści podatkowe:
▪ dla klientów indywidualnych – np. ulga termomodernizacyjna
▪ dla producentów energii z OZE – np. zwolnienie z podatku VAT i akcyzy.
Obecnie istnieje kilka programów wsparcia dla inwestycji w energię odnawialną. Programy
te skierowane są do konkretnych grup beneficjentów, takich jak gospodarstwa domowe,
przedsiębiorcy (w tym głównie sektor MŚP) oraz inne podmioty, np. lokalne samorządy,
wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Wśród nich wymienić można programy:
•

ze źródeł NFOŚiGW oraz innych źródeł krajowych, czyli programy takie jak4: Mój Prąd,
Kawka, Kawka Plus, Czyste Powietrze, Agroenergia,

•

ze źródeł UE, np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Program
LIFE,

•

z innych źródeł zagranicznych, np. Fundusze norweskie czy dotacje z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
Sposobem na zwiększenie powszechności inwestycji w energie odnawialną i wsparciem
finansowania tych projektów może być partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), w ramach
którego inwestycje publiczne są realizowane przez sektor prywatny. Bierze się to z idei,
polegającej na prywatyzacji wykonywania zadań publicznych, wychodząc z założenia, że skoro
określona dziedzina działalności może być bez większych problemów realizowana na
warunkach rynkowych, to nie ma przeciwwskazań, aby działalność tę mogły prowadzić same
władze publiczne5. W większości przypadków partnerstwo to będzie stosowane przez firmy
energetyczne.
Kluczowym sposobem finansowania inwestycji w energię odnawialną jest i będzie
emitowanie tzw. zielonych obligacji, z których pozyskane środki przeznaczane są na
finansowanie projektów m.in. z sektora energii odnawialnej. Zielone obligacje po raz pierwszy
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, https://www.gov.pl/web/nfosigw/naborwnioskow10 (dostęp: 30.03.2022)
5
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP),
https://www.paih.gov.pl/prawo/partnerstwo_publiczno-prywatne (dostęp 31.03.2022)
4
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zostały zaprezentowane światu w momencie wyemitowania ich przez Europejski Bank
Inwestycyjny w roku 2007. Instrumenty te wdrożyły praktykę monitorowania oraz
raportowania środków z emisji, wykorzystywanych na zielone projekty. Od tego czasu
europejski rynek zielonych obligacji w sposób dynamiczny jest rozwijany, a wolumeny
zielonych emisji w ujęciu rocznym nieprzerwanie rosną od 2014 roku. Skumulowany wolumen
wszystkich zielonych emisji europejskich od roku 2014 osiągnął w roku 2020 poziom około 1
747 mld złotych.
Polska jako pierwszy kraj na świecie, wyemitował w 2016 roku zielone obligacje skarbowe
na kwotę przeszło 750 mln euro6. Pierwszym emitentem zielonych obligacji w sektorze
prywatnym w Polsce był bank BZ WBK SA (obecnie Santander Bank Polska SA). Który w
maju 2017 roku wyemitował obligacje na kwotę 137 mln euro. W 2019 roku ING Bank
Hipoteczny SA wyemitował 5-letnie zielone hipoteczne listy zastawne o wartości 400 mln zł,
a środki pozyskane z ich emisji będą służyły finansowaniu oszczędnych energetycznie
„zielonych” hipotek (ING, 2019).
W latach 2013–2019 łączna wartość inwestycji w OZE w Polsce wyniosła 48 mld zł, a w
2019 r. było to blisko 15 mld zł. Sektor bankowy odpowiada za finansowanie ponad 50% tych
projektów. W 2019 roku zaangażowanie sektora bankowego w finansowanie inwestycji w
energetykę odnawialną źródła wyniosło 10,5 mld zł (Daszyńska-Żygadło, 2021). Ważną część
inwestycji w OZE stanowi fotowoltaika. Największy projekt fotowoltaiczny w Polsce jest
obecnie realizowany przez Energy and Infrastructure SME Fund we współpracy z DNB Bank
Polska SA oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które udzieliły po 82 mln zł
kredytu funduszowi na budowę 66 elektrowni fotowoltaicznych, które łącznie osiągną moc 65,6
MW. Instalacje będą zlokalizowane na terenie województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego7. Wszystkie powyższe
rozważania pokazują, że projekty związane z OZE mają duży potencjał pozyskiwania
finansowania zarówno ze źródeł publicznych, jak i z sektora prywatnego (np. system bankowy).

4. Analiza źródeł finansowania grup kapitałowych w sektorze węgla
kamiennego

4.1 Ogólna charakterystyka sektora węgla kamiennego

Ministerstwo Finansów (2021), Raport: Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce,
https://www.gov.pl/web/finanse/raport-perspektywy-rozwoju-rynku-zielonych-obligacji-w-polsce (dostęp
31.03.2022)
7
aleBank.pl (2020), Po 82 mln zł kredytu z DNB Bank Polska i EBI na budowę elektrowni fotowoltaicznych w
północnej Polsce, https://alebank.pl/po-82-mln-zl-kredytu-z-dnb-bank-polska-i-ebi-na-budowe-elektrownifotowoltaicznych-w-polnocnej-polsce/?id=328275&catid=27735 (dostęp 31.03.2022)
6
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Globalne zapotrzebowanie na energię podwoiło się w ciągu ostatnich 50 lat i przewiduje
się, że wzrośnie o kolejne 45% do 2030 r. (United States Department of Energy, 2009). W
kontekście światowym, zaspokojenie tego zapotrzebowania w znacznej mierze zapewniają
paliwa kopalne (Edenhofer i inni, 2011). Uwzględniając przewidywane stałe zwiększanie
efektywności w wytwarzaniu energii, wzrost globalnego sektora energetycznego będzie
wynosił 1,1% rocznie. Przewiduje się, że spadało będzie znaczenie źródeł konwencjonalnych
(energia z węgla i ropy naftowej – przewidywany wzrost o 0,4% rocznie), przy jednoczesnym
wzroście udziału źródeł odnawialnych (energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna – wzrost o
7,4% rocznie) (Edenhofer i inni, 2011).
Obecnie ponad połowa produkowanego na świecie węgla energetycznego pochodzi z Chin.
Należy jednak podkreślić, że od roku 2009 Chiny są importerem netto węgla energetycznego,
co więcej stały się również jego największym importerem (218 mln ton), wyprzedzając Japonię
(IEA, 2021).
W ciągu ostatnich 20 lat produkcja węgla w Europie zmalała o 22%. W 2012 roku produkcja
węgla kamiennego wyniosła około 128 mln ton (Korzeniowski i Kurczabiński, 2014). Jest to
ciągły i stały trend. W latach 1990–2020 w Państwach członkowskich UE nastąpił trzykrotny
spadek wydobycia stałych paliw kopalnych. W przypadku węgla kamiennego mowa o spadku
z 277,4 mln ton w roku 1990 do 56,5 mln ton w roku 2020 (Eurostat, 2022).
Bardzo ciekawie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o poszczególne europejskie kraje będące
producentem węgla. Polska w 1990 roku była dominującym producentem węgla kamiennego
spośród 27 krajów Unii Europejskiej – 53 % wydobycia pochodziło z Polski (27% z Niemiec
oraz 8% z Czech). Od tego czasu produkcja węgla kamiennego spadła w Polsce niemal
trzykrotnie: od około 150 do około 50 mln ton. Należy jednak zaznaczyć, że we wszystkich
innych krajach Wspólnoty (z wyjątkiem Czech) wydobycie spadło do zera. Obecnie Polska
produkuje 96 % unijnego węgla kamiennego, a Czechy pozostałe 4% (Eurostat, 2021).
Dodatkowo można zaobserwować trend spadkowy w ilości zużywanego węgla kamiennego
w całej Wspólnocie. Dane wskazują, że na przestrzeni 30 lat zużycie spadło o 64% i wynosi
obecnie 144 mln t. 53% wydobywanego węgla kamiennego służy do produkcji energii
elektrycznej. Wydobycie i konsumpcja do produkcji energii elektrycznej systematycznie się
zmniejsza, głównie za sprawą energii odnawialnej, której udział w unijnym miksie
energetycznym podwoił się – z 10% do 20%. Należy zwrócić uwagę, że węgiel kamienny,
znaczącym stopniu stosowany jest również w hutnictwie więc spadek konsumpcji w tym
sektorze jest znacznie wolniejszy. Reszta węgla ma zastosowanie w produkcji energii cieplnej,
przede wszystkim komunalnej (ciepłownie, kotłownie itp.) oraz ciepła przemysłowego, w tym
do produkcji materiałów budowlanych.
Polski sektor energetyczny w głównej mierze oparty jest na użytkowaniu paliw
kopalnianych, których duże zasoby znajdują się na terenie Polski – są to 9. największe złoża na
świecie. W strukturze produkcji energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają dwa główne
paliwa – węgiel kamienny i brunatny, łącznie odpowiedzialne za produkcję blisko 90% energii
73

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Pozyskiwanie finansowania…

elektrycznej w Polsce (Polska Agencja…, 2012). Tym niemniej, w Polsce zarówno produkcja,
jak i sprzedaż węgla kamiennego systematycznie spada. Rysunek 3. przedstawia wielkość
produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w tonach w Polsce w latach 2007 – styczeń 2022.
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Rysunek 3. Produkcja i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce w tonach,
Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Polski Rynek Węgla, Wydobycie i sprzedaż węgla
kamiennego ogółem, https://polskirynekwegla.pl/raport-dynamiczny/wydobycie-i-sprzedaz-weglakamiennego-ogolem (dostęp 17.03.2022)

Przewiduje się, że ostatnia tona węgla kamiennego z polskiej kopalni zostanie wydobyta do
połowy XXI wieku8. Przewidywania te oznaczają, że Polska będzie ostatnim krajem UE które
kończy wydobycie. Austria zakończyła wydobycie węgla kamiennego w 1965 roku, Holandia
w 1976, Irlandia w 1990, Węgry, Belgia i Szwecja w 1992, Chorwacja w 1999, Rumunia w
2003, Francja i Serbia w 2004, Bułgaria w 2013, Włochy w 2015, a Niemcy i Hiszpania w 2018
roku. Wydobycie węgla kamiennego dobiega końca także w Czechach, Norwegii, Wielkiej
Brytanii i na Ukrainie, czyli wszystkich – poza Rosją państwach Europy.

Wysokie Napięcie (2021), Wydobycie węgla w Polsce bliżej końca niż mówią politycy,
https://wysokienapiecie.pl/27254-wydobycie-wegla-w-polsce-blizej-konca-niz-mowia-politycy/ (dostęp:
21.03.2022)
8
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Jak wynika z danych udostępnionych przez fundację Instrat, a opartych na informacjach
Agencji Rynku Energii udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej
w Polsce w 2020 roku spadł poniżej 70%, podczas gdy w 2019 roku udział węgla przekraczał
73% (Czyżak i Wrona, 2021). Z analiz przygotowanych przez Główny Instytut Górnictwa
(GIG) w 2040 r. polska energetyka będzie potrzebować do wytwarzania energii elektrycznej
ok. 15,8 mln ton węgla kamiennego (wobec oficjalnych prognoz w oficjalnej Polityce
Energetycznej Polski (PEP) 2040 między 11,1 a 19,1 mln ton, w zależności od przyjętego
scenariusza), zaś udział węgla w miksie energetycznym wyniesie 33,3% (w roku 2030 – 51,7%)
wobec 11,1% lub 28%. prognozowanych, zależnie od wariantu, w PEP 20409. Należy
zauważyć, że niezależnie od różnic, wszystkie raporty wskazują znaczący spadek udziału węgla
w miksie energetycznym, co ma również ogromny wpływ na przedsiębiorstwa działające w
tym sektorze.
4.2 Perspektywy pozyskiwania finansowania w sektorze węgla kamiennego
Zagrożenia
związane
z zanieczyszczeniem
środowiska
i zmianami
klimatu
oraz międzynarodowe ustalenia dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych mają coraz
większy wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, m.in. pozyskiwanie pieniędzy na
dalszy rozwój biznesu, poprzez, między innymi, politykę kredytową banków. Ze względu na
fakt, że inwestowanie w sektor węgla staje się zupełnie nieopłacalne, banki decydują się na te
kierunki rozwoju, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjność, a więc
konkurencyjność gospodarek. Z ich portfeli inwestycyjnych znikają projekty oparte
o przestarzałe technologie stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska. Strategii tej hołduje
również Europejski Bank Inwestycyjny, który przyjął nowe kryteria finansowania inwestycji,
w tym niską emisyjność gazów cieplarnianych. Jeszcze dalej idzie Bank Światowy, który
odmawia finansowania budowy nowych elektrowni zasilanych węglem. Bank ING ogłosił,
że "zdecydował o zakończeniu finansowania nowych elektrowni zasilanych węglem oraz
kopalni węgla energetycznego na świecie, ze skutkiem natychmiastowym”. Było to
następstwem uczestnictwa ING w Konferencji Klimatycznej ONZ w Paryżu w 2015 roku.
Ograniczenia dotyczące współpracy z klientami działającymi w sektorze węglowym
wprowadzane są już od 2015 r. wprowadzane przez bank BNP Paribas.
mBank wyklucza finansowanie określonych podmiotów i inwestycji związanych m.in.
z węglem. Dotyczy to budowy nowych kopalń węglowych bądź rozbudowy mocy
produkcyjnych już istniejących zakładów tego typu10. Największe banki świata, takie jak Bank

Bankier.pl (2022), Polski odejście od węgla. Analiza GIG: szybka rezygnacja jest niemożliwa,
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-odejscie-od-wegla-Analiza-GIG-szybka-rezygnacja-jest-niemozliwa8312142.html (dostęp: 11.04.2022)
10
Rzeczpospolita (2021), Banki i fundusze nie będą finansować szkodliwych projektów,
https://www.rp.pl/forum-esg/art19220191-banki-i-fundusze-nie-beda-finansowac-szkodliwych-projektow,
(dostęp: 21.03.2022)
9
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Światowy, HSBC i Nordycki Bank Inwestycyjny, zmieniają swoją politykę i nie chcą oni już
finansować ryzykownych projektów opartych na węglu kamiennym i brunatnym.

5. Podsumowanie

Schaeffer (2015) wskazuje, że globalny sektor energetyczny jest obecnie w zamieszaniu z
powodu różnych czynników i powodów, wśród których znajdują się między innymi: rosnące
zapotrzebowanie na energię ze strony krajów gospodarki wschodzącej, światowe kryzysy
gospodarcze, polityka przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy spadające koszty
technologii energii odnawialnej. Uznanie wpływu człowieka na środowisko, a w szczególności
ogromny wzrost emisji CO2 spowodowany wykorzystaniem energii pochodzącej z paliw
kopalnych sprawił, że podejmowane są wysiłki na rzecz rozwoju nowych technologii
(zwłaszcza jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii), które z kolei mogą zmniejszyć wpływ
człowieka na zmiany klimatu (Caetano i inni, 2017). Trendy te sprawiają, że rynki odnawialnej
energii charakteryzują się gwałtownym wzrostem (Lee i inni, 2020).
Celem niniejszej pracy było przedstawienie sposobów finansowania w sektorach energii
odnawialnej oraz sektorze węgla kamiennego na podstawie analizy porównawczej sposobów i
źródeł pozyskiwania finansowania grup kapitałowych w sektorze energetycznym.
Coraz więcej banków czy funduszy inwestycyjnych chce „dekarbonizować” swoje portfele
inwestycyjne, blokując inwestycje w spółki związane z przemysłem węglowym. Odwrotna
sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o sektor energii odnawialnej. Istnieje wiele programów
wspierających inwestycje w przedsiębiorstwa działające w sektorze energii odnawialnej.
Inwestowanie w takie spółki jest „modne” i większości banków posiada specjalne oferty dla
przedsiębiorstw z tego sektora. Sprawia to, że grupy kapitałowe działające w tym sektorze mają
szeroki wachlarz możliwości finansowania swojej działalności kapitałem obcym.
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Streszczenie: Pandemia COVID-19 wyraźnie wpłynęła na działalność przedsiębiorstw z
różnych sektorów. W wielu przypadkach wywołała gwałtowane zmiany w obszarze
podstawowej działalności, ale też zmiany organizacyjne czy dotyczące współpracy z
otoczeniem. Część z przedsiębiorstw odczuła następstwa pandemii w sposób negatywny,
odnotowując znaczące pogorszenie wyników, wyhamowanie współpracy z różnymi grupami
interesariuszy, co w niektórych przypadkach skutkowało porażkami na wielu polach
działalności. Istotne jest poznanie przyczyn obserwowanych wśród przedsiębiorstw porażek,
szczególnie tych mających swoje źródła w procesach zarządzania w sytuacji kryzysowej.
Celem opracowania jest identyfikacja i kategoryzacja kluczowych czynników porażek
przedsiębiorstw z różnych sektorów podczas globalnej pandemii COVID-19 na podstawie
badań empirycznych wśród 20 przedsiębiorstw (lokalnych oraz globalnych) doświadczających
jej negatywnych następstw. W badaniach empirycznych wykorzystano triangulację metod
badawczych, wśród których główną metodą badawczą było wielokrotne studium przypadku.
Wykorzystano również metodę klasyfikacji logicznej, analizę treści oraz analizę porównawczą.
Główne wnioski i wkład w dyscyplinę naukową: Przeprowadzone badania empiryczne
pozwoliły na zidentyfikowanie 35 czynników porażek przedsiębiorstw w trakcie pandemii,
które można zaliczyć do 7 kategorii: czynniki prawne i ekonomiczne, uwarunkowania
sektorowe, klienci, uwarunkowania finansowe, zasobowe, kwestie zarządcze oraz
sprzedażowe. Uzyskane wyniki badań, dzięki identyfikacji głównych źródeł problemów
przedsiębiorstw w trakcie pandemii, mogą przyczynić się do ułatwienia opracowywania
zarządczych sposobów kompensacji negatywnych zjawisk, będących jej następstwem.
Słowa kluczowe: Pandemia, COVID-19, czynniki porażek, przedsiębiorstwo, zarządzanie
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KEY FAILURE FACTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: The COVID-19 pandemic has clearly affected the activities of enterprises in various
sectors. In many cases, it caused rapid changes in the area of core activities, but also
organizational changes or changes related to cooperation with the environment. Some of the
companies felt the consequences of the pandemic negatively, noting a significant deterioration
of results, slowdown in cooperation with various groups of stakeholders, which in some cases
resulted in failures in many areas of activity. It is important to know the reasons for the failures
observed among enterprises, especially those originating in crisis management processes. The
aim of the study is to identify and categorize the key failure factors of enterprises from various
sectors during the global COVID-19 pandemic based on empirical research among 20
enterprises (local and global) experiencing its negative consequences. In empirical research, the
triangulation of research methods was used, among which the main research method was a
multiple case study. The logical classification method, content analysis and comparative
analysis were also used. Main conclusions and contribution to the scientific discipline: The
conducted empirical research allowed to identify 35 failure factors during the pandemic, which
can be classified into 7 categories: legal and economic factors, sector conditions, customers,
financial and resource conditions, management and sales issues. The obtained research results,
thanks to the identification of the main sources of problems of enterprises during a pandemic,
may contribute to facilitating the development of management methods of compensating
negative phenomena resulting from it.
Keywords: Pandemic, COVID-19, failure factors, enterprise, management

1. Wprowadzanie

Pandemia COVID-19 wprowadziła bezsprzecznie nowe zasady funkcjonowania
przedsiębiorstw w wielu sektorach. Prowadzenie działalności gospodarczej w nieznanych
wcześniej warunkach globalnego kryzysu pandemicznego, dla wielu przedsiębiorstw stało się
ogromnym problemem, z którym część z nich nie poradziła sobie dostatecznie dobrze,
co skutkowało licznymi długofalowymi kłopotami z utrzymaniem ciągłości działania,
a niejednokrotnie najgorszą z możliwych konsekwencji, czyli upadkiem, bankructwem lub
wymuszonym, ale świadomym zaprzestaniem prowadzenia działalności.
Głównym celem niniejszego tekstu jest identyfikacja oraz kategoryzacja czynników
porażek wybranych przedsiębiorstw z różnych sektorów w trakcie trwania globalnej pandemii
COVID-19 wraz z wyłonieniem tych czynników, które można uznać za kluczowe
w generowaniu ważących na przetrwaniu przedsiębiorstw problemów o zróżnicowanym
podłożu. Za porażkę autorzy uznali wszelkie, związane z pandemią zakłócenia
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, które uniemożliwiły im prowadzenie działalności w takim
zakresie i generowanie takich wyników jak przed jej wystąpieniem.
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2. Kluczowe czynniki porażek jako kategoria wyjaśniająca dokonania
przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19

Niepowodzenia, porażki, kryzysy w przedsiębiorstwie, niezależnie od przyczyn, są zawsze
wyzwaniami zarządczymi. Wymagają niezwykle dynamicznego, elastycznego wdrażania
procedur
antykryzysowych,
zapobiegawczych,
adaptacyjnych,
ukierunkowanych
na zachowanie ciągłości działania, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Niestety
niekiedy nawet tego typu działania nie przynoszą pożądanych efektów i skutkują upadkiem,
bankructwem lub świadomym zaniechaniem działalności. Niezwykle istotne jest poznanie
podłoża tego typu problemów przedsiębiorstw, a więc konkretnych czynników porażek
w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Czynniki porażek można skategoryzować w oparciu o kryterium zakresu oraz celu. Przy
realizacji projektów biznesowych, czynniki porażek można podzielić uwzględniając kryterium
zakresu na: czynniki związane z wydajnością kierowników projektów, czynniki związane
z członkami zespołów projektowych oraz czynniki zewnętrzne (Belassi i Tukel, 1996). Franco
i Haase (2011) dokonali klasyfikacji czynników porażek małych i średnich przedsiębiorstw,
dzieląc je na czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do zewnętrznych czynników porażek
w tym przypadku zaliczono: ograniczony dostęp do finansowania, złe warunki rynkowe, brak
wsparcia instytucjonalnego, a także inicjatyw współpracy międzyorganizacyjnej.
Do wewnętrznych czynników zaliczono natomiast: nieodpowiedni personel, słabości kadr
menedżerskich, brak odpowiedniej strategii i wizji, nieodpowiedni kapitał społeczny, problemy
kompetencyjne. Podział czynników porażek na egzogeniczne oraz endogeniczne był jeszcze
wcześniej rekomendowany w odniesieniu do sektora MSP przez Theng i Boon (1996).
Czynniki porażek przedsiębiorstwa mogą być również rozróżniane na indywidualne
oraz nieindywidualne, uzależnione od otoczenia przedsiębiorstwa, czyli głównie od
uwarunkowań konkretnej branży (Nikolić i in., 2018). Omri i Frikha (2012) na podstawie badań
wśród mikroprzedsiębiorstw, uważają, że przyczyny niepowodzeń w prowadzeniu działalności
gospodarczej można pogrupować w oparciu o kilka kryteriów zasobowych, wydzielając
czynniki porażek takie jak np.: słabe zaangażowanie i kompetencje, niewystarczające zasoby
finansowe, słabości kapitału społecznego. Badania te pozycjonują zasoby ludzkie oraz
społeczne jako krytyczne w faktycznym osiąganiu sukcesu bądź porażki przez
przedsiębiorstwa.
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3. Pandemia COVID-19 jako nowy składnik otoczenia w działalności
przedsiębiorstw

Pandemia COVID-19 wraz z początkiem 2020 roku stała się nowym, nieznanym wcześniej
składnikiem otoczenia przedsiębiorstw, generującym wiele problemów o charakterze
finansowym, zasobowym, organizacyjnym czy logistycznym. Dla wielu przedsiębiorstw
problemy te przerodziły się w poważne kryzysy wewnętrzne, niestety często kończące się
koniecznością zaniechania prowadzenia działalności.
Niektóre przedsiębiorstwa z uwagi na przynależność do sektorów, których działalność
została zablokowana przez restrykcje pandemiczne, z dnia na dzień stanęły przed sprostaniem
wyzwaniu zachowania ciągłości działania przy zablokowanych wszelkich drogach możliwości
osiągania dotychczasowych przychodów. Mowa tutaj głównie o turystyce, hotelarstwie
i gastronomii. W tych branżach pandemia wywołała między innymi problemy takie jak
(Davahli i in., 2020): utrata miejsc pracy, negatywny wpływ na przychody, spadek popytu,
słabe perspektywy odbudowy, zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz
klientów, zmiana zachowań i preferencji klientów. Kumulacja tych problemów spowodowała,
że sytuacja pandemiczna stała się dla zarządzających tymi przedsiębiorstwami nowym
wyzwaniem, wymuszającym dynamiczną intensyfikację działań w obszarze zarządzania
kryzysowego (Kaushal i Srivastava, 2021).
Problemy z bezprecedensowymi spadkami popytu odnotowały również przedsiębiorstwa
handlowe. Sieci handlowe ucierpiały w trakcie pandemii w zasadzie bez większych możliwości
zrekompensowania odnotowanych strat, głównie w następstwie przymusowego lockdownu
gospodarek na całym świecie. Według danych Unctad (2020) pandemia COVID-19 już
w pierwszym kwartale 2020 roku doprowadziła do 3% spadku światowego handlu. Bardzo
dotkliwie odczuły to np. sieci odzieżowe, zmuszone do likwidacji wielu stacjonarnych punktów
sprzedaży. Powstałe w następstwie tego ogromne straty nie były możliwe do
zrekompensowania nawet poprzez dynamiczny rozwój handlu online. Innego typu problemy
związane z handlem, dotknęły w trakcie COVID-19 producentów lub dystrybutorów dóbr
luksusowych. Ponieśli oni duże straty głównie ze względu na spadek dochodów
dotychczasowych grup zamożnych klientów. Według danych Bain & Company (2020)
sprzedaż dóbr luksusowych spadła w roku 2020 o 23% w stosunku do przedpandemicznego
roku 2019.
Pandemia COVID-19 również w sposób negatywny dotknęła przemysł petrochemiczny.
Wywołała bowiem globalny spadek wydobycia ropy naftowej, jej cen oraz popytu na nią,
jak też ograniczenia w przemieszczaniu i transporcie. W następstwie tych wydarzeń znacznie
ucierpiały koncerny paliwowe oraz inne przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową
oraz detaliczną produktów naftowych (McKinsey, 2020).
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Wśród przedsiębiorstw, dla których pandemia COVID-19 stała się istotnym źródłem
problemów, znajdują się również takie, których działalności nie zostały bezpośrednio
zablokowane restrykcjami pandemicznymi, lecz które nie miały możliwości neutralizowania
ogólnogospodarczych skutków pandemii np. dzięki zmianie strategii asortymentowych czy
przeniesieniu kluczowych wymiarów działalności do przestrzeni online. Mowa tu
o instytucjach finansowych lub przedsiębiorstwach z branży budowlanej. Przykładem są banki,
wśród których według analiz Deloitte (2020), odbicie gospodarcze pandemii będzie odczuwane
jeszcze przez długi czas, ze względu na m.in.: zaostrzenie warunków udzielania kredytów,
podwyższenie ryzyka kredytowego czy wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych. Kolejnym
przykładem są firmy deweloperskie, które w trakcie pandemii doświadczyły takich problemów
jak np.: rosnące koszty oraz zmniejszone możliwości inwestycyjne, utrata pracy
w budownictwie, problemy z dostawami materiałów, utrata dochodów przez najemców
(KPMG, 2020).

4. Metodyka badań empirycznych

Celem badań empirycznych była identyfikacja oraz kategoryzacja czynników porażek
wybranych przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19. W procesie badawczym
sformułowano następujące pytania badawcze:
Pytanie 1. Jakie czynniki zadecydowały o porażkach badanych przedsiębiorstw w trakcie
pandemii COVID-19?
Pytanie 2. Jakie kategorie tworzą zidentyfikowane czynniki porażek badanych przedsiębiorstw
w trakcie pandemii COVID-19?
Pytanie 3. Które ze zidentyfikowanych czynników porażek badanych przedsiębiorstw w trakcie
pandemii COVID-19 należy uznać za kluczowe?
Badaniami objęto 20 przedsiębiorstw, które odnotowały porażki w okresie pandemii
COVID-19. Przedsiębiorstwa zakwalifikowano do badań w trybie doboru celowego. Za główne
kryterium doboru uznano różnorodność przypadków, która umożliwiła porównanie uzyskanych
wyników badań oraz kryterium zasięgu działalności (lokalnego bądź globalnego). Do badań
wybrano więc przedsiębiorstwa reprezentujące różne sektory, tj.: AccorHotels, Hotele
Gołębiewski, Pizza Hut, Gastromal Group, JCPenney, Centra Handlowe M1, Inditex, LPP,
Kering, Wittchen, BP, LOTOS, Santander, Alior Bank, Simon Property Group, Archicom,
FORTE, Erbud, Uber, Jack Wolfskin.
Badania empiryczne zostały zrealizowane w konwencji badań jakościowych przy
wykorzystaniu triangulacji metod badawczych. Główną metodą badawczą było wielokrotne
studium przypadku (Yin, 2003). Pomocniczo wykorzystano również metodę klasyfikacji
logicznej (Bailey, 1994; Saran, 2014), analizę treści (White i Marsh, 2006), analizę
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porównawczą (Esser i Vliegenthart, 2017) w wariancie porównania zamkniętego,
gdzie wybrane do badania jednostki są dobrane a priori przed badaniem (Konecki, 2000)
egzemplifikację (Kaźmierska, 2018).
W procesie badawczym korzystano z następujących źródeł danych empirycznych z 2020
roku: 1) danych bezpośrednio pozyskanych z badanych przedsiębiorstw, w postaci: informacji
zamieszczonych na ich oficjalnych stronach internetowych oraz w social media,
autoryzowanych wypowiedzi ich przedstawicieli oraz udostępnianych dokumentów
wewnętrznych (w tym raportów okresowych), 2) profesjonalnych raportów dotyczących
analizy wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw, 3) wypowiedzi
ekspertów gospodarczych i społecznych.

5.

Wyniki

W procesie badawczym zidentyfikowaliśmy 35 różnych czynników porażek badanych
przedsiębiorstw w trakcie trwania pandemii COVID-19. Wykorzystując jednostopniową
klasyfikację logiczną oraz spełniając przy doborze kategorii wymagane przez rygor tej metody
kryteria wyczerpywalności oraz rozłączności, czynniki te zaliczyliśmy do następujących 7
kategorii:
•

Prawo i ekonomia, w tym 5 czynników: ograniczenie działalności, zakaz pobierania opłat,
brak pomocy, obostrzenia sanitarne, spadek stóp procentowych.

•

Sektor, w tym 4 czynniki: spadek cen i marż, destabilizacja popytu, globalny spadek
podaży, problemy logistyczne.

•

Klienci, w tym 6 czynników: kłopoty klientów, zmiany zachowań zakupowych, zmiany
metod pracy, długoterminowe umowy, konieczność ustępstw, zła struktura klientów.

•

Finanse, w tym 6 czynników: zła sytuacja wyjściowa, brak rezerw finansowych, strategia
oparta o dług, dodatkowe koszty, wysokie koszty stałe, problemy z szybką redukcją
kosztów.

•

Zasoby, w tym 4 czynniki: duży personel stały, nadmiar inwestycji rzeczowych, duże
zapasy, epidemia wśród pracowników.

•

Zarządzanie, w tym 6 czynników: niedopasowanie strategii, słabe prognozowanie,
opieszałość decyzyjna, przecenianie możliwości przetrwania, brak dywersyfikacji
produktów, brak dywersyfikacji lokalizacji.

•

Sprzedaż, w tym 4 czynniki: dominacja sprzedaży stacjonarnej, mała digitalizacja
sprzedaży, ograniczenia cyfrowej sprzedaży, zbyt wolna cyfrowa transformacja.
Szczegółowo wszystkie zidentyfikowane czynniki porażek wraz z analizą ich wystąpienia
w przypadku badanych przedsiębiorstw zostały przedstawione w Tabeli 1.
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Razem

Jack Wolfskin

Uber

Erbud

FORTE

Archicom

Simon Property Group

Santander

Alior Bank

BP

LOTOS

Kering

Wittchen

LPP

Inditex

Centra Handlowe M1

JCPenney

✓
✓
✓
✓
✓

Gastromal Group

✓
✓
✓
✓
✓

Pizza Hut

Hotele Gołębiewski

Przedsiębiorstwa

AccorHotels

Tabela 1. Czynniki porażek badanych przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19

Czynniki porażek
PRAWO I EKONOMIA

ograniczenie działalności
zakaz pobierania opłat
brak pomocy
obostrzenia sanitarne
spadek stóp procentowych

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16

✓ ✓

6
6
✓ ✓ ✓ ✓ 14
8

SEKTOR

spadek cen i marż
destabilizacja popytu
globalny spadek podaży
problemy logistyczne

✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ 7
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
✓ ✓
2
5
✓ ✓ ✓ ✓
✓

kłopoty klientów
zmiany zachowań zakupowych
zmiany metod pracy
długoterminowe umowy
konieczność ustępstw
zła struktura klientów

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ 9
3
✓ ✓
✓
3
✓ ✓ ✓
2
✓ ✓
3
✓
✓ ✓

KLIENCI

FINANSE

zła sytuacja wyjściowa
brak rezerw finansowych
strategia oparta o dług
dodatkowe koszty
wysokie koszty stałe
problemy z szybką redukcją kosztów

✓

✓ ✓
✓
✓ ✓
✓ ✓

duży personel stały
nadmiar inwestycji rzeczowych
duże zapasy
epidemia wśród pracowników

✓ ✓
✓

niedopasowanie strategii
słabe prognozowanie
opieszałość decyzyjna
przecenianie możliwości przetrwania
brak dywersyfikacji produktów
brak dywersyfikacji lokalizacji

✓ ✓
✓ ✓

dominacja sprzedaży stacjonarnej
mała digitalizacja sprzedaży
ograniczenia cyfrowej sprzedaży
zbyt wolna cyfrowa transformacja

✓

1
3
2
✓ ✓
✓
✓ ✓
5
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
ZASOBY
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
1
✓ ✓ ✓ ✓
✓ 5
1
✓
ZARZĄDZANIE
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
✓
3
✓ ✓ ✓ ✓
✓ 5
1
✓ ✓
✓
✓ 4
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ 7
SPRZEDAŻ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ 9
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ 9
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓ 6
2
✓ ✓

✓
✓

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku pierwszej grupy czynników, z kategorii prawo i ekonomia, które mają swoje
źródła we wprowadzanych w odpowiedzi na wystąpienie pandemii regulacjach prawnych,
najczęściej występującym czynnikiem wśród badanych przedsiębiorstw jest ograniczenie
działalności. Czynnik ten dotknął przedsiębiorstwa przede wszystkim z tych sektorów, które
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w trakcie pandemii z powodu restrykcji prawnych nie mogły prowadzić swoich działalności
albo w ogóle, albo zostało to częściowe lub znacznie ograniczone (np. hotele, gastronomia,
podmioty handlowe). Drugim pod względem częstości występowania czynnikiem porażek
w tej grupie są obostrzenia sanitarne, powodowały między innymi brak dostępu do klientów
w standardowych, stacjonarnych kanałach sprzedaży. W tej grupie czynników badane
przedsiębiorstwa dosyć często doświadczyły również negatywnego wpływu spadku stóp
procentowych, pomijania ich w decyzjach pomocowych oraz wprowadzenia bezwzględnego
zakazu pobierania opłat od kontrahentów.
W kategorii sektorowych czynników porażek, wszystkie badane przedsiębiorstwa
najczęściej napotkały problemy związane ze znaczną destabilizacją dotychczas
odnotowywanego popytu na produkty i usługi. Dosyć częstą przyczyną niepowodzeń
przedsiębiorstw było również zjawisko spadku cen oraz marż, wpływające negatywnie na
wyniki finansowe. Czynnik ten miał szczególne znaczenie dla centrów handlowych, banków
czy przedsiębiorstw przemysłu petrochemicznego. Część badanych przedsiębiorstw
doświadczała również istotnych problemów logistycznych, głównie związanych
z zakłóceniami w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.
Wiele problemów w trakcie pandemii COVID-19 zidentyfikowały również
przedsiębiorstwa w obszarze relacji z klientami. Najczęstszym czynnikiem porażek w tej
kategorii, dotykającym wszystkich badanych przedsiębiorstw były kłopoty dotychczasowych
docelowych grup klientów, dotyczące głównie spadku ich zdolności zakupowych. Również
zmiany zachowań zakupowych polegające na odejściu od tradycyjnego, stacjonarnego sposobu
robienia zakupów na rzecz transakcji elektronicznych, spowodowały liczne problemy badanych
przedsiębiorstw, głównie centrów i sieci handlowych, banków czy producentów dóbr
luksusowych.
Jednymi z najistotniejszych problemów warunkujących niejednokrotne porażki badanych
przedsiębiorstw w trakcie pandemii, były czynniki finansowe. Wszystkie badane
przedsiębiorstwa musiały się bowiem zmierzyć z problemem wysokich kosztów stałych oraz
trudnościami ich redukcji w krótkim czasie, co powodowało, że spadkowi przychodów nie
odpowiadał adekwatny spadek kosztów działalności. Znaczenie w skali generowanych
problemów, miały też np. dodatkowe koszty czy brak rezerw finansowych na ich pokrycie.
W obszarze czynników zasobowych, wszystkie badane przedsiębiorstwa doświadczyły
problemów związanych z dużym personelem stałym. Niektóre przedsiębiorstwa dysponowały
również dużymi stanami zapasów materiałów i wyrobów gotowych (np. sieci handlowe,
producenci dóbr luksusowych), co oznaczało problemy z ich zbyciem i związaną z tym
dodatkową presją na obniżanie cen i marż.
Wielu czynników porażek badanych przedsiębiorstw można upatrywać w niewłaściwym
zarządzaniu w sytuacji kryzysowej takiej jak pandemia COVID-19. Jak się okazuje, wszystkie
poddane badaniom przedsiębiorstwa prezentowały niedopasowaną do zachodzących zmian
strategię, cechującą się m.in.: małą mobilnością oraz brakiem adekwatnych opcji działania
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w sytuacji kryzysu. Istotnymi czynnikami okazały się również opieszałość decyzyjna
odpowiadająca za niewystarczająco pilne reagowanie na kryzysy, jak też brak dywersyfikacji
produktów (np. w firmach budowlanych) oraz brak dywersyfikacji lokalizacji (np. w przypadku
przedsiębiorstw handlowych oraz gastronomicznych, które większą część punktów sprzedaży
ulokowały w galeriach handlowych).
Ostatnią grupę czynników porażek stanowią te związane z procesem sprzedaży.
Najczęstszym problemem wśród badanych przedsiębiorstw okazała się być wypracowany
jeszcze przed pandemią model sprzedaży, oparty o dominację sprzedaży stacjonarnej,
typowy dla sieci handlowych czy gastronomii. Oczywiście w tym przypadku bliźniaczym
czynnikiem był niski stopień digitalizacji procesów sprzedaży. Konieczność gwałtowanego
przechodzenia na zdalne formy sprzedaży obnażyła również słabości takie jak niewystarczająco
szybka transformacja cyfrowa przedsiębiorstw lub obiektywne jej ograniczenia (jak np.
w przypadku galerii handlowych).
Zidentyfikowane czynniki tworzą swoisty obraz okoliczności, które miały wpływ na liczne
problemy przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19. Spośród zidentyfikowanych
czynników można wytypować te, które stały się kluczowymi czynnikami porażek w trakcie
globalnej pandemii. Za kryterium uznania czynnika za kluczowy można uznać częstość jego
występowania w przypadku badanej grupy przedsiębiorstw. Wówczas za kluczowe czynniki
porażek można uznać te, które dotyczyły wszystkich badanych przedsiębiorstw, a więc:
destabilizacja popytu, kłopoty klientów, wysokie koszty stałe, problemy z szybką redukcją
kosztów, duży personel stały oraz niedopasowanie strategii.

6.

Wnioski

Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na zidentyfikowanie szeregu różnorodnych
czynników, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do porażek przedsiębiorstw
w trakcie trwania pandemii COVID-19. Można je podzielić na czynniki wewnętrzne, czyli:
uwarunkowania finansowe, zasobowe, kwestie zarządcze oraz sprzedażowe, jak też czynniki o
charakterze zewnętrznym, mające swoje źródło w otoczeniu przedsiębiorstw, czyli: czynniki
prawno-ekonomiczne, uwarunkowania sektorowe oraz klienci. Badania pozwoliły również na
wyłonienie tych czynników, które można uznać za kluczowe w generowaniu pandemicznych
problemów badanych przedsiębiorstw.
Głównym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest fakt, iż na wystąpienie
większości czynników porażek badane przedsiębiorstw nie miały wpływu. Były to zjawiska
zewnętrzne, którym nie można było zapobiec. Jedynym sposobem podejmowania prób radzenia
sobie z tego typu zjawiskami, szczególnie dla przedsiębiorstw z sektorów bezpośrednio
dotkniętych lockownem i restrykcjami pandemicznymi, było projektowanie skutecznych
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działań adaptacyjnych, co niestety nie zawsze się udawało. Ponadto istotnymi czynnikami
wpływającymi na skalę porażek były również nieskuteczne działania zarządcze.
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Streszczenie: Żywność to jeden z najważniejszych czynników kształtujących zdrowie i
zadowolenie obywateli, dlatego tak ważne jest wdrożenie regulacji, które będą czynić ten rynek
bezpiecznym i uczciwym. Działaniami wspomagającymi te cele jest zapewnienie możliwości
dokonywania świadomych wyborów przez konsumentów oraz uczciwe zasady prezentacji
treści i informacji na temat żywności. W związku z tym za cel pracy przyjęto ocenę
prawidłowości znakowania żywności, jaka występuje w obrocie handlowym na terenie Polski.
Metodą badawczą była analizy dokumentów (desk research), źródłami danych były
sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej w latach 2016-2019. Z przeprowadzonej
analizy wynika, że średnio co piąty środek spożywczy jest niewłaściwie oznakowany.
Pieczywo i wyroby piekarskie oraz drób i przetwory drobiowe to produkty, w przypadku
których poziom zakwestionowanych partii był najwyższy. Do najczęstszych uchybień należały
braki w zakresie obecności informacji o alergenach lub sposobu prezentowania tych informacji.
Stwierdzony poziom spełnienia wymagań prawnych w zakresie znakowania żywności należy
uznać za niezadawalający. Braki w postaci niekomunikowania obecności alergenów powodują
zagrożenie dla konsumentów. Sugeruje się więc podjęcie działań administracyjnych w celu
ograniczenia poziomu nieprawidłowości.
Słowa kluczowe: znakowanie, żywność, wymagania prawne, opakowanie
Summary: Food is one of the most important factors influencing health and satisfaction of
citizens. Therefore, it is so important to implement regulations that will make this market safe
and fair. Measures to support these goals are to ensure that consumers can make informed
choices and that there are fair rules for the presentation of food content and information. In
addition to the existence of appropriate legal regulations, their enforcement is also very
important. Based on the above, the aim of the study was to assess the correctness of food
labeling that occurs in trade in Poland. The analyzes were based on the annual reports of the
Trade Inspection. The desk research method was used. The research shows that, on average,
every fifth foodstuff is incorrectly labeled. The products with the highest level of the contested
lots are bread and bakery products as well as poultry and poultry products. Among the
irregularities that are recorded, the most common shortcomings were deficiencies in the
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presence of information about allergens or the manner of presenting this information. The level
of compliance with the legal requirements for food labeling was found to be very low and
unsatisfactory. Certain deficiencies in the form of not communicating the presence of allergens
pose a risk to consumers. It is suggested that administrative actions be taken to limit the level
of irregularities.
Keywords: labeling, food, legal requirements, packaging.

1. Wprowadzanie

Wraz z rozwojem rynku żywności obserwuje się coraz bardziej liczną, bogatszą i
różnorodną ofertę tych produktów. Konsumentom prezentowany jest szeroki asortyment
towarów, a na ich ostateczny wybór wpływ mają: wiedza na temat żywienia, prowadzony styl
życia, czy warunki materialne.
W dobie sprzedaży samoobsługowej i handlu przez Internet, klienci częściej zdani są na
informacje, które zamieszczone są bezpośrednio na opakowaniach lub w ofercie sprzedawcy.
W przekazach promocyjnych kierowanych do nabywców bardzo często dominuje perswazja i
chęć nakłonienia ich do zakupu. Stan ten potęgują powszechnie występujące reklamy jakie
pojawiają się telewizji, radiu i Internecie, które kreują wizję produktów spożywczych w jak
najbardziej pozytywny sposób. Jednak konsekwencjami nieprawidłowego żywienia są coraz
częściej obserwowane: nadwaga, otyłość i zwiększona zachorowalność na choroby przewlekłe,
niezakaźne. Dlatego tak ważny dla konsumentów jest dostęp do rzetelnych i prawdziwych
informacji na temat kupowanej żywności. W związku z tym za cel niniejszej pracy przyjęto
ocenę prawidłowości znakowania żywności, która dostępna jest w obrocie handlowym na
terenie Polski.

2. Informacje na temat żywności

Znak to coś, co informuje o czymś w sposób umowny, przez wywołanie określonych
skojarzeń (Dubisz, 2003). Zatem znaki to rzeczy lub zjawiska, które niosą znaczenie. Mogą to
być m.in.: litery, cyfry, dźwięki, gesty, światła, kolory (Lisowska-Magdziarz, 2019).
Przetwarzane przez odbiorcę znaki, do takiego stanu aby mogły być interpretowane, stają się
informacją (Aleksopulos i Theodoulidis, 2003). Zatem relację znaku i informacji można
zobrazować w sposób zaprezentowany na rys. 1.
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Rysunek 1. Znak a informacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wojciechowska-Filipek, 2015)

Jednym z podstawowych praw konsumenta, poza prawem do bezpieczeństwa nabywanego
produktu, jest prawo do informacji (Rozporządzenie 178/2002). Właściwe informowanie
konsumenta o zakupionej żywności służy ochronie jego zdrowia i interesów ekonomicznych.
Rzetelność informacji gwarantowana jest prawnie określonymi wymaganiami co do treści
przekazu i jego formy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(…) informacje na temat żywności to informacje, które dotyczą danego środka spożywczego
udostępniane konsumentowi finalnemu za pośrednictwem etykiet, innych materiałów
towarzyszących lub innych środków, w tym nowoczesnych narzędzi technologicznych lub
przekazu ustnego. Pojęcie to dotyczy zarówno informacji dobrowolnych, jak i obowiązkowych,
mogą być zamieszczone na tradycyjnej etykiecie, ale także przekazane z udziałem innych
nośników jak: radio, prasa, telewizja lub Internet (Szymecka- Wesołowska, 2003). Do
obowiązkowych informacji na temat żywności zaliczyć należy dane szczegółowe, które muszą
być przekazywane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności
informacji z następujących kategorii (Rozporządzenie 1169/2011):
• informacji o tożsamości i składzie, właściwościach lub innych cechach danego środka
spożywczego,
• informacji o ochronie zdrowia konsumentów i bezpiecznego stosowania danego środka
spożywczego; w szczególności na temat: cech składu, trwałości, przechowywania i
bezpieczeństwa oraz skutków zdrowotnych,
• informacji o charakterze żywieniowym umożliwiające konsumentom podejmowanie
świadomych decyzji.
W praktyce Rozporządzenie 1169/2011 zawiera wykaz danych szczegółowych. Grupę te
stanowią informacje, do których należą:
• nazwa żywności,
• wykaz składników,
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• wszelkie składniki lub substancje pomocnicze powodujące alergie lub reakcje
nietolerancji wymienione w zał. nr II do Rozporządzenia 1169/2011,
• ilość określonych składników lub kategorii składników,
• ilość netto żywności,
• data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
• wszelkie warunki przechowywania lub warunki użycia,
• nazwa lub firma i adres podmiotu wprowadzającego na rynek,
• kraj lub miejsce pochodzenia,
• instrukcja użycia,
• rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu,
• informacja o wartości odżywczej.
Uzupełniającą grupę informacji na temat żywności stanowią informacje dobrowolne. Jako
dobrowolne informacje rozumie się wszelkie informacje, które dotyczą cech produktu
spożywczego, lecz nie należą do informacji obowiązkowo przekazywanych konsumentom.
Informacje dobrowolnie mogą odnosić się do różnych cech produktu (Korzycka i
Wojciechowski, 2017). Do informacji dobrowolnych zaliczyć można także występujące na
opakowaniu m.in.: nazwy reklamowe, wszelkie grafiki, symbole czy zdjęcia (SzymeckaWesołowska, 2003). Zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 informacje dobrowolne dzieli się
na trzy grupy:
• informacje dobrowolne objęte szczególnymi wymogami,
• informacje dobrowolne objęte ogólnymi wymogami,
• informacje dobrowolne uregulowane w przepisach szczegółowych.
Informacje dobrowolne objęte szczególnymi wymogami, to te informacje, które w części
ogólnej Rozporządzenia 1169/2011 określone zostały jako informacje obowiązkowe (art. 9 10) ale w części szczegółowej, w przypadku konkretnych produktów obowiązek ten został
zniesiony. Jeśli jednak producent zdecyduje się zamieścić te informacje, musi to zrobić zgodnie
z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu 1169/2011.
Druga grupa informacji dobrowolnych to informacje objęte ogólnymi wymogami
Rozporządzenia 1169/2011. Do wymagań ogólnych należą: zakaz wprowadzania konsumenta
w błąd - informacje te nie mogą być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta oraz
muszą być w uzasadnionych przypadkach oparte na odpowiednich danych naukowych.
Trzecia grupa informacji dobrowolnych to informacje uregulowane w przepisach
szczegółowych. Dotyczyć one mogą informacji: o możliwej i nie zamierzonej obecności
produktów powodujących alergie lub nietolerancje, o tym czy dana żywność jest odpowiednia
dla wegetarian lub wegan, wskazania referencyjnych wartości spożycia dla szczególnych grup
ludności, braku lub zmniejszonej obecności glutenu w żywności.
Wobec obowiązkowych informacji na temat żywności występuje kilka istotnych wymagań,
które muszą zostać spełnione. I tak informacje te muszą być (Leśkiewicz, 2020):
• łatwo dostępne,
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• umieszczone w widocznym miejscu, w taki sposób aby były dobrze widoczne, wyraźnie
czytelne oraz nieusuwalne,
• podawane w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów z państw, w których dany
środek spożywczy jest wprowadzany.
W przypadku żywności w opakowaniu, informacje obowiązkowe muszą znajdować się na
etykiecie lub dołączonej ulotce. Wyraźną czytelność w tym przypadku ma zapewniać
minimalny rozmiar czcionki, której wysokość x zdefiniowana w załączniku IV Rozporządzenia
1169/2011 wynosi co najmniej 1,2 mm. Dla żywności pakowanej w mniejszych ilościach, w
przypadku których największa powierzchnia opakowania lub pojemnika ma pole mniejsze niż
80 cm2, wysokość czcionki x może zostać zmniejszona do minimum 0,9 mm.
W sytuacji środków spożywczych oferowanych do sprzedaży na odległość wszystkie
obowiązkowe informacje (poza datą ważności) muszą być dostępne przed ostatecznym
dokonaniem zakupu i znajdować się w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość.
W Rozporządzeniu 1169/2011 ograniczono wymagania związane z przekazywaniem
informacji w przypadku żywności nieopakowanej. Zostały one ograniczone do obowiązku
prezentowania wszelkich składników lub substancji powodujących alergie lub reakcje
nietolerancji.
Poza wymienionymi regulacjami prawnymi dotyczącymi znakowania, które są zawarte w
Rozporządzeniu 1169/2011 dodatkowym dokumentem dotyczącym tego obszaru jest
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zawarte są w nim wymagania
związane z obowiązkowym i dobrowolnym zamieszczaniem informacji na żywności. W sposób
szczegółowy uregulowano kwestie nazewnictwa takich produktów jak: cukier rafinowany,
miody pitne, wina i napoje winiarskie, wyroby czekoladowe i kakao, dżemy galaretki,
marmolady, soki i nektary, ekstrakty kawy i cykorii, miód, jaja, kazeinę i kazeiniany
spożywcze, mleko zagęszczone i w proszku. Natomiast do zagadnień znakowania ujętych w
tym rozporządzeniu o charakterze ogólnym należy zaliczyć (Taczanowski, 2017):
• uprawnienia do używania znaku „wyprodukowano zgodnie z zasadami integrowanej
produkcji roślin”
• stosowanie znaku „ produkt może być spożywany przez wegetarian” lub „odpowiedni
dla wegetarian”
• stosowanie znaku „ produkt może być spożywany przez wegan” lub „odpowiedni dla
wegan”
• obowiązku stosowania znaku „produkt głęboko mrożony” i „nie zamrażać powtórnie”.
Rozporządzenie 1169/2011 oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 grudnia 2014 r są uznawane to dwa podstawowe akty prawne dotyczące zasad znakowania
żywności na rynku polskim. Istnieje także szereg innych aktów prawnych i szczegółowych
wymagań dla różnych grup żywności (np. suplementy diety, wody mineralne), nie zostały one
omówione ze względu na fakt, że te grupy produktów nie były przedmiotem analizy w tej pracy.
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Do realizacji celów niniejszej pracy zastosowano metodę analizy dokumentów (ang. desk
research) (Bowen 2009; Bednarowska 2015), źródłami danych były Sprawozdania z
działalności Inspekcji Handlowej w latach 2016-2019, zamieszczone na stronach
internetowych
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów
(https://uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli…). Przyjęty do analizy okres związany jest z
dostępnością sprawozdań na stronie internetowej, gdzie nie zamieszczono późniejszych
raportów z lat 2020 i 2021.
Sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej to źródła danych, które należy uznać za
dokładne i rzetelne, Inspekcja Handlowa to wyspecjalizowany organ kontroli zajmujący się
m.in. ochroną interesów i praw konsumentów. Zakres działania i zadania Inspekcji Handlowej
regulpwany jest w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 o Inspekcji Handlowej. Jednostka ta jest
elementem urzędowego systemu nadzoru nad jakością handlową, m.in. żywności w handlu
detalicznym i przeprowadza kontrole oznakowania produktów.
W celu analizy i prezentacji danych ilościowych wykorzystano narzędzia statystyki
opisowej (Sobczyk, 2010) oraz oprogramowanie Excel. Jako dane wejściowe do analizy
wykorzystano tabele nr 2 ze Sprawozdań Inspekcji Handlowej w poszczególnych latach.

3. Wyniki

Analizę sprawozdań Inspekcji Handlowej rozpoczęto od oceny poziomu kontroli środków
spożywczych. Jak widać na rysunku 2 liczba partii skontrolowanej żywności w sklepach i
hurtowniach systematycznie maleje na przestrzeni analizowanego okresu. Spadek ten na
przestrzeni 4 lat wyniósł ok. 18%. wynosząc 28 458 skontrolowanych partii w roku 2019.

Rysunek 2. Liczba skontrolowanych i zakwestionowanych partii żywności w latach 2016-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej w latach
2016-2019)

Jednocześnie liczba zakwestionowanych ze względu na niewłaściwe oznakowanie partii
środków spożywczych była największa w 2016 r. i wyniosła 8639 partii. W kolejnych latach
wartość ta zmniejszała się osiągając wyniki ok. 6500 zakwestionowanych partii w latach 20182019 (Rysunek 2).

Rysunek 3. Odsetek kontroli oznakowania żywności zakończonych stwierdzeniem nieprawidłowości
w poszczególnych latach
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej w latach
2016-2019)

Na rysunku 3 zaprezentowano odsetek kontroli prowadzonych przez Inspekcje Handlową,
które skończyły się zakwestionowaniem partii żywności. Jak widać, w latach 2016, 2018 i 2019
ponad co piąta weryfikowana pod kątem poprawności oznakowania partia była kwestionowana.
Znacznie mniejszy odsetek nieprawidłowości odnotowano w 2017 r., wynosił on 16%.
Podsumowując stwierdzić należy, że pomimo coraz dłuższego okresu obwiązywania
Rozporządzenia 1169/2011 i działania organów kontrolnych nie obserwuje się istotnej poprawy
w zakresie realizacji wymagań o właściwym informowania konsumentów żywności.
W kolejnym kroku badania przystąpiono do bardziej szczegółowej analizy
nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli Inspekcji Handlowej. W tabeli 1
zaprezentowano grupy środków spożywczych, w przypadku których stwierdzono największy
odsetek zakwestionowany partii w analizowanym okresie. Dane w tabeli uszeregowano
malejąco względem danych z roku 2016 r.
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Tabela 1.
Procent partii zakwestionowanych poszczególnych grup żywności
Grupy żywności

Procent partii zakwestionowanych w
poszczególnych latach [%]
2016
2017
2018
2019

63,4*
41,3*
52,6*
51,9
Pieczywo i wyroby piekarskie
50,5
28,6
17,5
53,4*
Jaja spożywcze
50,0
12,9
18,4
15,3
Miód pszczeli
45,3
21,8
23,4
17,5
Wyroby garmażeryjne
41,5
34,3
40,0
35,9
Mięso i przetwory mięsne
41,3
32,5
30,2
51,2
Drób i przetwory drobiowe
29,1
35,9
32,0
20,6
Owoce i warzywa świeże
24,4
8,6
43,5
0,60
Żywność specjalnego przeznaczenia
Objaśnienie: symbol * - oznacza grupę żywności z maksymalnym odsetkiem zakwestionowanych partii
w danym roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej w latach
2016-2019)

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1. w latach od 2016 do 2018 najwięcej
partii zakwestionowano w grupie żywności jaką jest pieczywo i wyroby piekarskie. Wartość
procentowa ujawnionych nieprawidłowości w tych trzech latach oscylowała średnio w granicy
52%. Oznacza to, że w tym okresie ponad połowa partii poddanych kontroli nie spełniała
wymogów prawa w zakresie prawidłowego oznakowania. Warto zaznaczyć, że w grupie
pieczywo i wyroby piekarskie odnotowano największą procentową wartość
zakwestionowanych partii spośród wszystkich kategorii żywności, tj. 63,4% w 2016 r. Z kolei
w 2019 r zakwestionowano najwięcej partii jaj spożywczych, odsetek zakwestionowanych
partii wynosił 53,4 %.
W celu interpretacji danych zawartych w tabeli 1 utworzono rysunek 4, na którym
zamieszczono średnie arytmetyczne odsetków zakwestionowanych partii grup żywności w
latach 2016-2019. Dane te zostały uszeregowane rosnąco.
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Rysunek 4. Uśredniony odsetek zakwestionowanych partii poszczególnych grup żywności w latach
2016-2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej w latach
2016-2019)

Analizując wartości uśrednione, grupą środków spożywczych o największym odsetku
zakwestionowanych partii jest pieczywo i wyroby piekarskie z uśrednioną wartością dla
analizowanego okresu 4 lat wynoszącą 52%. Kolejne grupy żywności o najwyższych
procentowo wartościach zakwestionowanych partii to: drób i przetwory drobiowe (39%), mięso
i przetwory mięsne (38%) oraz jaja spożywcze (38%).
Analizując dostępne raporty Inspekcji Handlowej można także zapoznać się z bardziej
szczegółowymi powodami kwestionowania partii środków spożywczych. Z danych
ilościowych zawartych w sprawozdaniach wynika, że ok. 31% nieprawidłowości wynika z
błędnego sposobu prezentowania informacji o alergenach lub brak takiej informacji. Drugim
często występującym uchybieniem w oznakowaniu środków spożywczych (ok. 6%) był brak
informacji o miejscu pochodzenia produktu. Nieprawidłowości związane z niską czytelnością
informacji stanowiły mniej niż 1%.

4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza stanowi obraz sytuacji związanej z poprawnością oznakowania
żywności na rynku polskim. Wynika z niej, że sytuacja w tym zakresie nie jest dobra,
uogólniając przyjąć można, że co piąty produkt żywnościowy nie spełnia wymagań w zakresie
prawidłowego oznakowania. Ponadto istnieją grupy żywności, w przypadku których odsetek
zakwestionowanych partii jest znacznie wyższy – na przykład w przypadku pieczywa i
wyrobów piekarskich, średnio w badanym okresie przekraczał on 50%. Dane te są bardzo
niepokojące zwłaszcza, że pieczywo jest produktem powszechnie spożywanym przez
konsumentów.
Dodatkowe obawy budzić mogą występujące nieprawidłowości związane z brakiem lub
błędnym informowaniem o alergenach zawartych w oferowanej żywności. Zgodnie z danymi
Inspekcji Handlowej, problem ten stanowi ok. 31% ogółu przyczyn zakwestionowania
oznakowania badanych środków spożywczych. Alergie to niepożądane reakcje organizmu na
wskutek spożycia określonych składników (Protasiewicz i Iwaniak, 2014), dlatego informacje
na ich temat mają istotny i bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta
(Krełowska-Kułas, 2006).
Przedstawiony obraz stanu poprawności oznakowania żywności na rynku polskim
pozostawia wiele do życzenia i może budzić obawy co do zapewnienia bezpieczeństwa
konsumentów i ich rzetelnego informowania. Wprawdzie analiza nie obejmuje ostatnich dwóch
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lat, jednak można przypuszczać, że aktualny stan niewiele się zmienił. Sytuacja ta jest bardzo
niepokojąca i powinna powodować konkretne działania ze strony administracji państwowej
ukierunkowane na obniżenie poziomu nieprawidłowości.

Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych na projekt w ramach programu
Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 20192022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł.
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Streszczenie: System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)
jest ważnym narzędziem umożliwiającym przepływ informacji oraz szybką reakcję krajów
unijnych w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia publicznego w stosunku
do produktów importowanych z krajów trzecich oraz reimportowanych przez kraje europejskie.
Produkty zawierające zanieczyszczenia szkodliwe dla konsumentów, w ilości przekraczającej
dozwolone
wartości,
podlegają
odpowiednim
procedurom,
a
czasami
ze względu na kwestie bezpieczeństwa są wycofywane z rynku unijnego. Wśród dużej liczby
produktów importowanych na obszar celny Unii Europejskiej (UE) znajdują się, cieszące się
od dawna ogromną popularnością wśród europejskich konsumentów, kawy i herbaty.
Od 2015 roku zaobserwowano także znaczące zainteresowanie konsumentów w krajach UE, w
tym w Polsce produktami z ostrokrzewu paragwajskiego - Yerba Mate (Ilex paraguariensis).
Wraz ze wzrostem popytu na ten produkt zaobserwowano wzrost jego importu na terytorium
UE, co niestety wiąże się również ze zwiększoną liczbą notyfikacji odnotowywanych w
systemie RASFF.
Celem artykułu jest analiza danych zawartych w systemie RASFF, dotyczących
importowanych na unijny obszar celny herbaty, kawy i Yerba Mate w kontekście potencjalnych
zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa konsumpcji tych produktów. Jako metodę badawczą
zastosowano technikę desk research, skoncentrowaną przede wszystkim na analizie liczby i
rodzaju powiadomień odnotowanych w ramach systemu RASFF w latach 2020-2022.
W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano związki, które najczęściej występują
w analizowanych produktach w niedozwolonych ilościach i stanowią podstawę do wszczęcia
odpowiedniej procedury w ramach RASFF. W większości przypadków, podstawą wycofania
herbaty, kawy czy Yerba Mate z obszaru celnego UE były zbyt wysokie zawartości pozostałości
pestycydów (antrachinony, bifenyl), insektycydów (chlorpyrifos, tolfenpyrad) oraz mikotoksyn
(ochratoksyny). W analizowanym przedziale czasowym, najwięcej notyfikacji dotyczyło
herbaty (62), a najmniej – Yerba Mate (6). W przypadku kawy odnotowano 13 takich
powiadomień.
Słowa kluczowe: System RASFF, bezpieczeństwo żywności, herbata, kawa, Yerba Mate
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RASFF SYSTEM AS A TOOL FOR FOOD SAFETY MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF TEA, COFFEE AND YERBA MATE
Abstract: The European Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) is an important tool
utilised for information sharing and rapid response by EU countries when public health risks
are identified in relation to products imported from third-party countries and re-imported by
European countries. Products containing contaminants harmful to consumers in excess of
permitted levels are subject to appropriate procedures and, sporadically, due to safety concerns,
are withdrawn from the EU market. Among the large number of products imported into the
customs territory of the European Union (EU) are coffees and teas, which have long been
markedly popular with European consumers. Since 2015, significant consumer interest has also
been observed in EU countries, including Poland, in products made from the Paraguayan holly
plant, Yerba Mate (Ilex paraguariensis). Along with the increase in demand for the
aforementioned product, an increase in its import to the EU territory was observed, which,
regrettably, is also associated with an increased number of notifications recorded in the RASFF
system.
The aim of this study is to analyze data included in the RASFF system concerning coffee, tea
and Yerba Mate imported to the EU customs territory in the context of potential threats to the
safety of consumption of the aforestated products. The desk research technique has been applied
as a research method, focused primarily on the analysis of the number and type
of notifications recorded within the RASFF system in 2020-2022.
As a result of the performed analysis, compounds that are most frequently found in the analyzed
products in prohibited amounts and are the basis for initiating an appropriate procedure under
the RASFF were identified. In most cases, the basis for withdrawal of tea, coffee or Yerba Mate
from the EU customs area were: excessive residues of pesticides (anthraquinones, biphenyl),
insecticides (chlorpyrifos, tolfenpyrad) and mycotoxins (ochratoxin). During the time interval
analyzed, the highest number of notifications was for tea (62) and the lowest for Yerba Mate
(6). In the case of coffee, 13 such notifications were recorded.
Keywords: RASFF System, food safety, tea, coffee, Yerba Mate.

1. Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu odnotowuje się liczne publikacje traktujące o świadomości
współczesnego konsumenta wobec produktów spożywczych (Kavanaugh, and Quinlan, 2022;
Muça at al., 2022; Shamim at al., 2021; Toma at al., 2020). W większości z nich przyjmuje się,
że konsument świadomy to konsument znający swoje prawa, potrafiący zrozumieć informacje
zawarte na opakowaniu (etykiecie), poszukujący produktów z upraw ekologicznych
oraz poszukujący zależności pomiędzy spożywaną żywnością a jej działaniem prozdrowotnym.
Zdecydowana większość badań dotyczy głównie tych kwestii. Jednak napotyka się również na
publikacje dotyczące „drugiego bieguna” tej świadomości. Samotyja i Sielicka-Różyńska
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(2021)
wykazały,
że
współczesny
konsument
ma
duże
problemy
z odpowiednią interpretacją np. pojęć „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do”. Z kolei
Śmiechowska i Kłobukowski (2017) wskazali na kwestie bezpieczeństwa informacji
i umiejętności odpowiedniej interpretacji informacji zawartych na opakowaniu (etykiecie),
gdyż wbrew deklaracjom konsumentów istnieją duże problemy z właściwym zrozumieniem
treści przekazywanych przez producentów. W tym wszystkim pozostają jeszcze kwestie
bezpieczeństwa żywności trafiającej na sklepowe półki. Współczesny konsument raczej nie
zastanawia się nad tym, czy produkt zawiera niedopuszczalne zawartości związków
szkodliwych dla jego zdrowia. W większości przypadków słusznie zakłada, że żywność
oferowana w sprzedaży jest dla niego bezpieczna, z wyłączeniem kwestii alergii
i nietolerancji pokarmowych. W unijnym i krajowym prawodawstwie aspekty bezpieczeństwa
żywności zawarte są głównie w rozporządzeniu (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (z późn. zm.) oraz Ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (z późn. zm.). Zgodnie
z definicjami zawartymi w tych dokumentach za produkt spożywczy, który z definicji powinien
być bezpieczny, uznaje się środek spożywczy, który nie jest szkodliwy dla zdrowia oraz nadaje
się do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie 178/2002; Ustawa, 2006).
Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia organy
urzędowej kontroli żywności są zobowiązane do przeprowadzenia m.in. granicznych kontroli
sanitarnych żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej.
Celem tych kontroli jest niedopuszczenie na unijny obszar celny produktów z państw trzecich,
niespełniających odpowiednich wymagań w zakresie jakości, rozumianej przede wszystkim
w kontekście bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 85. ust. 1. Ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, urzędowe kontrole przeprowadzane przez odpowiednie organy (art. 73 ust. 1),
w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF),
realizują zadania dotyczące powiadamiania o niebezpiecznej żywności, w tym żywności
pochodzenia zwierzęcego oraz paszach. System RASFF jest narzędziem umożliwiającym
przepływ informacji oraz szybką reakcję w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia
publicznego w łańcuchu żywnościowym. Produkty zawierające szkodliwe substancje
najczęściej są wycofywane z rynku (Maleszka, 2009).
Do produktów cieszących się stale rosnącą popularnością wśród europejskich
konsumentów należą niewątpliwie kawa, herbata oraz w ostatnich latach Yerba Mate.
Według danych zaprezentowanych przez The Observatory of Economic Complexity (OEC) od
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wielu już lat obserwuje się rosnącą konsumpcję tych produktów w Unii Europejskiej (UE),
a tym samym zwiększony jest ich import z krajów trzecich, które są krajami endemicznego
pochodzenia tych roślin. Analizując dane OEC, dotyczące importu herbaty do krajów
europejskich w latach 2017-2020, można zauważyć w miarę stabilną wielkość importu, a jego
wartość przez cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie odpowiednio: 2,17 mld dolarów
w 2017 roku, 2,12 mld dolarów w roku 2018 oraz 2 mld dolarów w latach 2019 i 2020.
Szacowano, że w latach 2019-2020 największy wzrost reeksportu herbaty w Europie miał
miejsce w Polsce (10 mln dolarów). W analizowanym okresie również wartość importu kawy
do Europy wykazywała się stabilną tendencją, lecz na niemal 8-krotnie wyższym poziomie niż
import herbaty. Najwyższą wartość importowanej kawy odnotowano w roku 2017
(18,4 mld dolarów). Natomiast w latach 2018-2020 wartość importu nieznacznie zmalała
i wynosiła od 17,1 do 17,9 mld dolarów. W latach 2019-2020 największy wzrost importu kawy
w Europie odnotowano w Niemczech (276 mln dolarów), Belgii (222 mln dolarów), Francji
(97 mln dolarów) oraz Szwajcarii (66,8 mln dolarów). Z kolei zgodnie z informacjami
dotyczącymi importu Yerba Mate do Europy, stwierdzono, że jego wartość, w analizowanym
okresie wykazywała tendencję wzrostową. W roku 2017 import Yerba Mate do Europy
szacowano na poziomie 19,2 mln dolarów, podczas gdy w latach kolejnych było
to odpowiednio 21,3 mln dolarów roku 2018, 21,6 mln dolarów w roku 2019 oraz 30 mln
dolarów w roku 2020. W latach 2019-2020 największy wzrost importu w Europie
zaobserwowano w Niderlandach (2,06 mln dolarów) oraz w Polsce (1,98 mln dolarów).
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono przeanalizować dane dotyczące herbaty, kawy
i Yerba Mate importowanych na unijny obszar celny z krajów trzecich
oraz reimportowanych z krajów europejskich w kontekście potencjalnych zagrożeń
w zakresie bezpieczeństwa tych produktów. Aby zrealizować cel zastosowano technikę desk
research, skoncentrowaną przede wszystkim na analizie liczby i rodzaju powiadomień
odnotowanych w ramach systemu RASFF oraz analizie dostępnych danych literaturowych
i innych źródeł tematycznych (Bednarowska, 2015).

2. Bezpieczeństwo żywności jako element jakości produktu spożywczego

Produkt (środek) spożywczy (żywność) jest definiowany w Rozporządzeniu (WE)
nr 178/2002 jako: „jakakolwiek substancja lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony
lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi, lub którego spożycia przez ludzi
można się spodziewać” (Rozporządzenie 178/2002). Dla współczesnych konsumentów bardzo
istotną kwestią jest, aby żywność charakteryzowała się odpowiednią jakością, w każdym jej
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wymiarze, w tym przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa rozumianego bardzo często
jako wpływ na zdrowie (Szczucki, 1970; Kołożyn-Krajewska, and Sikora, 2010; Śmiechowska,
2013).
Podstawowe wymagania odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności
na terenie UE zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Rozporządzenie 178/2002).
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności, wiąże się z tym, iż żywność nie spowoduje szkody
dla konsumenta, gdy jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z przeznaczeniem (FAO,
30.03.2022). Ponadto zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia bezpieczeństwo żywności jest rozumiane jako ogół
warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności:
− stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
− poziomów substancji zanieczyszczających,
− pozostałości pestycydów,
− warunków napromieniania żywności,
− cech organoleptycznych,
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością
– w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka (Ustawa, 2006).
Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa żywności obejmuje wszystkie etapy łańcucha
żywnościowego, od produkcji do konsumpcji. Jej celem jest zapewnienie, aby żywność
wprowadzona do obrotu była bezpieczna i charakteryzowała się odpowiednim poziomem
jakości, wartości energetycznej i odżywczej, a także zapewnienie konsumentom dostępu
do jasnych informacji na temat pochodzenia, składu i wykorzystania żywności oraz jej
oznakowania (Komisja Europejska, 30.03.2022).
Kwestia bezpieczeństwa żywności jest bardzo ważna dla wielu interesariuszy, w tym
rządów, obywateli, sektora prywatnego i agencji międzynarodowych. Ze względu na stale
pojawiające się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, które zwiększają ryzyko jej
skażenia i rozprzestrzeniania się, niezbędny jest stały monitoring łańcucha żywnościowego. Do
czynników zwiększających ryzyko należą zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji
żywności, zmiany środowiskowe, nowe bakterie i toksyny, lekooporne drobnoustroje,
zwiększone podróżowanie i rozwój handlu (WHO, 30.03.2022).
W związku z tym państwa członkowskie UE są zobowiązane do monitorowania ruchu
żywności
w
celu
wykrycia
i
wyeliminowaniu
ewentualnych
zagrożeń.
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Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady na
rynek nie może być wprowadzony niebezpieczny środek spożywczy, który rozumiany jest jako
szkodliwy dla zdrowia lub nienadający się do spożycia przez ludzi. Monitorowanie jakości
żywności gwarantuje szybsze i skuteczniejsze wycofanie danej partii produktu, która stwarza
zagrożenie (Rozporządzenie 178/2002; Śmiechowska, 2013).
Jedną z bardziej znaczących instytucji, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa
żywności na unijnym rynku jest Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności – EFSA.
Do głównych zadań tego urzędu należy udzielanie informacji oraz porad naukowych na temat
istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym (EFSA,
30.03.2022).
W Polsce z kolei za nadzór nad bezpieczeństwem żywności odpowiedzialne są: Państwowa
Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Za koordynację prac tych instytucji odpowiedzialny jest Minister właściwy ds. zdrowia.
Instytucje te, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z Ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia sprawują nadzór nad działalnością podmiotów funkcjonujących na rynku
żywnościowym. Dbają o to, aby przedsiębiorcy stosowali się do odpowiednich wymagań prawa
żywnościowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji.
W ramach tych prac, instytucje nadzorujące są zobowiązane do funkcjonowania w ramach
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System
for Food and Feed). W Polsce to Główny Inspektor Sanitarny kieruje siecią systemu RASFF,
prowadzi krajowy punkt kontaktowy tego systemu i jest odpowiedzialny za jego
funkcjonowanie oraz powiadamianie Komisji Europejskiej o stwierdzonych przypadkach
niebezpiecznej żywności oraz pasz wprowadzanych na terytorium UE.

3. RASFF – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
i Paszach

W Unii Europejskiej obowiązuje obszerny i szczegółowy zestaw przepisów prawnych
dotyczących bezpieczeństwa żywności. Kwestia bezpieczeństwa żywności jest bardzo ważna
zarówno dla konsumentów, jak i producentów żywności. Istotnym narzędziem, które zapewnia
przepływ informacji o zagrożeniach identyfikowanych w łańcuchu żywnościowym jest System
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), dzięki któremu
możliwa jest szybka reakcja w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia publicznego
(Komisja Europejska, 30.03.2022).
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RASFF został utworzony w 1979 roku, kiedy powołano system służący
do natychmiastowego powiadamiania państw członkowskich o poważnych zagrożeniach dla
zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów związanych z produktami żywnościowymi.
W latach 1992 i 2002 rozszerzono zakres działania i objął on swoim zasięgiem cały zakres
łańcucha żywieniowego, w tym również środki przeznaczone do żywienia zwierząt (Matuszak,
2012; Pigłowski, 2018). W skład struktury członkowskiej RASFF wchodzą krajowe organy ds.
bezpieczeństwa żywności państw członkowskich Unii Europejskiej Komisja Europejska,
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), urząd Nadzoru Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ESA), Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Szwajcaria. Dzięki
systemowi RASFF możliwa jest skuteczna wymiana informacji pomiędzy jego członkami oraz
zagwarantowana całodobowa obsługa w celu zapewnienia, aby pilne powiadomienia zostały
wysłane i otrzymane wspólnie i skutecznie. W wyniku działania systemu RASFF
wyeliminowane zostało wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, zanim mogły one być
szkodliwe dla konsumentów (Jankowska, and Łazowska, 2021; Komisja Europejska,
30.03.2022; Pigłowski, 2018).
Obecnie podstawą prawną dla funkcjonowania systemu RASFF jest Rozporządzenie (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Komisja Europejska, 30.03.2022; Rozporządzenie 178/2002). Rozporządzenie to
stanowi podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla krajów Wspólnoty
Europejskiej (Śmiechowska, 2013).
Powiadomienia alarmowe w systemie RASFF przesyłane są wtedy, gdy produkt
żywnościowy, który znajduje się już na rynku może stanowić ryzyko i wymagane jest
natychmiastowe działanie (Pigłowski, 2018). Konsumenci mają możliwość śledzenia
powiadomień w systemie RASFF poprzez, udostępniony od czerwca 2014 roku, portal
publicznie dostępny dla konsumentów. Świadomi konsumenci powinni wiedzieć, które
produkty niosą ze sobą zagrożenia i jakiego są one typu, w związku z czym dla takich
konsumentów system RASFF może stanowić cenne źródło tego typu informacji (Maleszka,
2009). Udostępnione na stronie RASFF informacje zawierają najnowsze powiadomienia
o wycofaniu żywności i ostrzeżeniach mających znaczenie dla zdrowia publicznego
we wszystkich krajach UE. Przez pewien okres możliwy był wgląd w powiadomienia sprzed
kilku lat, obecnie jednak możliwe jest śledzenie tylko zgłoszeń do dwóch lat wstecz. Baza
danych RASFF została utworzona przez Komisję Europejską, by informacje w niej zawarte
były jak najbardziej przejrzyste i czytelne dla konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz
organów nadzorujących bezpieczeństwo żywności na całym świecie. Notyfikacje w RASFF
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przedstawiają informacje o kategoriach zagrożeń oraz produktach mogących stwarzać
zagrożenie (Jankowska, and Łazowska, 2021). Aby jednak nie przyczyniać się do
ewentualnych szkód ekonomicznych, obowiązkiem Komisji jest znalezienie równowagi
pomiędzy otwartością a ochroną informacji (Komisja Europejska, 30.03.2022; Pigłowski,
2018).
W systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach pojawiają się trzy
rodzaje powiadomień:
− powiadomienie o zagrożeniu (Alert Notification),
− powiadomienie informacyjne (Information Exchange),
− wiadomości/informacje (News).
Alerty (powiadomienia o zagrożeniu) oznaczają poważne bezpośrednie lub pośrednie ryzyko
związane z żywnością, które wymaga lub może wymagać podjęcia szybkich działań przez
innych członków RASFF. Powiadomienia informacyjne oznaczają bezpośrednie lub pośrednie
ryzyko związane z żywnością, które nie wymagają podjęcia szybkich działań przez innych
członków RASFF. Powiadomienia o aktualnych zdarzeniach (news) oznaczają ryzyko
związane z żywnością, jednak powiadomienia te pochodzą z nieformalnego źródła, zawierają
niezweryfikowane informacje lub dotyczą niezidentyfikowanego produktu. Oprócz
wspomnianych powiadomień do RASFF zgłaszane są również przypadki związane
ze zwróceniem produktu przez kontrolę graniczną, czyli tzw. border rejections
(Rozporządzenie 1715/2019; Maleszka, 2009; Maleszka, and Matuszak, 2008; Śmiechowska,
2013).

4. Jakość herbaty, kawy i Yerba Mate importowanych na obszar celny UE
w kontekście ich bezpieczeństwa zdrowotnego

Każdy z krajów należących do systemu RASFF wprowadza zgłoszenia
o zidentyfikowanych zagrożeniach do centralnego systemu Komisji Europejskiej. W ramach
realizacji celu pracy, dokonano analizy danych udostępnianych w systemie RASFF na stronie
internetowej Komisji Europejskiej. Udostępnione przez Komisję Europejską dane pochodzą
z okresu od stycznia 2020 do marca 2022. Dokonując analizy informacji przekazywanych
w ramach zgłoszeń systemu RASFF dotyczących herbaty, kawy i Yerba Mate zidentyfikowano
związki pojawiające się w analizowanych produktach w niedozwolonych ilościach.
Pierwsze powiadomienia w systemie RASFF, które poddano analizie, dotyczyły herbaty.
W wyszukiwarce portalu RASFF wpisano hasło „tea”, a wyszukiwanie ograniczono do dwóch
111

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

System RASFF…

kategorii produktów: „cocoa and cocoa preparations, coffee and tea” oraz „herbs and spices”.
W ramach wprowadzonych kryteriów zidentyfikowano 62 powiadomienia. Rodzaje
powiadomień dotyczących wprowadzanej na rynek herbaty zostały przedstawione w Tabeli 1.
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Tabela 1.
Powiadomienia w systemie RASFF dotyczące herbaty w okresie od stycznia 2020 r. do marca 2022 r.
Rodzaj zagrożenia

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

2021 – 32 powiadomienia
pyrrolizidine alkaloids in
chamomile tea

unauthorised Food ingredient
Senna in tea

pesticides residues in tea

pyrrolizidine alkaloids in
camomile tea

Portugal

-

Netherlands

-

Cameroon

Mogota Hemp tea 20 pieces with
high tetrahydrocannabiol content
(THC), CBD and CBDA
chlorpyrifos and acetamiprid in
green tea with cardamom

Rodzaj zagrożenia

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

do marca 2022 – 9 powiadomień
tetrahydrocanabinol in tea blends
Germany
with hemp leaves
anthraquinone in tea x2

Netherlands

unauthorised pesticide residue
anthraquinone in tea

China

acetamiprid (0,19 +/- 0,1 mg/kg),
anthraquinone (0,15 +/- 0,08
mg/kg), lambda-cyhalotrin (0,024
+/- 0,012 mg/kg), dinotefuran
(0,057 +/- 0,029 mg/kg),

China

UK

high Level of
Tetrahydrocannabinol (THC) in
Cannabis Tea

border
rejection
notification

alert notification

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

2020 – 21 powiadomień
missing allergen labeling on fruit
Germany
tea

harmful content of delta-9-THC in
organic CBD hemp tea

pesticide residues in tea
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Rodzaj zagrożenia

China

increased THC content in organic
hemp tea

Austria

tetrahydrocannabinol in herbal tea

Germany

tea with high content of sennosides

Thailand

pyrrolizidine alkaloids in herbal
tea

Czech
Republic

acetamiprid (0.15 mg/kg - ppm)
and lambda-cyhalothrin (0.14
mg/kg - ppm) and unauthorised
substances chlorpyrifos (0.03

China
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mg/kg - ppm) and tolfenpyrad
(0.11 mg/kg - ppm) in green tea
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imidacloprid (0,12 +/- 0,06 mg/kg)
in tea

pesticide residues (cyhalothrin,
dinotefuran, tolfenpyrad) in tea

China

cyhalothrin-lambda and bifenyl in
Chinese tea

China

unauthorised substance
tolfenpyrade in green tea

China

unauthorised substance
chlorpyrifos in tea

China

acetamiprid (0.34 mg/kg - ppm)
and lambda-cyhalothrin (0.07
mg/kg - ppm) in green tea

China

unauthorised plant extract in green
tea

China

exceeding the MRL of Folpet in
Green Tea

-

unauthorised pesticide residue
chlorpyrifos in tea

Taiwan

exceeding the MRL of
Tolfenpyrad in Black Tea

-

anthraquinone (0,13 mg/kg) and 2Phenylphenol (0,14 mg/kg) in
smoked black tea

China

green tea - exceeded pesticide
residues

-

propamocarb (0.12 mg/kg - ppm)
in green tea

China

exceeding the MRL of Folpet in
Green Tea

-

lambda-cyhalothrin and
unauthorised substances
diafenthiuron and dinotefuran in
tea

China

anthraquinone in black tea

-

tolfenpyrad in green tea

China

tolfenpyrad

China

dinotefuran (0,071 ± 0,036 mg/kg)
in black tea

India

pesticide residues in green tea

Japan

unauthorised chlorpyrifos and
buprofezin above MRL in green
tea

China

too much unauthorised pesticide
residues (tolfenpyrad,

China
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anthraquinone, chlorpyrifos) in
Oolong tea
too much unauthorised pesticide
residue (anthraquinone) in organic
green tea x2
unofficial translation: green tea unauthorized substance tolfenpyrad 0,043 ± 0,022 mg/kg

China

Multiple pesticide residues in tea
x2

China

Turkey

increased total Δ9-THC content in
herbal tea mixture with hemp
leaves

Germany

salmonella in orange blossoms
used in tea

-

unauthorized medicinal tea, placed
on the market as food

Syria

unauthorised substance
tetrahydrocanabinol in and
unauthorized novel food hemp tea

Poland

plant parts Cassia Senna L. and
Rhamnus Frangula L. in herbal
tea

-

unauthorised placing on the market
of ranong tea containing senna
leaves and senna fruits

Thailand

unauthorised substances ethiprole,
dinotefuran and tolfenpyrad and
exceedance of maximum levels of
pesticides in teas

Japan

illegal Marketing of Herbal Tea
Pure Raw Natural Ephedra Sinica
Te Ma Huang Herbal Tea

-

tea - unsuitable for human
consumption

-

acetamiprid and monocrotophos in
tea

India

pennyroyal tea (Mentha Pulegium)

-

non-authorised novel food
ingredient alder buckthorn and
suspected pharmacological effects
in tea x2

information notification

-

anthrachinon and Acetamiprid in
Green Tea

unauthorised substance
tolfenpyrade in green tea

China

unauthorized novel food CBD in
coffee and tea pods

UK

Note: opracowanie własne na podstawie https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search.

115

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

-

System RASFF…

Powiadomienia o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem herbaty pochodziły łącznie
z 17 krajów, przy czym najwięcej z nich wprowadzono przez Niemcy (28%), Polskę (16%)
oraz Finlandię (13%). Zauważono tendencję wzrostową pod względem liczby notyfikacji na
przestrzeni analizowanych lat. W 2020 roku wprowadzono 21 zgłoszeń,
w 2021 roku 32, a do końca marca 2022 roku zgłoszono już 9 powiadomień. Analizując dane
dotyczące importu herbaty do Europy, dostępne na stronie The Observatory of Economic
Complexity, zauważono powiązania pomiędzy największymi europejskimi importerami,
a krajami zgłaszającymi powiadomienia o zagrożeniach bezpieczeństwa herbaty. Do państw
należących do czołówki w obu tych kwestiach należą Niemcy, które zgłosiły najwięcej
powiadomień i zajmują trzecie miejsce pod względem wielkości importu herbaty w Europie,
oraz Polska, która zgłosiła10 notyfikacji i jest 6. krajem europejskim pod względem importu
herbaty (OEC, 30.03.2022).
Powiadomienia w systemie RASFF w zakresie bezpieczeństwa herbaty dotyczyły istotnych
zagrożeń, do których należały przede wszystkim:
− obecność pozostałości pestycydów i insektycydów, w tym przekroczone najwyższe
dopuszczalne poziomy (NDP),
− obecność alkaloidów pirolizydynowych,
− zawartość niedozwolonych substancji, takich jak: kannabidiol (CBD)
czy tetrahydrokannabinol (THC - substancja psychoaktywna), senna (roślina
o działaniu przeczyszczającym) oraz rokitnik olchowy (roślina o działaniu
przeczyszczającym),
− obecność fungicydów,
− niezadeklarowane alergeny,
− obecność konserwantów,
− obecność bakterii chorobotwórczych (Salmonella)
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Zgodnie z wytycznymi FAO/WHO pozostałość pestycydu rozumiana jest jako suma
związków chemicznych obecnych w produkcie spożywczym w wyniku stosowania pestycydu,
zarówno niezmienionej substancji aktywnej, jak i produktów transformacji
o działaniu toksycznym (Dobosz, and Jaskólecki, 2007). Wśród pozostałości pestycydów
zidentyfikowanych w herbacie były: antrachinony, bifenyl, cyhalothrin. W herbacie oznaczono
również pozostałości insektycydów, takich jak: chlorpyrifos, tolfenpyrad, ethiprole,
dinotefuran, acetamiprid, imidacloprid. Pestycydy i insektycydy to środki ochrony roślin, które
mają właściwości toksyczne o szkodliwym działaniu dla ludzi (Mie at al., 2018; Can-Xin at al.,
2022). Do środków ochrony roślin, które wykryto w herbacie, należały również pozostałości
fungicydów, czyli związków działających grzybobójczo, szeroko stosowanych w ochronie
upraw. Do tej grupy należały np.: 2-phenylphenol oraz propamocarb. Alkaloidy
pirolizydynowe (PA) to związki, których obecność w herbacie spowodowała zgłoszenie
kolejnych powiadomień. Są to toksyczne związki rozpowszechnione w gatunkach roślin
przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Moreira at al., 2018). Wśród zagrożeń wpływających
na bezpieczeństwo herbaty wykryto również obecność tetrahydrokannabinolu (THC),
substancji psychoaktywnej, która może wywoływać euforię, zaburzenia poznawcze oraz
zwiększony lęk. Kannabidiol (CBD) w literaturze przypisywane ma działanie przeciwlękowe,
jednak zarówno THC, jak i CBD modyfikują stan psychiczny poprzez wpływ na ośrodkowy
układ nerwowy (Graczyk, and Leppert, 2021). Ostatnio zgłoszone powiadomienie dotyczące
zagrożeń bezpieczeństwa herbaty dotyczyło wykrycia bakterii chorobotwórczej – Salmonelli,
która może powodować u ludzi objawy zatrucia pokarmowego i gorączkę (Ehuwa at al., 2021).
Każde z powiadomień posiada przypisaną decyzję o istotności ryzyka. Spośród 62 notyfikacji,
19 (31%) zostało uznanych za poważne. Powiadomienia te dotyczyły przede wszystkim
produktów, w których wykryto przekroczone najwyższe dopuszczalne normy (NDP)
pestycydów oraz obecności THC i alkaloidów pirolizydynowych. Konsekwencją wykrytych
poważnych zagrożeń było najczęściej wycofanie produktu z rynku.
Kolejne powiadomienia w systemie RASFF, które poddano analizie, dotyczyły kawy.
Do wyszukiwarki RASFF wpisano hasło „coffee” oraz ponownie ograniczono wyszukiwanie
do dwóch kategorii produktów „cocoa and cocoa preparations, coffee and tea” oraz „herbs and
spices”. Zgłoszenia przypisane były jedynie do grupy „cocoa and cocoa preparations, coffee
and tea”. W ramach wprowadzonych kryteriów zidentyfikowano 13 notyfikacji, które
przedstawiono w Tabeli 2. W 2020 roku pojawiły się dwa powiadomienia dotyczące zagrożeń
związanych z kawą, w 2021 roku cztery, natomiast do końca marca 2022 roku pojawiły się już
dwa zgłoszenia. Powiadomienia o zagrożeniach związanych z importowaną kawą pochodziły
łącznie z 8 krajów, przy czym najwięcej z nich wprowadzono przez Hiszpanię (31%) oraz
Finlandię (23%), mimo iż te kraje nie są w czołówce importerów kawy w Europie
i zajmują odpowiednio piąte oraz siedemnaste miejsce pod względem wielkości importu kawy
w Europie w 2020 roku (OEC, 30.03.2022). Do pozostałych krajów zgłaszających
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powiadomienia o zagrożeniach związanych z kawą należały Francja, Szwajcaria, Rumunia,
Szwecja, Słowacja i Włochy. Do rodzajów zagrożeń zidentyfikowanych w kontekście
bezpieczeństwa kawy należały:
− niezadeklarowane alergeny,
− zawartość insektycydów, w tym przekroczone dopuszczalne normy,
− zawartość mikotoksyn,
− zawartość niedozwolonych substancji, takich jak na przykład tlenek etylenu (fumigant),
kannabidiol (CBD) czy chaga (błyskoporek podkorowy).

Tabela 2.
Powiadomienia w systemie RASFF dotyczące kawy w okresie od stycznia 2020 r. do marca
2022 r.
Rodzaj
zagrożenia

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

information notification

border rejection notification

alert
notification

2020 – 4 powiadomienia

Chlorpyrifos
in coffee
beans

Chlorpyrifos
in green
coffee beans
Unauthorized
novel food
Inonotus
obliquus in
coffee x2

-

Rodzaj
zagrożenia

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

2021 – 7 powiadomień

Ochratoxin A
in ground
coffee

Serbia

Unauthorized
substance
ethylene oxide
in organic
green coffee

India

Chlorpyrifos in
green coffee
without
decaffeination

Cameroon

Chlorpyrifos in
coffee

Cameroon

Ochratoxin in
ground roasted
coffee blend

-

USA

Unauthorised
novel food
ingredient CBD
in coffee

-

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

do marca 2022 – 2
powiadomienia
Undeclared
allergen fish in
instant coffee

Cameroon

Unauthorized
novel food
CBD in coffee
and tea pods

Rodzaj
zagrożenia

Ochratoxin A
in Spray dried
instant coffee

-

Vietnam

United
Kingdom

Note: opracowanie własne na podstawie https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search.
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Najczęściej zgłaszane powiadomienia były związane z obecnością insektycydów (31%)
oraz mikotoksyn (23%). Do insektycydów zidentyfikowanych w importowanej kawie należał
chloropiryfos, który jest insektycydem organofosforanowym, akarycydem stosowanym
głównie do zwalczania szkodników owadzich występujących w liściach i glebie. Z kolei
Chloropiryfos jest stosowany jako pestycyd od 1965 r. zarówno w rolnictwie, jak i poza nim.
Mikotoksynami obecnymi w kawie były ochratoksyny, które są wtórnymi metabolitami
grzybów z rodzaju Aspergillum, Penicillium oraz Fusarium, które są niebezpieczne dla zdrowia
poprzez skażenie żywności. Ochratoksyna A (OTA) jest najistotniejszym przedstawicielem tej
grupy mikotoksyn. OTA ma długi okres półtrwania u ludzi i dlatego jest łatwo wykrywalna w
surowicy. Badania dotyczące spożycia z dietą potwierdziły związek między endemiczną
neurotoksycznością a spożyciem OTA w gospodarstwach domowych. Stwierdzono, że OTA
przyczynia
się
do
endemicznej
nefrotoksyczności
i
rakotwórczości
u ludzi i zwierząt. Związek ten powoduje powstawanie nowotworów nerek, adduktów DNA
i aberracji chromosomalnych w nerkach (Farian, 2019; Fernandez-Cruz et al, 2010; Jankowska,
and Łazowska, 2021; Marin et al., 2013; Reddy, and Bhoola, 2010).
W kawie zidentyfikowano również obecność tlenku etylenu, który wykorzystywany jest
w celu eliminacji patogenów, których obecność skutkowałaby niedopuszczeniem produktu
do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W niektórych krajach uprawy kawy, związek ten
stosowany jest do fumigacji produktów. Jednak w UE, Europejska Agencja ds. Chemikaliów
(ECHA) sklasyfikowała tlenek etylenu jako substancję mutagenną, rakotwórczą i szkodliwie
działającą na rozrodczość. Z kolei Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) oraz
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznały tlenek etylenu jako związek
rakotwórczy i zabroniły jego stosowania, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach
Zjednoczonych. W związku z tym obowiązująca wartość NDP dla tlenku etylenu ustanowiona
jest na poziomie odpowiadającym granicy oznaczalności (Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego PZH, 30.03.2022; Rozporządzenie 868/2015). Wśród trzynastu notyfikacji
dotyczących kawy, cztery (31%), zostały uznane za poważne. Konsekwencją wykrytych
zagrożeń było przede wszystkim wycofanie produktu z rynku, a w przypadku, gdy na
opakowaniu produktu nie ujęto informacji o alergenie, do podjętych działań należało ponowne
etykietowanie produktu.
Ostatnimi powiadomieniami w systemie RASFF, które poddano analizie, były te dotyczące
zagrożeń związanych z pochodzącą z Ameryki Południowej Yerba Mate.
W dostępnej na stornie internetowej Komisji Europejskiej wyszukiwarce systemu RASFF
wpisano hasło „yerba” oraz „mate” i ponownie ograniczono wyszukiwanie do tych samych
kategorii produktów. W wyniku zastosowanych kryteriów zidentyfikowano 6 powiadomień,
które przedstawiono w Tabeli 3.
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Tabela 3.
Powiadomienia w systemie RASFF dotyczące Yerba Mate w okresie od stycznia 2020 r. do
marca 2022 r.
Rodzaj
zagrożenia

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

information border rejection alert notification
notification
notification

2020 – 1 powiadomienie

Anthraquinone
in Yerba Mate

-

Rodzaj
zagrożenia

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

2021 – 2 powiadomienia

unauthorized
plant species,
Yerba Mate

Paraguay

Anthraquinone
in Yerba Mate

Argentina

Rodzaj
zagrożenia

Kraj
eksportujący /
reeksportujący

do marca 2022 – 3
powiadomienia
Anthraquinone
in mate tea

Netherlands

Anthraquinone
in mate tea

Syria

Unauthorized
pesticide
(anthraquinone)
in Yerba Mate

Argentina

Note: opracowanie własne na podstawie https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search.

W 2020 roku wprowadzono pierwsze powiadomienie dotyczące zagrożeń związanych
z Yerba Mate. We wcześniejszych latach takie powiadomienia nie pojawiły się. Może to być
związane z tym, iż popularność Yerba Mate na rynkach europejskich i związany z nią wzrost
importu tego produktu do Europy rośnie dopiero od kilku lat. W związku ze zwiększonym
spożyciem, a tym samym importem tych produktów do Europy, mogą pojawiać się Yerba Mate,
które nie będą odpowiadały standardom i wymaganiom określonym przez prawo europejskie.
W roku kolejnym (2021) pojawiły się dwa powiadomienia, natomiast do końca marca 2022
roku w systemie zgłoszono już trzy zagrożenia. Powiadomienia wprowadzono
do systemu przez trzy kraje. Pierwsze powiadomienie (2020 rok) pochodziło z Polski.
Oba powiadomienia z roku 2021 zostały zgłoszone przez Hiszpanię. Natomiast w 2022 roku
powiadomienia wprowadziły Niemcy (2) oraz Hiszpania (1). Analizując dane OEC na temat
krajów, które importują Yerba Mate do Europy, te trzy kraje należą do czołówki europejskich
importerów tego produktu. Według ostatnich dostępnych danych import Yerba Mate
do Hiszpanii wynosił 3,32% światowego importu, do Niemiec odpowiednio 2,36%, a do Polski
zajmującej trzecie miejsce wśród europejskich krajów importujących Yerba Mate był równy
1,8% (OEC, 30.03.2022). Do źródeł zagrożeń w kontekście bezpieczeństwa Yerba Mate
należała przede wszystkim obecność antrachinonu (Anthraquinone) – 83% wszystkich notacji,
czyli pozostałości pestycydu stosowanego jako środek ochrony roślin. Spośród sześciu
powiadomień, pięć dotyczyło obecności tego pestycydu. Dwa z nich zostały zaklasyfikowane
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jako poważne. Oba dotyczyły przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP)
pestycydów – antrachinonu (Rozporządzenie 396/2005). Antrachinony (AQ) to grupa
związków, które mają szerokie zastosowanie w przemyśle i medycynie,
przez co stwarzają pośrednie i bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Pestycydy są wprowadzane
do produktów spożywczych poprzez ich ekstensywne stosowanie w rolnictwie.
Do najgroźniejszych skutków dla zdrowia ludzi, spowodowanych spożyciem pestycydów
należą przewlekłe zatrucia, powodujące m.in. poronienia, wady rozwojowe
oraz neurotoksyczność, a także wpływające na zaburzenia gospodarki hormonalnej (Rocha et
al., 2022; Sendelbach, 1989). Z tego powodu niezbędne jest monitorowanie obecności tych
związków w produktach typu Yerba Mate i wycofywanie produktów niezgodnych
z obowiązującymi wymaganiami i stwarzającymi zagrożenie dla ludzi, co ma miejsce
w ramach działalności systemu RASFF. Poza obecnością pestycydów w Yerba Mate zgłoszono
też obecność nieautoryzowanych gatunków roślin, jak moringa i katuava (roślin pochodzących
z Brazylii).

5. Podsumowanie

W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, funkcjonuje szereg instytucji dbających o to,
aby zapewnić bezpieczeństwo żywności dostępnej na rynku. Instytucje te wspierane są przez
działanie takich systemów, jak Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF - system
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach), do którego zgłaszane
są powiadomienia dotyczące wykrytych zagrożeń związanych z wprowadzanymi na rynek
produktami spożywczymi. W wyniku rosnącego importu produktów wytwarzanych poza Unią
Europejską (UE) wzrasta także ilość notyfikacji w systemie RASFF. Przykładem takiej
zależności są powiadomienia o zagrożeniach dotyczących wprowadzanych na rynek herbat,
kaw oraz Yerba Mate. Najwięcej notyfikacji RASFF w latach 2020-2022, w kontekście
analizowanych produktów, dotyczyło herbaty (62 zgłoszenia), a najmniej – Yerba Mate (6).
Zidentyfikowano natomiast 13 powiadomień dotyczących importowanej kawy.
System RASFF, ze względu na rodzaj identyfikowanych zagrożeń, które pojawiają się
w systemie, stanowi istotne źródło informacji o bezpieczeństwie produktów.
W importowanych produktach identyfikowane są substancje, które w przypadku spożycia przez
ludzi mogą powodować poważne, negatywne skutki zdrowotne. Dzięki badaniom produktów
i zgłoszeniom w systemie RASFF, produkty niezgodne z wymaganiami
i stwarzające zagrożenie dla ludzi są wycofywane z rynku. Decyzje o wycofaniu produktów
dotyczą przede wszystkim przypadków związanych z zawartością pozostałości pestycydów,
mikotoksyn oraz obecności niedozwolonych, związków takich jak tetrahydrokannabinolu
(THC) czy tlenku etylenu (fumigantu).

121

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

System RASFF…

W nawiązaniu do celu pracy, którym była ocena bezpieczeństwa herbaty, kawy i Yerba
Mate importowanych do Unii Europejskiej (UE) z krajów trzecich oraz reimportowanych
z krajów europejskich, na podstawie powiadomień zawartych w systemie RASFF uznano,
że system ten jest istotnym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo żywności
dla współczesnego europejskiego konsumenta. Na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzono, że w wyniku działalności systemu RASFF podejmowane są odpowiednie kroki
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz jakości żywności. System ten skutecznie
chroni przed produktami importowanymi na unijny obszar celny mogących zagrażać zdrowiu
konsumentów, a w skrajnych przypadkach nawet ich życiu.
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju sytuacji na rynku narzędzi
informatycznych służących do zarządzania treścią serwisów internetowych (CMS). Niniejszy
artykuł analizuje zmiany jakie nastąpiły w ostatnich kilkunastu latach w sposobie, w jakim
przedsiębiorstwa i organizacje zarządzają komunikacją z klientem poprzez cyfrowe kanały
komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem korporacyjnych witryn internetowych.
W artykule zamieszczono charakterystykę narzędzi typu Content Management System (CMS),
przedstawiając ich historię, rolę oraz spodziewane kierunki rozwoju. Zaprezentowano również
wyniki badania korzystania z aplikacji typu CMS przez polskie przedsiębiorstwa. W świetle
przeprowadzonej analizy przedstawiono wnioski, z których wynika, że rynek aplikacji typu
CMS znajduje się w fazie ciągłego rozwoju, a postępująca transformacja cyfrowa i związane z
nią zmiany zachowań konsumenckich będą wymuszać na producentach oprogramowania
dalsze inwestycje w oferowane narzędzia. W pracy wykorzystana została metoda analitycznosyntetyczna.
Słowa kluczowe: CMS, komunikacja cyfrowa, marketing internetowy, zarządzanie treścią,
wielokanałowość

EVOLUTION OF THE WEBSITE CONTENT MANAGEMENT
SYSTEMS (CMS) MARKET

Abstract: The aim of the article is to present the development of the situation on the market of
tools for Content Management Systems of websites (CMS). This article analyzes the changes
that have occurred in the recent years in the way in which enterprises and organizations manage
communication with clients through digital communication channels, with particular emphasis
on corporate websites. The article presents the characteristics of Content Management System
(CMS) tools, presenting their history, role and expected development directions. The article
also presents the results of a study on the use of CMS-type applications by Polish companies.
In the light of the analysis, conclusions were presented, which show that the market of CMS
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applications is in the phase of continuous development, and the ongoing digital transformation
and the related changes in consumer behavior will force software producers to further invest
the offered tools. The analytical and synthetic method was used in this work.
Keywords: CMS, digital communication, digital marketing, content management,
omnichannel.

1. Wprowadzanie

Od narodzin Internetu, biznes szukał sposobu, aby wykorzystać nowe medium na swoje
potrzeby. Ostatnie 30 lat to internetowa rewolucja, która zaowocowała tysiącami rozwiązań i
pomysłów, w których media cyfrowe odgrywają główną rolę. Począwszy od statycznych stron
internetowych, poprzez narodziny eCommerce i mediów społecznościowych, aż po najnowsze
wynalazki, które w istocie zacierają granicę między światami realnym, a cyfrowym jak
Metaverse oraz Internet Of Things (IoT). W literaturze możemy także spotykać się z
klasyfikacją Web 1.0 do Web. 4.0 dla wyróżnienia ważnych faz rozwoju Internetu (Sarowski,
2017). W 2021, w literaturze dotyczącej marketingu pojawił się termin - marketing 5.0. To
zapowiedź kolejnego etapu w cyfrowej transformacji, której doświadcza światowa gospodarka
w odpowiedzi na zmieniające się zachowania konsumenckie. Według Kotlera, najważniejszym
wyróżnikiem marketingu 5.0 jest udane połączenie technologii z czynnikiem ludzkim (Kotler,
2022).
Dynamiczna, jednakże przewidywalna w swym tempie, cyfryzacja przyspieszyła nagle w
roku 2020. Nowe media doświadczają znaczącej akceleracji rozwoju głównie wskutek
radykalnych zmian w stylu życia społeczeństw będących następstwem globalnej
pandemii COVID-19. Te wydarzenia mają niebagatelny wpływ na rynek rozwiązań
informatycznych. Rosnąca presja ze strony konsumentów przekłada się na przedsiębiorstwa,
które zmuszone są zaadaptować się do nowych wymagań konsumentów, co z kolei napędza
rynek dostawców oprogramowania biznesowego i marketingowego. W publikacji poddano
analizie jak, w przeciągu ostatnich 20 lat, zmienił się rynek producentów oprogramowania do
zarządzania treścią serwisów internetowych (CMS).

2. Systemy zarządzania treścią. Ogólna charakterystyka.

2.1 Rys historyczny
Uważa się, że pierwsze firmowe serwisy internetowe zaczęły powstawać w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku (Walejewska, Klepacki, 2017). W tamtym czasie trudno jeszcze
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było ocenić potencjał, jaki miał przynieść ze sobą Internet dla gospodarki światowej,
a dostęp do globalnej sieci był bardzo ograniczony. Aktualnie szacuje się, że w do Internetu
posiada akces 4,95 miliarda osób, co stanowi 62,5% światowej populacji (Statista, 3.5.2022),
co czyni z Internetu największą platformę komunikacji.
Choć początkowo odgrywał marginalną rolę ustępując pola mediom tradycyjnym, wraz ze
wzrostem liczby użytkowników Internet stawał się coraz atrakcyjniejszym kanałem
wykorzystywanym przez marki w komunikacji z klientami. W ocenie wagi istotności danego
medium warto odnieść się miernika jakim jest udział klas mediów w rynku reklamowym.
Wydatki reklamowe w Internecie (z wyłączeniem nakładów na ogłoszenia) zwiększyły się w
roku 2021 o 21,8% w porównaniu do roku poprzedniego osiągając szacowaną kwotę 4,49 mld
zł. Ich udział w całym polskim rynku reklamowym wzrósł z 40,8% do 42,7 %. (Rysunek 1).

Rysunek 1. Udział klas mediów w rynku reklamowym. Publicis Groupe. 2022.

Analogiczne badania przeprowadzone w latach 2015 i 2016 ujawniają, że Internet już wtedy
był drugim co do wielkości medium reklamowym, ale jego udział w torcie reklamowym był
szacowany odpowiednio na 26,6% i 28,3% (Rysunek 2).

Rysunek 2. Udział klas mediów w rynku reklamowym. Starcom. 2016.

128

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

B. Kordecki

Przytaczane powyżej dane są dobrą ilustracją zmiany w hierarchii mediów. Ranga
Internetu jako środka komunikacji z publicznością stale rośnie (Beyer, 2018). Warto zauważyć,
że sam Internet także ewoluował, a takie wydarzenia jak pojawienie się mediów
społecznościowych, czy upowszechnienie urządzeń mobilnych miało zasadniczy wpływ na
jego obecny kształt. (Sarowski, 2017). Od samego początku to jednak serwis internetowy,
stanowi centralny instrument zarządzania wizerunkiem i komunikacją w Internecie, jaki
posiadają przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule zostało przyjęte, że przez korporacyjny
serwis internetowy należy rozumieć ustrukturalizowany zestaw stron internetowych, będący
własnością, i pozostający pod kontrolą, danego podmiotu i służący realizacji jego misji, celów
biznesowych i komunikacji z otoczeniem.
Początkowo, aby opublikować treści na stronach internetowych niezbędna była wiedza
programistyczna, co skutecznie ograniczało i spowolniało adaptację nowego medium.
Korporacyjne serwisy WWW szybko przechodzą pod kontrolę działów marketingu i
komunikacji w organizacjach i stają się narzędziem pracy osób, które specjalistycznej
developerskiej wiedzy nie posiadają. W konsekwencji zaczynają powstawać pierwsze systemy
zarządzania treścią (CMS), które radykalnie ułatwiają tworzenie i publikacje treści. CMS
(Content Management System), to aplikacja umożliwiająca tworzenie, zarządzanie,
publikowanie i dystrybucję treści na stronach internetowych. CMS to narzędzie, które wspiera
znaczną część cyklu tworzenia treści – zawiera przyjazny dla użytkownika interfejs
pozwalający na edycję tekstu (WYSWIG), oraz dodawanie mediów, a także pozwala
kształtować i modyfikować strukturę witryny (Shaikh, and Fegade, 2012).
Przełomowym punktem było pojawianie się aplikacji blogowych, dzięki którym
praktycznie każdy użytkownik Internetu był w stanie założyć swoją własną stronę internetową
i samodzielnie udostępniać na niej dowolne treści. Wordpress, który do dzisiaj
jest najpopularniejszym systemem CMS, powstał w roku 2001 (Wordpress, 3.5.2022).
Wiele przedsiębiorstw i organizacji zaczęło wtedy wykorzystywać to, i inne blogowe narzędzia
do swoich celów biznesowych. Pomimo, że ich oryginalnym przeznaczaniem było
publikowania blogów, to rozwinęły się w celu obsługi innych typów treści internetowych, w
tym list mailingowych i forów, galerii multimediów, systemów zarządzania nauką (LMS),
sklepów internetowych, intranetów oraz typowych firmowych witryn internetowych.
Równocześnie, od początku XX wieku powstają pierwsze komercyjne rozwiązania typu
CMS, które są skierowane do przedsiębiorstw i organizacji, których wymagania nie są w stanie
zaspokoić aplikacje otwarte (open-source). Oferują one znacznie większą paletę
funkcjonalności oraz poziom wsparcia, i bezpieczeństwa wymuszony przez rozwijający się
szybko Internet. Podstawowe różnice pomiędzy oprogramowaniem komercyjnym do
zarządzania treścią serwisów internetowych, a oprogramowaniem darmowym przedstawiono
poniżej (Tabela 1).
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Tabela 1.
Porównanie głównych cech komercyjnych i darmowych systemów do zarządzania treścią
serwisów internetowych.
Cecha

Model
oprogramowanie darmowe

oprogramowanie komercyjne

Darmowe

Opłata licencyjna

Rozwijane i wspierane przez
społeczność
Brak jednoznacznego planu rozwoju i
gwarancji kontynuacji
Brak usystematyzowanego programu
szkoleń i certyfikacji
Brak ograniczeń, jeżeli chodzi o autora
wdrożenia
Odpowiedzialność użytkownika
oprogramowania

Rozwój i wsparcie świadczone przez
profesjonalne usługi
Dostępny program rozwoju produktu i
gwarancja kontynuacji
Rozbudowany program usług dodatkowych
w tym szkoleń i certyfikacji
Prawo wdrażania ograniczone do
uprawnionych partnerów

Koszt
Wsparcie
Rozwój
Szkolenia
Wdrożenie
Bezpieczeństwo

Odpowiedzialność sprzedającego licencję

Źródło: opracowanie własne

Bardzo wiele firm świadczących usługi się w projektowania i wdrażania serwisów
internetowych tworzyła w tamtym czasie własne autorskie narzędzia CMS. Większość z nich z
biegiem czasu, zniknęła z rynku, głównie z tego powodu, że z czasem wymagania co do
systemów, a co za tym idzie koszty budowy i utrzymania zaczęły rosnąć, i inwestycja w
rozwijanie własnego oprogramowania, które nie miało wyraźniej przewagi konkurencyjnej
przestała być opłacalna. Na rynku pozostały najsilniejsze, z największym potencjałem
rozwojowym oraz te, które zostały zaadoptowane przez znaczących klientów, i w związku z
tym miały istotny potencjał rozwojowy.
Z czasem coraz więcej i więcej podmiotów zaczęło przechodzić na rozwiązania
komercyjne, dające im zwiększoną pewność operacyjną, szerszy wachlarz możliwości i
pożądany poziom bezpieczeństwo. (Martinez-Caro et al., 2018). Proces przejścia z aplikacji
autorskich na profesjonalne aplikacje i usługi następował w różnym tempie w różnych krajach.
2.2 Aplikacje CMS w Polsce
W Polsce proces migracji na komercyjne oprogramowanie jest wolniejszy niż w krajach
zachodniej Europy czy Ameryce, choć w ostatnich latach wyraźnie przyspiesza. Przez wiele lat
inwestycja w rozwiązania odpłatne zdawała się być nieuzasadniona, skoro istniała darmowa
alternatywa. Jednak rosnące wymagania techniczne i organizacyjne skłaniają przedsiębiorstwa
do poszukiwania pewniejszych, bezpieczniejszych i wydajniejszych narzędzi do zarządzania
treściami na stronach WWW.
W ramach badania sprawdzono korporacyjne witryny internetowe największych
przedsiębiorstw w Polsce, pod kątem tego jakie oprogramowania do zarządzania serwisami
internetowymi są przez nie wykorzystywane. Przenalizowane zostały serwisy stu
przedsiębiorstw zgodnie z rankingiem Najwięksi 2021 opracowanym przez portal Money.pl
(Money.pl, 3.5.2022). W celu weryfikacji rodzaju technologii użytej do budowy danej strony
internetowej wykorzystano narzędzie informatyczne Wappalyzer (zob. www.wappalyzer.com),
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które analizuje kod strony internetowej. Z uwagi na wiele niuansów technologicznych nie jest
możliwe identyfikacja oprogramowania CMS ze 100% pewnością. Wyniki udostępniane przez
aplikację Wappalyzer w połączeniu z przeglądem informacji dostępnych w sieci, pozwalają
jednak na dość precyzyjne stwierdzenie, czy wykorzystywany system nosi znamiona programu
o charakterze produktu, czy też jest to dedykowane, autorskie oprogramowanie.
W 43 przypadkach nie udało się jednoznacznie nazwać platformy CMS, co może sugerować,
że są to programy dedykowane lub o dość złożonej architekturze. W przypadku 20 serwisów
internetowych Wappalyzer zidentyfikował CMS jako Wordpress, i jest to najbardziej popularny
produkt CMS wykorzystywany przez analizowane podmioty. Tabela poniżej przedstawia
wyniki przeprowadzonego przeglądu (Tabela 2).
Tabela 2.
Wykorzystanie systemów CMS w największych polskich firmach.
Lp.

System CMS

Liczba użytkowników

1

Wordpress

20

2

Adobe

11

3

Drupal

10

4

Sitecore

3

5

Typo 3

3

6

Bloomreach

2

7

Inne

8

10

Inne, nieznany

43

Źródło: opracowanie własne.

Wiele z największych polskich przedsiębiorstw, to oddziały lub przedstawicielstwa
podmiotów zagranicznych. W wielu przypadkach nie posiadają one odrębnych lokalnych
serwisów internetowych dla Polski i korzystają z rozwiązań wypracowanych na poziomie
międzynarodowym. Dotyczyć to może zarówno warstwy technologicznej, interfejsu
użytkownika, jak i samych procesów obsługi czy dostarczanych treści.
Aby lepiej zrozumieć sytuację krajową, z listy największych polskich firm wybrane zostały
te, w których dominuje polski kapitał. W tabeli 3 znajduje znalazły się nazwy dziesięciu
największych firm, jak również nazwa dostawcy oprogramowania CMS, o ile zostało one
zidentyfikowane. Cztery z nich wykorzystują uznane narzędzia CMS sprzedawane w modelu
licencyjnym (Adobe, Sitecore). Pięć innych wykorzystuje popularne i sprawdzone systemy
dostępne w modelu open source (Drupal, Pimcore, Typo 3), a jedna stworzony na potrzeby
publikacji blogowych system WordPress. W pozostałych przypadkach nie udało się
jednoznacznie określić platformy, co może sugerować, że są to rozwiązania autorskie
(dedykowane) lub hybrydowe.
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Tabela 3.
Wykorzystanie systemów CMS w największych polskich firmach.
Lp.

Przedsiębiorstwo

Oprogramowanie CMS

1

Tauron

Sitecore

2

Orlen

Adobe Experience Manager

3

ENEA

Pimcore

4

Lotto

Adobe Experience Manager

5

LOT

Adobe Experience Manager

6

KGHM Polska Miedź

Drupal

7

Asseco

Typo 3

8

Grupa Polsat

Drupal

9

Lewiatan

Drupal

10

Dino

Wordpress

Źródło: opracowanie własne.

Badania wykazały również, że powszechnie spotykana jest sytuacja, że przedsiębiorstwo
posiada więcej niż jeden serwis internetowy. Najczęstszym scenariuszem jest istnienie jednego,
centralnego serwisu korporacyjnego oraz odrębnych witryn dla marek lub jednostek
biznesowych. Serwisy te działają często zupełnie odrębnie realizując niezależne cele biznesowe
i bardzo często są zbudowane na innych platformach CMS. Jeronimo Martins, właściciel marki
Biedronka, utrzymuje swój międzynarodowy serwis korporacyjny przy pomocy systemu CMS
WordPress, podczas gdy serwis internetowy Biedronka stanowi kombinację wielu technologii
z uwagi na złożoność zadań realizowanych przez witrynę.
Warto zauważyć, że największe przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym z analizowanej
listy, w zdecydowanej większości wykorzystują aplikacje komercyjne. Dostawcy
oprogramowanie stosują różne modele licencyjne, także uzależniając możliwość korzystania z
oprogramowania od lokalizacji siedziby licencjobiorcy. Wiele z międzynarodowych
przedsiębiorstw podpisuje umowy na poziomie globalnym, co daje prawo do korzystania z
aplikacji wszystkim oddziałom firm niezależnie od ich obszaru operacyjnego.
2.3 Aplikacje CMS na świecie
Wzrost popularności Internetu jako obszaru komercyjnego, przyciągnął wielkich graczy
informatycznych, którzy dostrzegli potencjał jaki niesie rynek marketingowych narzędzi
biznesowych. Według wyników badań opublikowanych przez firmę Zion Market Research
globalna wartość rynku aplikacji typu CMS w roku 2026 wyniesie 123,5 miliona dolarów,
podczas gdy jego szacunkowa wartość w 2018 wyniosła blisko 36 milionów (Zion Market
Research, 2019). Takie firmy jak Adobe, IBM, SAP, czy postanowiły wykorzystać różne
synergie i najczęściej poprzez akwizycje zaczęły budować portfolio aplikacji biznesowych,
których fundamentem jest CMS.
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Także wewnątrz samego sektora nastąpiło wiele zmian. W roku 2015 czołowy europejski
producent oprogramowania CMS Episerver połączył się z firmą Ektron przyjmując nazwę
Episerver. Dzięki tej fuzji Episerver wkroczył na rynek amerykański stając się jednym z
wiodących dostawców systemów CMS. W roku 2021 firma Episerver zakupiła czołowego
dostawcę oprogramowania i usług związanych z analityką, testowaniem i
eksperymentowaniem treściami w Internecie, firmę Optimizely, i zmieniła swoją markę
handlową na Optimizely. W międzyczasie dokonano także akwizycji innych narzędzi, w tym
między innymi systemu do email marketingu oraz systemu eCommerce dedykowanego dla
rynku b2b. Podobne akwizycje i przekształcenia są powszechną praktyką stosowaną także przez
innych głównych graczy tego rynku, w tym powstałego w 2001 roku rozwiązania Sitecore,
które jest jednym z popularniejszych narzędzi typu DXP wśród polskich przedsiębiorstw
(Henningsson, and Nishu, 2019).
Dynamika zmian, na tym rynku jest dość duża, ale zmierza w stronę większej stabilności i
dojrzałości sektora, w którym główni jego uczestniczy znaleźli dla siebie miejsce. Rozwój
sytuacji na tym rynku możemy od kilkunastu lat obserwować dzięki analizom i raportom
publikowanym przez firmy badawcze Gartner i Forrester.
2.4 Rankingi i oceny
Zarówno Gartner i Forrester prowadzą badania i analizy w wielu obszarach dysponując
odpowiednią wiedzą i zasobami, a wydawane przez nie publikacje cieszą się dużą renomą. W
świecie IT, ich raporty stanowią wyznacznik miejsca, w jakim znajduje się dane
przedsiębiorstwo względem konkurencji. Oceniane są słabe i mocne strony analizowanych
narzędzi i usług, a już samo uwzględnienie danego dostawcy w raporcie jest dla wielu z nich
wyróżnieniem. Analogicznie, brak danego podmiotu w raporcie jest odzwierciedleniem jego
słabszej pozycji względem konkurencji. Nie inaczej jest w branży producentów i dostawców
oprogramowania CMS.
Wyniki badań są przedstawiane w raportach, których głównym elementem są tak zwane
macierze, ilustrujące do jakiej grupy przyporządkowano dany produkt lub usługę w aktualnym
wydaniu. Gartner dokonuje klasyfikacji posługując się dwoma kryteriami: zdolność do
egzekucji oraz kompletność wizji (Rysunek 2). Macierz składa się z czterech pól, na których
umieszczono dostawców zgodnie z oceną uzyskaną w badaniu. Każdy z nich został zatem
przypisany do jednej z czterech kategorii: Liderzy (Leaders), Aspirujący (Challangers), Gracze
niszowi (Niche players) oraz Wizjonerzy (Visioners). Podobnie klasyfikuje analizowane
podmioty druga firma badawcza Forrester (Rysunek 3). Tutaj ocenie podlega aktualna siła
oferty danego rozwiązania oraz strategia rozwoju. Dodatkowym wymiarem w tej analizie jest
średnica koła, która reprezentuje pozycję rynkową ewaluowanego narzędzia. Wyniki i wnioski
obydwu raportów są zbliżone i najlepsze oceny od lat dostają najbardziej uznane i kompletne
rozwiązania: Adobe, Sitecore, Acquia oraz Optimizely.
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Należy podkreślić, że recenzji podlegają wszystkie systemy, niezależnie czy są one
dostępne w modelu open-source, czy też są to narzędzia odpłatne. Ciekawym przypadkiem
w tym gronie jest Acquia. Acquia to firma, która opiera swoją ofertę na otwartym systemie
CMS Drupal, ale rozszerzonym o dodatkowe moduły i szereg wspomagających usług.

Rysunek 3. The Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms; Irina Guseva, Gene Phifer,
Mike Lowndes. Gartner. 2020

Rysunek 4. The Forrester Wave™: Agile Content Management Systems (CMSes). Forrester. 2021

Warto także odnieść się do nazewnictwa stosowanego w raportach. Z biegiem lat termin
CMS stracił nieco na aktualności, gdyż aplikacje te zaczęły dostarczać więcej funkcjonalności
niż tylko edycja tekstu. Ponadto, cyfryzacja życia doprowadziła do sytuacji, że styczność
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konsumenta z treściami publikowanymi w Internecie jest znacznie większa niż wcześniej i
obejmuje więcej etapów kontaktu użytkownika z marką. W rezultacie firmy sprzedające
rozwiązania CMS coraz częściej mówią o „doświadczeniu” i Digital Experience Platform
(DXP).

3. Najważniejsze cechy współczesnych platform

Jak opisano powyżej w przeciągu ostatnich lat rynek internetowych narzędzi
informatycznych znacznie się zmienił, co nie pozostało bez wpływu na rynek aplikacji CMS
(Lakhani, 2021). Systemy zarządzania treścią serwisów internetowych (CMS) stanowią jednak
niezmiennie centralne narzędzie służące do budowania relacji z konsumentami poprzez stronę
internetową.
Współcześnie konsumenci stykają się z marką w wielu miejscach. Aby skutecznie
kontrolować cały ten proces niezbędne jest posiadanie narzędzia, które będzie dawać
możliwość skoordynowanego zarządzania doświadczeniem klienta na wszystkich etapach jego
kontaktu z marką, i we wszystkich kanałach.
Na poszczególnych etapach ścieżki podróży klienta jesteśmy w stanie zbierać dane na temat
jego zachowań, co pozwala lepiej zrozumieć jego potrzeby i wymagania. Wykorzystując te
dane, marki mogą poprzez witrynę internetową przyciągać, angażować, zachęcać do zakupu i
budować lojalność swoich klientów. Tradycyjny CMS jest jednym z elementów większego
portfolio aplikacji biznesowych. Dostępnych jest szereg technologii i rozwiązań, które mogą
pomóc pokonać te wyzwania, ale spełniają one swoje zadanie jedynie wtedy, gdy
są zintegrowane zarówno procesowo, jak i technicznie. (Rysunek 5). Warto zauważyć, że
organizacja cyfrowego contentu nie jest już zmonopolizowana przez systemy CMS. W
ostatnich latach wyodrębniło się kilka nowych, specjalistycznych rozwiązań, które realizują
pokrewne zadania. Przykładem mogą być aplikacji typu DAM (Digital Asset Management).
DAM to zarówno proces biznesowy, jak i technologia zarządzania informacją, która tworzy
scentralizowany system do organizowania i uzyskiwania dostępu do ich zasobów
multimedialnych (IBM, 3.5.2022). Zazwyczaj relacja pomiędzy DAM i CMS polega na tym,
że system DAM jest źródłem danych dla systemu CMS. DAM pełni tę rolę także dla innych
systemów pozostając centralnym repozytorium multimediów cyfrowych.
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Rysunek 5. Ścieżka klienta a wspomagające aplikacje biznesowe, opracowanie własne

Całościowe podejście do zarządzania ścieżkami konsumenta w trakcie jego drogi przez
wszystkie punkty styku z marką jest nie tylko wyzwaniem technologicznym, ale także trudnym
zadaniem dla specjalistów komunikacji oraz projektowania Customer Experience (CX). Lemon
i Verhoef definiują Customer Experience, jako reakcje poznawcze, emocjonalne, behawioralne,
sensoryczne i społeczne klienta na ofertę firmy podczas całej ścieżki zakupowej klienta
(Lemon, Verhoef, 2016). Z kolei Klaus i Maklan (Klaus, Maklan, 2013) podkreślają aspekt
percepcji oraz jak te percepcje przekładają się na działania konsumenta. Definicji jest wiele
(por. Godovykh, M., & Tasci, 2020), ale podane uwydatniają najważniejsze aspekty z punktu
widzenia rozważań dotyczących systemów zarządzania treścią, lub szerzej systemów
zarządzania doświadczeniem użytkownika.

4. Wnioski

Z przeprowadzonej analizy i badań wynika, że rynek aplikacji biznesowych służących do
zarządzania treścią serwisów internetowych doświadczył w ostatnich dwudziestu latach wielu
istotnych zmian. Do najważniejszych należy zaliczyć
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1. Wzrost roli narzędzi licencyjnych – stają się pierwszym wyborem dla biznesu, także w
Polsce.
2. Konsolidacja rynku dostawców – liczba wiodących producentów oprogramowania
zmniejszyła się i wyłonili się liderzy rynku.
3. Zmiana w postrzeganiu roli narzędzi do zarządzania treścią – oddziaływanie
publikowanych w Internecie treści jest znacznie większe i dłuższe i obejmuje cały łańcuch
kontaktu użytkownika z marką.
4. Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji – systemy CMS stanowią część większego
ekosystemu aplikacji realizujących różne zadania z zakresu zarządzania relacjami i
komunikacją z klientem.
Zidentyfikowane trendy mają przede wszystkim implikacje dla przedsiębiorstw, które są
trakcie lub planują transformacje cyfrową. Czeka ona wszystkie przedsiębiorstwa, jeżeli chcą
przetrwać w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się świecie (Bughin,
Manyika, Catlin, 2019). W zakresie zarządzania komunikacją powinny one w swojej strategii
cyfryzacji zwrócić szczególną uwagę na dwa wyzwania.
Wybór dostawcy technologii i strategii w zakresie zarządzania treścią i komunikacją
pociąga za sobą szereg konsekwencji organizacyjnych, nie tylko w obszarze IT i marketingu.
Selekcja aplikacji CMS jest tylko z pozoru błahą decyzją. W rzeczywistości dystrybucja treści
ma strategiczne znaczenie dla organizacji w coraz bardziej zdygitalizowanym świecie. Kilka
lat temu, to przede wszystkim działy IT decydowały o wyborze narzędzia. Obecnie, pełnią one
zazwyczaj rolę doradczą nadzorując głównie zagadnienia bezpieczeństwa i zgodności z
technologicznymi standardami organizacji. Obserwowana jest rosnąca rola firm badawczych, i
doradczych, które pomagają przedsiębiorstwom zrozumieć swoje potrzeby, wewnętrzne
wymagania i ograniczenia, i pomóc się zdecydować na wybór najlepszej drogi rozwoju.
Na koniec należy podkreślić, że głównym zadaniem narzędzi informatycznych w
przedsiębiorstwie jest spełnianie wymagań biznesowych. W przypadku narzędzi CMS,
naczelnym zadaniem stawianym przed nimi jest sprawne zarządzanie procesami tworzenia i
publikacji treści w serwisach internetowych. Efektem tej pracy jest dostarczenie
użytkownikowi końcowemu, klientowi, informacji, usługi lub doświadczenia oczekiwanej
przez niego jakości. To właśnie jest jeden z postulatów marketingu 5.0 - właściwa kombinacja
technologii oraz czynnika ludzkiego. Znalezienie tego balansu, to wyzwanie dla
przedsiębiorstw, które mają ambicje zwiększać swoją konkurencyjność w erze cyfrowej.
(Kotler, 2021)

137

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Ewolucja rynku…

Bibliografia
1. Beyer, K., (2018). Rola Internetu we współczesnej gospodarce. Studia i Prace WNEIZ US nr 52/2
2018, Szczecin,
2. Bughin, B., Manyika, J., Catlin, T. (2019). Twenty-five years of digitization: Ten insights into how
to play it right, McKinsey Global Institute
3. Godovykh, M., & Tasci, A.D.A. (2020). Customer experience in tourism: A review of definitions,
components, and measurements. Tourism Management Perspectives, 35, 1-10.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100694
4. Henningsson, S., Nishu, N. (2019). Sitecore: Retaining technological leadership through digital
tech acquisitions. Digitalization cases. Springer, Cham, 183-204.
5. IBM.com (2022.5.3). Available online https://www.ibm.com/topics/digital-asset-management
6. Klaus, P.P., & Maklan, S. (2013). Towards a better measure of customer experience. International
Journal of Market Research, 55(2), 227-246.
7. Kotler, P., Kartajaya, H., i Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for Humanity. Nowy
Jork: Wiley John + Sons.
8. Money.pl. (2022.5.3), Available online https://www.money.pl/ranking-firm/2021/firmy/
9. Lakhani, R. (2021). Web Content Managing System, Journal of Contemporary Issues in Business
and Government Vol. 27, No. 3, 2021
10. Lemon, K.N., & Verhoef, P.C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer
journey. Journal of Marketing, 80(6), 69-96.
11. Martinez-Caro, J.-M.; Aledo-Hernandez, A.-J.; Guillen-Perez, A.; Sanchez-Iborra, R.; Cano, M.-D.
A Comparative Study of Web Content Management Systems. Information 2018, 9, 27.
https://doi.org/10.3390/info9020027
12. Media2.pl. (2022.5.3). Available online https://media2.pl/marketing/139691-Starcom-Rynekreklamowy-wzrosl-w-2016-roku-o-3-proc.-Powialo-optymizmem-raport.html
13. Sarowski Ł. (2017), Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 – ewolucja form przestrzeni
komunikacyjnych w globalnej sieci. Rozprawy Społeczne, 11 (1), s. 32-39.
14. Shaikh S., Fegade V., (2012). Modeling Essentials of Content Management System (CMS) for WebBased MIS Application. International Journal of Engineering and Technology Volume 2 No. 3, 379
–
383.
Available
online
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.412.638&rep=rep1&type=pdf
15. Statista. (2022, 5 3). Available online https://www.statista.com/statistics/617136/digital-populationworldwide/
16. Walejewska, A., Klepacki, B., (2017). Historia powstania i wykorzystanie Internetu. Ekonomika i
Organizacja Logistyki 2 (3), 2017, 37–48, Warszawa, Wydawnictwo SGGW
17. Wirtualnemedia.pl. (2022.5.3). Available online https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rynekreklamowy-w-polsce-2021-rok-co-dominuje-urosl-o-16-proc-internet-zyskal-dwa-razy-wiecej-odtelewizji
18. Wordpress. (2022,5 3), Avaialble online https://wordpress.org/support/article/history/
19. Zion Market Research, (2019). Global Content Management Software Market: Size, Share Trends,
Analysis,
Industry
Reviews
and
Forecast,
2018-2026,
Retrieved
from
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/04/11/1802414/0/en/Global-ContentManagement-Software-Market-Will-Reach-USD-123-500-Million-By-2026-Zion-MarketResearch.html

138

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

A. Krząstek

Startup narzędziem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
sektora odzieżowego w Polsce.

Agata KRZĄSTEK
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii
Finansów i Zarządzania, Kraków; agata.krzastek@student.uj.edu.pl; identyfikator ORCID: 00000001-5251-188X

Streszczenie: Zmiany klimatyczne to jeden z najpoważniejszych problemów dzisiejszych
czasów. Aby skutecznie z nimi walczyć działania muszą zostać podjęte na wielu frontach w
tym także w biznesie. Koncepcją, która może być swoistym drogowskazem jest zrównoważony
rozwój. Coraz więcej przedsiębiorstw, szczególnie stratupów, decyduje się na oparcie swojej
działalności na gospodarce obiegu zamkniętego.
Prócz osiągania zysku starają się realizować cele społeczne i ekologiczne z myślą o przyszłych
pokoleniach. Jednym z najbardziej szkodliwych sektorów jest przemysł modowy. Celem
artykułu jest analiza teoretyczna oraz przedstawienie modeli biznesowych. W pierwszej części
przedstawione zostały zagadnienia związane ze zrównoważonych rozwojem, gospodarką
obiegu zamkniętego oraz rynku modowego. Stanowi ona tło dla analizy jakościowej (Analiza
ilościowa byłaby równie interesująca, jednak wykracza poza zakres tego artykułu). dwóch
startupów odzieżowych, które poprzez swoje działania implementować założenia
zrównoważonego rozwoju.
Słowa klucze: Polskie stratupy, zrównoważony rozwój, stratupy pozytywnego wpływu,
gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważone zarządzanie

Abstract: Climate change is one of the most serious problems of today. In order to effectively
fight it, actions must be taken on many fronts, including business. A concept that can be a
signpost is sustainable development. More and more companies, especially stratups, decide to
base their activities on the closed-circle economy. In addition to making profit, they try to
achieve social and environmental goals with an eye to future generations. One of the most
harmful sectors is the fashion industry. The aim of the article is theoretical analysis and
presentation of business models. The first part presents issues related to sustainability, circular
economy and the fashion market. It provides the background for the qualitative analysis of two
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clothing startups that implement the assumptions of sustainable development through their
activities.
Keywords: polish startups, sustainability, positive impact startups, circular economy,
sustainable managment

1. Wprowadzenie

Zmiany klimatyczne to jeden z najpoważniejszych problemów XXI wieku. Pojęcie to odnosi
się do długoterminowych zmian temperatur i wzorców pogodowych (What Is Climate Change?,
United Nations Climate Action, https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change ( dostęp
03.01.2022)). Choć zdarzało się, że zmiany klimatu w historii naszej planety miały charakter

naturalny to od XIX wieku działalność człowieka jest ich głównym motorem, głównie ze
względu na intensywne zużywanie surowców naturalnych. Efektem działań człowieka jest fakt,
że ziemia jest o 1,10C cieplejsza niż u progu rewolucji przemysłowej (Ibidem). Ma to daleko
idące konsekwencje zmieniające życie na Ziemi. O zmianach klimatu napisano wiele
artykułów, analiz i książek na czele z regularnymi raportami IPCC, wszystkie one mówią jedno
kończy się czas, w którym można je zatrzymać. Aby to zrobić należy podjąć działania już teraz.
Odpowiedzią na te potrzeby może być koncepcja zrównoważonego rozwoju, która opiera się
na założeniu, że zaspokojone powinny zostać własne potrzeby bez narażania zdolności
przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. Wyróżniamy trzy główne filary społeczny,
ekonomiczny i środowiskowy. Są one zawarte także w Agendzie 2030 (Sachs, J. D., 2015). Tych
17 ambitnych celów, które obejmują wiele problemów począwszy od eliminacji ubóstwa,
poprzez zatrzymanie zmian klimatycznych aż do współpracy na ich rzecz. Mają one zostać
osiągnięte do 2030 roku na całym świecie i koncentrują się na pięciu wielkich zmianach
transformacyjnych określonych jako zasada 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership).
Jest to jeden z przejawów zaangażowania organizacji międzynarodowych oraz państw w walkę
nie tylko ze zmianami klimatycznymi, ale także próbę zbudowania bardziej społecznie
odpowiedzialnego świata. Odpowiednia konsumpcja i produkcja stanowi cel 12 Agendy 2030.
Wraz z innymi tworzy spójną strategię, która powinna zostać zaimplementowana,
aby zabezpieczyć przyszłe pokolenia. Aby osiągnąć zieloną i bardziej zrównoważoną
przyszłość konieczne jest także włączenie się biznesu.
Parafrazując jednak Sachsa, aby osiągnąć poziom celów gospodarczych, społecznych
i środowiskowych, rozwoju gospodarczego, należy osiągnąć także czwarty poziom celu: dobre
zarządzanie (Sachs, J. D., 2015). Coraz więcej firm podejmuje decyzje o zmianie swojej polityki
w kierunku zrównoważonego rozwoju. Istnieją również przykłady na poziomie lokalnym
podmiotów, które starają się wdrażać dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania na rzecz
bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Jednocześnie brakuje obecności
140

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

A. Krząstek

przedsiębiorstw odzieżowych w rejestrach takich jak EMAS (Hajduk-Stelmachowicz M.,
(2019). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że wiele z nich szczególnie na rynku
polskim dopiero rozpoczyna zmiany. W innych branżach odnaleźć możemy więcej przykładów
zarejestrowanych już tam podmiotów.
Produkcja tekstyliów jest jedną z najbardziej zanieczyszczających gałęzi przemysłu,
wytwarzającą 1,2 miliarda ton ekwiwalentu CO2 (CO2e) rocznie, co stanowi więcej emisji niż
loty międzynarodowe i żegluga morska (https://ellenmacarthurfoundation.org/publications)
.Stanowi to 10% światowej emisji dwutlenku węgla oraz niemalże 20% zużycia wody11.
Substancje szkodliwe będące produktem wpływają zarówno na pracowników jak i środowisko
dookoła. Przy praniu niektóre z ubrań uwalniają mikroplastik, który przyczynia się do
zanieczyszczenia oceanów w liczbie pół miliona ton rocznie (Ellen MacArthur Foundation
2017). Jednocześnie około 70 milionów baryłek ropy zużywa się rocznie do wyprodukowania
poliestrowych tkanin potrzebnych do produkcji ubrań (SS. Muthu, Environmental Footprints of
Recycled Polyester, Snigapore 2020). W świecie gdzie dla każdego z ludzi na ziemi
wytwarzanych jest 20 nowych sztuk odzieży co roku (Drew 2017) liczby te obrazują jak
szkodliwy jest przemysł tekstylny. Jeśli rynek odzieżowy porównalibyśmy do państw i ich
zanieczyszczeń stanąłby na 4 pozycji.
Tekstylia stały się elementem niezbędnym we współczesnym świecie. Bycie jednym
z najbardziej szkodliwych sektorów wymaga natychmiastowych zmian. Wydaje się
jednocześnie, że choć nie dokonują się one wystarczająco szybko jest ich coraz więcej i działają
coraz skuteczniej. W swojej pracy chciałbym skupić się na dwóch innowacyjnych modelach
biznesowych w tym sektorze z Polski.

2. Wielkość rynku modowego

Globalna wartość rynku modowego to 1,5 biliona euro, wartość tego rynku tylko na naszym
rodzimym kontynencie Europie to 340 miliardów euro (PWC’s 2020). Polacy na zakup
produktów z tego sektora przeznaczają przeciętnie 7% swoich zarobków a to więcej niż na
zdrowie. Te dane pochodzące z raportu jednej z największych firm konsultingowych na świecie
PricewaterhouseCoopers (PwC) pokazują jak duży jest to przemysł jednocześnie pozostaje
jednym z najbardziej szkodliwym dla środowiska.
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3. Fast fashion a slow fashion

W wyniku industrializacji moda stała się bardziej demokratyczna i dostępna. W obliczu tej
mechanicznej ewolucji w branży, nawyki konsumpcyjne również się zmieniały i przybierały
cechy, które odpowiadały posiadaniu. Im więcej go produkowano, tym bardziej popyt
i konsumpcja pojawiały się jako tendencja wzrostowa wśród konsumentów (Solino 2020).
W ciągu ostatnich 15 lat produkcja odzieży podwoiła się ze względu na wzrost klasy średniej
na całym świecie oraz bogacenie się społeczeństwa (Ellen MacArthur Foundation, 2018).
To przyczyniło się do powstania i rozpowszechnienia fast fashion, która nawiązuje do odzieży
o krótkich cyklach życia produktu, pojawiła się jako potężna siła konkurencyjna. Szybkie marki
modowe wprowadzają nowe fasony w częstszych odstępach czasu. W mniejszym stopniu
skupiają się na trwałości. Dodatkowo łatwość i dostępność, które oferują zakupy online,
radykalnie zmieniły sposób, w jaki konsumenci kupują odzież (Rose Francoise Bertram & Ting
Chi 2018). W latach 80. istniały tylko dwa sezony modowe: wiosna/lato i jesień/zima
(Bhardwaj, V., & Fairhurst, 2020). Chociaż to przejście jest czasami ogłaszane jako
demokratyzacja mody, w której najnowsze style są dostępne dla wszystkich klas konsumentów,
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska związane z niedrogą odzieżą są znaczące (Bick, R.,
Halsey, E. & Ekenga, C.C.2018). Jedną z konsekwencji szybkiej mody była eksplozja w
zużycie wraz ze wzrostem ilości odpadów Mukherjee, S.2018). Alternatywą dla najbardziej
powszechnej fast fashion jest slow fashion, która opierając się na innej filozofii z powodzeniem
działa w świecie modeli biznesowych i operacji (Fletcher 2010). Slow fashion bierze pod
uwagę zrównoważony rozwój, mniejszą produkcję oraz uczciwe warunki pracy co sprawia,
że jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska. Bardzo istotna jest także świadoma
konsumpcja oraz wybieranie odzieży wyprodukowanej z użyciem tkanin pochodzących
z recyklingu lub produkowanych ekologicznie. Zmniejsza to wydatki na energię elektryczną
oraz pomaga w ograniczeniu zanieczyszczeń (Solino, 2010). Skupia się także na rozwoju i
zysku, pozyskiwanym jednak w bardziej etyczny sposób, gdzie wszystkie strony obdarzają się
szacunkiem i są sprawiedliwie traktowane. Bardzo ważną rolę w procesie pełnią konsumenci
w krajach o wysokich dochodach, którzy mogą przyczynić się do promowania globalnej
sprawiedliwości środowiskowej, kupując wysokiej jakości odzież, która trwa dłużej, robiąc
zakupy w sklepach z używaną odzieżą, naprawiając już posiadaną odzież i kupując od
sprzedawców detalicznych z przejrzystymi łańcuchami dostaw (Bick and Halsey 2012).
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4. Gospodarka linearna a gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)

Obecna gospodarka liniowa opiera się na przetwarzaniu zasobów naturalnych w odpady
poprzez produkcję. Ten tradycyjny model, w którym towary są produkowane, a następnie
wyrzucane jako odpady, niszczą środowisko. Natomiast gospodarka o obiegu zamkniętym
może naprawić przynajmniej część szkód wyrządzonych podczas pozyskiwania zasobów.
Zapewni to jednocześnie mniejszą liczbę odpadów generowanych w cyklu życia produktu
(Garcel et al. 2020). Podstawowe zasady dotyczą ochrony i wzmacniania kapitału naturalnego
przez kontrolowanie ograniczonych zapasów i równoważenie przepływów zasobów
odnawialnych, cyrkulacje produktów, komponentów i materiałów w oparciu o zasadę
najwyższej użyteczności oraz wpieranie systemu poprzez ujawnianie ewentualnych efektów
zewnętrznych. Cztery ważne kroki z modelu tej gospodarki to 4R: reduction (redukcja), reuse
(ponowne użycie), recyling (recykling), recovery (ponowne wprowadzenie do obiegu) (Ellen
Macarthur Foundation, 2020). Aktualnie chociaż recykling zakorzenił się w społeczeństwach,
wciąż nie jest w pełni wykorzystywany i jest dopiero pierwszym krokiem. Model ten bywa
rozbudowywany i można nazwać go podejściem xR. W jego skład wchodzą w ramach lepszej
produkcji: Refuse( odmowa zakupu), Rethink( ponowne przemyślenie) i Reduce(redukcja);
wydłużenie życia produktu i jego części zapewniają Reuse ( ponowne użycie), Reapir(
naprawa), Refubrish( naprawa), Remanufacture(odnawianie) oraz Repurpose( ponowne
wykorzystanie); na przydatną aplikację materiałów składają się Recycle ( recycling) i Recover(
odzysk) (Szczygieł 2020).
Rola gospodarki obiegu zamkniętego jest doceniana przez coraz więcej podmiotów. Unia
Europejska GOZ definiuje jako taką, w której wartość produktów, materiałów i źródeł jest
podtrzymywana tak długo jak to możliwe (European Commission (EC), 2015). Na rys. nr 1
przedstawiono jak powinno wyglądać życie produktu w gospodarce o obiegu zamkniętym.
Dobrze pokazuje to jak ograniczyć zużywanie zasobów i maksymalnie wykorzystywać
surowce.
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Rys.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym,
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietymdefinicja-znaczenie-i-korzysci-wideo ( dostęp 1.01.2022)

Gospodarka obiegu zamkniętego zyskuje na znaczeniu jako, że globalnie w ciągu ostatnich
lat. Nie mniej w ciągu ostatnich 15 lat o 35% spadła średnia użycia ubrań na świecie
(Euromonitor International Apparel & Footwear, 2016). Jednocześnie mniej niż 1% materiałów
użytych do produkcji ubrań jest przetwarzany na nowe sztuki (Ellen MacArthur Foundation,
2022). Zapotrzebowanie na ubrania znacząco rośnie szczególnie na rynkach jak Azja czy
Afryka (Ibidem) Dane wskazują, że idąc dalej w takim kierunku negatywny wpływ branży
będzie coraz większy. Większość państw na świecie musi pracować nad przejściem z modelu
linearnego na zamknięty. Są kraje, w których ponowne zużycie i recycling są na wyższym
poziomie jak Niemcy gdzie zbiera się 75% tekstyliów (Ibidem). Stanowi to raczej wyjątek niż
regułę, ale także dobry wzorzec do naśladowania.
Modele biznesowe uwzględniające ekonomię obiegu zamkniętego oscylują dookoła
czterech głównych modeli biznesowych: wypożyczeń, odsprzedaży, naprawy i upcyclingu.
Wszystkie z nich mogą przynosić korzyści i zyski dla przedsiębiorstw, które się na nie
zdecydują. W drugiej części pracy zostaną umówione przykładowe zastosowania w polskich
przedsiębiorstwach. Istnieją jednak bariery, które Fundacja Ellen McArtur dzieli na trzy główne
kategorie Ellen MacArthur Foundation, :
1) Sposób mierzenia sukcesu w branży. Najczęściej opiera się on na wielkości sprzedaży.
Przez to nawet mając dobre założenia firma może oferować bony na nowe produkty co
skutkuje wzrostem działalności liniowej. Dobrym przykładem pozytywnego rozwiązania
tego zagrożenia jest projekt 4F CHANGE, w którym za oddane ubrania klienci otrzymują
bon zniżkowy na kolekcję z drugiego obiegu.
2) Produkty nie są zawsze projektowane w sposób odpowiedni do użycia cyrkularnego. Dużą
szansę mogą tu dostrzec firmy sportowe, których produkty często są bardziej odporne na
pranie i wielokrotne używanie.
3) Obecne łańcuchy dostaw są zoptymalizowane pod kątem przewidywalnej,
jednokierunkowej produkcji i dystrybucji, podczas gdy modele biznesowe o obiegu
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zamkniętym wymagają lokalnych i globalnych sieci, które ułatwiają usługi takie jak
czyszczenie, naprawa i przeróbka.

5. Transparentność

The State of Fashion 2019 McKinesy Report (The State of Fashion Report 2019) badający
branżę modową podkreślają, że brakuje transparentności i to właśnie jest jeden z podstawowych
problemów ostatnich lat wywołujący deficyt zaufania. Konsekwencją tego jest szukanie przez
konsumentów alternatyw dla marek nie zapewaniających przejrzystości. Badania PwC (PwC’s
2020 ). pokazują, że konsumenci coraz bardziej interesowali się zrównoważoną modą podczas
kryzysu COVID-19. Zdolność marek modowych do mierzenia wskaźników zrównoważonego
rozwoju w wiarygodny i przejrzysty sposób oraz dzielenia się nimi z konsumentami i
interesariuszami staje się coraz bardziej krytyczna. Coraz więcej firm to dostrzega, pojawiają
się pomysły jak „paszport produktu”, bazujące na transparentności procesu wytworzenia
konkretnego ubrania (The State of Fashion Report 2020). Wart uwagi jest również Fashion
Transparency Index (https://www.fashionrevolution.org/about/transparency/, 2022), którego
autorzy przyglądają się branży modowej pod kątem warunków pracy, zatrudniania oraz
produkcji zgodnej ze zrównoważonym rozwojem. Uważany jest za jedno z narzędzi nacisku na
branże modową i jej pozytywną transformację.
Pandemia jak wskazuje McKinsey (Ibidem, 2019). pomimo wielu zakłóceń nie spowolniła
megatrendów w przemyśle modowym coraz więcej marek decyduje się na działania skupiające
się na priorytetach środowiskowych oraz społecznych. Jako przykład można podać fakt, że 60%
osób z kadry kierowniczej już zainwestowało lub w ciągu najbliższego roku planuje
zainwestować w obieg zamknięty dla swoich materiałów i produktów. Podkreśla się
jednocześnie, że zmiany dokonywane są wciąż za wolno.
Problem zmian klimatycznych jest najbardziej istotną kwestią dla milionów młodych ludzi
na całym świecie. Gretha Thunberg stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na
świecie oraz głosem tej grupy. Młodzi ludzie wyszli na ulice w ponad 150 państwach na całym
świecie głośno domagając się działań klimatycznych. Co za tym idzie pokolenie Z (dzisiejsi
dwudziestokilkulatkowie) będą kupować mniej. Konsumpcja będzie miała więc wśród nich
trend spadkowy, można założyć, że niezbędna będzie transformacja rynku odzieżowego. Takie
alternatywy proponują firmy omówione przez mnie w drugiej, praktycznej części pracy.

145

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Startup narzędziem…

6. Analiza jakościowa statupów

Startupy to podmioty, które mogą maksymalnie wykorzystać zmianę w procesie. Choć te
podmioty nie mają sztywno określonych reguł i zasad ich definiowania to podaje się takie cechy
jak innowacyjność osiągnięć, często poprzez nowe i niekonwencjonalne metody. To właśnie
one często są pionierami zrównoważonego rozwoju z biznesie. W tej części pracy analizie
jakościowej poddane zostaną dwa polskie startupy, które dzięki świetnym modelom
biznesowym, znalazły swoje miejsce w polskich przemyśle odzieżowym.
Od kilku lat na arenie międzynarodowej obserwujemy wiele deklaracji różnorodnych marek
dotyczących aspektów ekologicznych. W 2018 roku Kering (grupa macierzysta Yves Saint
Laurenta, Balenciagi i Gucci) ogłosił, że zobowiązuje się do neutralności węglowej i
zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2025 r (Paton 2020). Swój wkład w
kolekcje składające się z materiałów z recyclingu ogłosiły marki jak H&M (Chin 2020) czy
Zara (Frazen 2019). .
6.1. Ubraniadooddania.pl (UDO)
W raportach Główny Urząd Statystyczny w zależności od roku szacuje rynek odzieży
używanej na 5-6 mld złotych rocznie (Paton, 2022). 66% Polaków deklaruje, że ubrania
nienoszone chętnie oddaje potrzebującym. Postawę taką częściej można zaobserwować wśród
konsumentów
należących
do
pokolenia
ludzi
do
30
roku
życia
(https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/11/pl-raport-kpmg-w-polsce-pt-rynekmody-w-polsce-2019.pdf..2022).
Bazując na tych danych oraz zmieniających się trendach konsumpcji powstały Ubrania
do oddania. Jest to platforma fundraisingowa, za pomocą której można pomagać finansowo
wybranym przez siebie potrzebującym, nie wydając pieniędzy bezpośrednio. Ten innowacyjny
pomysł opiera się na prostym założeniu. Na stronie ubraniadooddania.pl zamieszczonych jest
kilkaset zbiórek, spośród których można wybrać tę, którą chce się wesprzeć poprzez oddanie
swoich niepotrzebnych już ubrań, które nadają się do drugiego obiegu. Należy zapakować je
do kartonu oraz bezpłatnie zamówić kuriera, który odbierze odzież. Każdy kilogram ma
znaczenie i jest równowartością złotówki na wybrany cel. Jednocześnie nie jest to organizacja
charytatywna a rentowne przedsiębiorstwo, które za główne wartości stawia transparentność
oraz ekologię. Warto zwrócić uwagę na ten model zarządzania, dzięki któremu
przedsiębiorstwo stało się liderem na polskim rynku.
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Rys. 2 Logo ubrania do oddania, ubraniadooddania.pl( dostęp 1.01.2022)

Logo firmy nawiązuje do zasad gospodarki obiegu zamkniętego, które dostosowano do
własnych potrzeb skupiając się na filarach takich jak: pomaganie, ekologia i edukacja. W
codziennej działalności przedsiębiorstwo skupia się na działalności charytatywnej połączonej
w uświadamianiem ludziom jak działa rynek odzieżowa i co można zrobić, aby poprawić
istniejący stan rzeczy. Ubrania do oddania to swoista alternatywa dla wszechobecnych
kontenerów/pojemników, które nie są jednak w dostateczny sposób uregulowane prawnie i nie
jest jasnym co dzieje się z ubraniami tam wrzuconymi. Jednocześnie jak podkreślają właściciele
rynek tekstylny w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Początkowo
przedsiębiorstwo chciało zbierać, magazynować i sprzedawać odzież do sortowni. Jednak po
wejściu na rynek właściciele, zauważając jak bardzo nieekologiczny jest ten rynek,
zdecydowali się na otwarcie własnej sortowi. Nazwali wówczas swój własny system
sortowania clear-sorting. Dzięki innowatorskim rozwiązaniom nie produkują odpadu
tekstylnego. Ubrania do oddania pozyskują wysokiej jakości tekstyliów, co usprawnia proces
ich sortowania, umożliwiając np. wyodrębnienie konkretnych kategorii odzieży, również w
podziale na marki. To z kolei podnosi jakość ubrań, które trafiają do sklepów second hand
(Mikulska, 2022). Rzeczy oceniane są pod kątem zużycia i materiału. Została także utworzona
osoba kategoria vintage. Kolejnym krokiem było otwarcie własnego sklepu z odzieżą używaną,
które miało miejsce w drugiej połowie 2021 roku w Warszawie. Aktualnie butiki cyrkularne
znajdują się także we Wrocławiu, Katowicach i planowane są otwarcia kolejnych.
Przedsiębiorstwo pracuje także ze sowimi partnerami w Afryce szczególnie w Kenii, gdzie
transportowane są ubrania poddane selekcji.
Należy wspomnieć, że ubrania do oddania to wciąż startup, który dynamicznie się
rozwija, planuje ekspansję na inne rynki europejskie. Bardzo ważna jest tu spójna komunikacja
oraz współpraca z podmiotami zarówno prywatnymi jak i przedsiębiorstwami. Nie bez
znaczenia jest także bardzo silny zespół ekspertów, którzy czuwają nad procesami w firmie.
W 2022 roku oficjalnie została ogłoszona także współpraca z największą polską firmą
produkującą odzież sportową 4F, będącej częścią OTCF S.A. w ramach projektu 4F CHANGE.
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Firma otwarcie przyznaje, że zdaje sobie sprawę z tego w jak szkodliwym sektorze operuje,
stąd pomysł na szeroko zakrojoną strategię, którego kluczowym partnerem jest UDO.
Zaplanowano szeroko zakrojone działania, które obejmuję wypożyczalnie ubrań oraz
wprowadzenie swoich produktów do drugiego obiegu. W wybranych salonach marki oraz
poprzez stronę 4F prowadzone są zbiórki odzieży, która następnie trafia do sortowni, dzięki
czemu może zostać ponownie wprowadzona do obiegu. Produkty marki 4F podzielone na
cztery kategorie:
1) Renewed – wcześniej zostało wysortowane spośród ubrań oddanych przez klientów oraz
starannie wyprane i wyczyszczone,
2) Repaired – ubranie, które miało małe wady, wymagające naprawy,
3) Upcycled - To ubranie powstało z materiałów, które pochodzą z innych ubrań. W ten sposób
niepotrzebne ubrania dostały nowe życie.
4) Revived - To ubranie zostało odzyskane. Wcześniej z jakiegoś powodu nie trafiło do
sprzedaży: było zabrudzone, nosiło ślady użytkowania lub wylądowało na magazynie jako
jedna z ostatnich sztuk. Aby nie marnować żadnych ubrań, zostało wyprane, wyczyszczone
i przywrócone do życia (https://4fchange.com/strategia/, 2022)
Dzięki takiemu procesowi ubrania nie trafiają do utylizacji a zyskują drugie życie i ponownie
trafiają do obiegu. To innowacyjny na skalę polską i europejską projekt, który przyczynia się
do ograniczenia negatywnego wpływu branży odzieżowej. Podczas pierwszego kwartału
współpracy zebrano 968,1 kg odzieży (Raport 2022). W sklepach sprzedano ponad 900 sztuk
odzieży z drugiego obiegu. Być może jest to nowy model biznesowy, który powinien zostać
powielony przez kolejne marki odzieżowe. Stanowi jednocześnie doskonały przykład
współpracy startupu z dużą firmą i pokazuje jak mogą czerpać ze swoich zasobów.
6.2 WoshWosh
Drugi stratup, którego działanie chciałabym omówić opiera się na nieco innym modelu.
Jego założycielka Martyna Zastawna zawsze była zafascynowana modą a buty stanowiły dla
niej najważniejszy element garderoby. Jednocześnie chcąc promować ideę zero waste starała
się odkryć nisze – nikt w Warszawie nie zajmował się renowacją i czyszczeniem obuwia, tak
aby dać im nowe życie. Tak powstał Wosh Wosh, który wypełniając niszę stał się pionierem
na polskim rynku. Prócz wspomnianej już renowacji i naprawy zajmują się także malowaniem
i ilustrowaniem butów nadając im nowy charakter. Na ich kanałach w social media można
znaleźć szereg imponujących metamorfoz obuwia. Tylko w 2021 roku udało im się dać drugie
życie ponad 50 tysiącom par butów.
Dbając o planetę, swoją działalność opierają na wartościach takich jak ekologia i zero
waste. Tym samym starają się działać w modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Ważne dla
misji przedsiębiorstwa są także kultywacja rzemiosła oraz odpowiedzialność społeczna.
Udowadniają to podczas szeregu akcji organizowanych przez nich. W 2021 roku zebrali 40
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tysięcy par butów dla domów samotnych mam, domów dziecka i osób w kryzysie bezdomności.
Wsparli toruński, upadający zakład szewski Pana Józefa z Torunia, ratując go przed upadkiem
i tym samym podtrzymując jeszcze przedwojenny kunszt rzemieślniczy.
Ich działalność została nagrodzona wielokrotnie podczas gali Startupów Pozytywnego
Wpływu, Konkursu Strat up Press czy podczas konkursu „ Odpowiedzialny biznes w Polsce
2018”. Za wyróżnieniami idzie także bardzo sprawnie działający model biznesowy, który
nieprzerwanie pozwala firmie się rozwijać. Podejmują współpracę z kolejnymi firmami. Jako
przykład można podać markę Balagan, z którą przygotowała produkty do renowacji obuwia
(https://plndesign.pl/napraw-nie-wyrzucaj-balagan-studio-laczy-sily-z-woshwosh/, 2022). Z nimi
również Wosh Wosh przeprowadził jedną z bardzo udanych zbiórek obuwia dla fundacji.
Współpracę podjęto także z kultową marką Kubota. Firma chciała przedłużyć cykl życia
produkowanych przez nich butów i uruchomiła usługę odświeżenia klapek z linii Premium
(https://nowymarketing.pl/a/35291,kubota-laczy-sily-z-woshwosh-aby-dawac-zuzytym-klapkomnowe-zycie, 2022).

7. Podsumowanie

Branża odzieżowa niewątpliwie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Aby
ograniczyć ten proces niezbędne będzie zaimplementowanie nowych modeli biznesowych oraz
gospodarki obiegu zamkniętego. Zarówno Ubrania do oddania jak i Wosh Wosh działają na
rzecz zrównoważonego rozwoju, będąc przedsiębiorstwami przynoszącymi zysk. Wydaje się,
że jest to kierunek w jakim pójdzie wiele marek odzieżowych. Już teraz wiele z największych
marek stara się zastosować proekologiczne rozwiązania w swoich kolekcjach. Takim gigantom
jest jednak znacznie ciężej wdrożyć te idee do swojej strategii, dlatego z największą nadzieją
patrzę właśnie na stratupy te, którym przyjrzałam się w części badawczej. Poprzez swoją misję,
reprezentowane wartości i transparentność przekonują i będą przekonywać coraz większe
grupy odbiorców – szczególnie z pokolenia Z. Jednocześnie przenoszenie uczestników
i odbiorców ze świadomości do działania to jedno z najważniejszych wyzwań komunikacji
klimatycznej (Maxwell et. Al 2020). Jednym z rozwiązań może okazać się łączenie
innowacyjności rozwiązań startupów ze strategiami dużych firm jak ma to miejsce przy
współpracy Ubrania do oddania z 4F. Rynek odzieżowy się zmienia i wydaje się, że będzie to
robił jeszcze dynamiczniej w najbliższych latach. Czego przejawem są nie tylko oczekiwania
konsumentów, ale także Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych
w obiegu zamkniętym, która nakłada daleko idące normy dotyczące tej gałęzi przemysłu.
Na znaczeniu będzie zyskiwać gospodarka obiegu zamkniętego i opisywane w tej pracy
koncepcje. Bez wątpienia coraz więcej firm będzie podejmowało zrównoważone decyzje w tym
obszarze i zmieniało swoje strategie.
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WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ NA JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ LIŚCI
KOLENDRY SIEWNEJ Coriandrum sativum L. i PIETRUSZKI Petroselinum crispum
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Streszczenie Świeże zioła cieszą się uznaniem wśród konsumentów nie tylko ze względu na
smak i zapach, ale także ich prozdrowotny charakter. Dzięki obecności m.in. garbników,
polisacharydów, flawonoidów, kwasów organicznych jak też innych składników odżywczych,
zioła wpływać mogą na właściwy metabolizm oraz poprawę apetytu. Należy jednak pamiętać,
że świeże zioła bywają często zanieczyszczone drobnoustrojami (ex. Escherichia coli,
Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Cladosporium, Alternaria i
Botrytis) przez co mogą powodować zagrożenie dla zdrowia konsumenta.
Celem badań była ocena wpływu obróbki wstępnej (płukanie) wybranych ziół na ich jakość
mikrobiologiczną. Materiał badawczy stanowiła świeża kolendra oraz świeża zielona
pietruszka. W badanym materiale na odpowiednich podłożach agarowych oznaczano liczbę
Staphylococcus aureus, Enterococcus sp. oraz grzybów (pleśni i drożdży). Analizy
mikrobiologiczne prowadzono przed procesem płukania oraz po dwukrotnym 30-sekundowym
płukaniu ziół w strumieniu bieżącej wody i osuszeniu z użyciem domowej wirówki do warzyw.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Płukanie ziół okazało się najbardziej efektywne wobec drożdży, powodując ich redukcję o
około 1,2 cyklu logarytmicznego. Liczba pozostałych drobnoustrojów uległa zmniejszeniu o
0,45 do 0,9 cyklu logarytmicznego. Maksymalna liczba S.aureus w ziołach przed i po płukaniu
wyniosła odpowiednio 3,53 i 2,96 log jtk/g. Odnotowano istotny statystycznie wpływ płukania
ziół na liczbę S.aureus, paciorkowców kałowych oraz drożdży. Interakcje między czynnikami
(płukanie vs rodzaj zioła) okazały się być nieistotne statystycznie.W badanych ziołach
odnotowano wysoki poziom pleśni oraz drożdży, które wraz ze stwierdzaną w krewetkach
mikroflorą grzybową wpływać mogą niekorzystnie na organizm człowieka.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie mikrobiologiczne, jakość, płukanie, zioła

153

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

A. Kukułowicz, A. Grzybek

EFFECT OF PRE-TREATMENT ON THE MICROBIOLOGICAL
QUALITY OF CILANTRO AND PARSLEY LEAVES

Abstract: Fresh herbs are popular among consumers not only for their flavour and
fragrance, but also for their pro-health character.Due to the presence of tannins,
polysaccharides, flavonoids, organicacids and nutrients, herbs can promowe metabolism,
increase appetite. However, it should be remembered that herbs are often contaminated with
microorganisms (e.g. Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus
aureus, Cladosporium, Alternaria and Botrytis) which may put at high risk the consumers'
health.
The purpose of the study was to assess the effect of pretreatment (rinsing) of selected herbs
on their microbiological quality.
Tests were conducted on fresh coriander and flat-leaf parsley purchased from various points
of sale. The number of Enterococcus sp. on D-coccosel agar by bioMérieux (incubation at 37°C
for 48h), Staphylococcus aureus on Baird Parker RPF base by bioMérieux(incubation at 37°C
for 48h) and moulds and yeasts on YGC agar by Merck (incubation at 25°C for 120h) were
determined.Microbiological analyses were conducted before and after double 30-second rinsing
(under a stream of running water) and drying (using a salad spinner) of the herbs. The collected
data have been subjected to statistical analysis.
Rinsing the herbs was most effective against yeast, reducing it by 1.2 logarithmic cycle.
Other tested microorganisms decreased between 0.45 to 0.9 logarithmic cycle. The maximum
number of S.aureus in the herbs before and after washing was 3.53 and 2.96 log CFU/g,
respectively.Rinsing the herbs caused a significant effect on the number of S. aureus,
Enterococcus sp. and yeasts. Interactions between factors (rinsing vs type of herbs) were
statistically insignificant.High levels of moulds and yeasts were found in the tested herbs, which
together with the fungal microflora isolatedfrom shrimpsmay have adverse effects on the human
body.
Keywords: microbiological contamination; bacteria; rinsing; herbs; quality

1. Wprowadzenie

Świeże zioła, ze względu na ich walory smakowe należą do produktów powszechnie
wykorzystywanych do przygotowywania potraw. Znane są i stosowane we wszystkich
zakątkach świata, a charakteryzuje je różnorodność wykorzystania i komponowania w celu
uzyskania pożądanych cech. Celem ich stosowania w kuchni jest uatrakcyjnienie wyglądu,
smaku, aromatu i zapachu potrawy oraz sprawienie, aby stała się ona wyjątkowa i
niepowtarzalna. Zioła zawierają wiele korzystnych składników tj.: garbniki, polisacharydy,
flawonoidy, kwasy organiczne, olejki lotne, alkaloidy, witaminy, aminokwasy, minerały i
węglowodany. Składniki te mogą wspomagać metabolizm, zwiększać apetyt, zwiększać
aktywność enzymów i przyspieszać syntezę białek. Wiele z nich wykazuje działanie lecznicze,
takie jak przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i
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przeciwwirusowe (Opara, and Chohan, 2014; Parham et al., 2020; Muhammad Amiruddin et
al., 2021). Zielone liście kolendry są podobne wyglądem i kształtem do liści pietruszki, jednak
w przeciwieństwie do niejmają lekko anyżowy, cytrusowy smak i zapach. Kolendra bogata
jest w olejki eteryczne, związki kumarynowe, flawonoidy, fitosterole, związki białkowe,
alkaloidy, żywice, garbniki, antrachinony, sterole oraz duże ilości kwasów: kofeinowego,
ferulowego, galusowego i chlorogenowego. Obecnie kolendra jest szeroko stosowana w
leczeniu zaburzeń trawienia, układu oddechowego i moczowego, lęków i bezsenności, alergii,
kaszlu, zapalenia pęcherza moczowego, zawrotów głowy, kataru siennego, bólów głowy
(Abascal, and Yarnell, 2012; Kozłowska et. al, 2018). Liście pietruszki zawierają m.in.: kwas
askorbinowy, karotenoidy, flawonoidy, kumaryny, apiol, różne związki terpenowe,
fenylopropanoidy, ftalidy, furanokumaryny (bergapten) i tokoferol. Roślina ta wykazuje
działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwanemiczne, przeciwzakrzepowe, hipoglikemiczne,
przeciwutleniające. Jest również stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy,
choroby nerek i chorób sercowo-naczyniowych (Mahmood, Hussain, and Malik, 2014; Ajmera,
Kalani, and Sharma, 2019).
Należy jednak pamiętać, że świeże zioła bywają często zanieczyszczone drobnoustrojami
(m.in. Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Cladosporium, Aspergillus, Mucor, Alternaria i Botrytis) przez co mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Na skażenie mikrobiologiczne wpłynąć może wiele
czynników, do którychnależą m.in. zanieczyszczona woda stosowana do nawadniania,
stosowanie biosolidów lub obornika do nawożenia, niski poziom higieny pracowników oraz
niewłaściwa higiena sprzętu (Johnston et al., 2005; Michalczyk, and Nowaczek, 2006;
Przetaczek-Rożnowska, and Kuźniak, 2016). Raport EFSA wskazuje, że w 2019 roku
obserwowano około dwukrotnie większą liczbę ognisk zatruć pokarmowych związanych ze
spożyciem zanieczyszczonej żywności pochodzenia roślinnego (warzywa m.in.: liściastozielone, oliwki, pomidory, ogórki i kiełki, zioła) niż w przypadku żywności pochodzenia
zwierzęcego (21,2 do 12,2 przypadków na ognisko) (EFSA, ECDC, 2021). Z uwagi na niski
stopień przetworzenia oraz krótką trwałość świeże zioła narażone są na szybkie psucie.
Dodatkowo wysoka zawartość składników odżywczych oraz wody wpływać może na rozwój
niepożądanej mikroflory. Dlatego też, bardzo ważne są działania podejmowane przez
konsumenta w domu (właściwe przechowywanie, stosowana obróbka wstępna), które
przyczynić się mogą do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanych ziół. Obróbka
wstępna tych roślin powinna obejmować m.in. usuniecie części niepożądanych (np.
wykazujących znamiona zepsucia, zanieczyszczonych ziemią, pozostałości korzeni), mycie,
które jest niezbędnym zabiegiem higienicznym (pozwala na usunięcie zanieczyszczeń
fizycznych np. piasku oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych) oraz osuszanie z nadmiaru
wody. Celem badań była ocena wpływy obróbki wstępnej wybranych ziół na ich jakość
mikrobiologiczną.
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2. Materiał badawczy i metody

Materiał badawczy stanowiła świeża kolendra oraz świeża zielona pietruszka zakupiona w
sieciach handlowych na terenie Trójmiasta. Kolendra nabywana była w małych doniczkach,
natomiast natka pietruszki w postaci pęczków. Oba zioła zabezpieczone były przez producenta
folią PA/PE. Czas transportu z miejsca zakupu do laboratorium nie przekraczał 1 godziny.
Analizy mikrobiologiczne przeprowadzano bezpośrednio po dostarczeniu materiału do
laboratorium. W pierwszej kolejności odważano po 10 g próbki bezpośrednio po wyjęciu z
oryginalnych opakowań, a następnie taką samą ilość pobierano po usunięciu części
niepożądanych,dwukrotnym 30-sekundowym myciu na sitach w strumieniu bieżącej wody oraz
osuszeniu przy użyciu domowej wirówki do sałat. Każde 10 g ziół przenoszono do kolby
zawierającej 90 ml płynu do rozcieńczeń, a następnie homogenizowano przy użyciu
Stomachera Lab-Blender 400 (Seward, Worthing, UK). Łącznie przebadano 28 prób (14 przed
i 14 po myciu). W badanych produktach oznaczano liczbę:
- Staphylococcus aureusna agarze Baird-Parker RPF firmy bioMerieux,
- Enterococcus sp. na podłożu D-coccosel firmy bioMerieux,
- grzybów strzępkowych i drożdży na agarze YGC z chloramfenikolem firmy Merck.
Oznaczenia mikrobiologiczne przeprowadzono wysiewając na dno jałowej płytki kolejne
rozcieńczenia w ilości 1 ml, a następnie zalewano wybranym podłożem. Po inkubacji liczbę
drobnoustrojów wyznaczano zgodnie z PN-EN ISO 7218:2008. Uzyskane wyniki badań
poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica 13.

3. Omówienie wyników

Wyniki zanieczyszczenia badanych surowców roślinnych przedstawiono w tabeli 1. Pomimo,
że świeża niemyta kolendra oraz pietruszka charakteryzowały się najwyższym poziomem
drożdży, odpowiednio 6,29 i 5,16 log jtk/g, to w pietruszce obserwowano maksymalny poziom
tych grzybów (>7 log jtk/g). Zawartość drożdży w analizowanych ziołach charakteryzowała się
małą zmiennością (<25%) (Tabela 1). Zastosowane w niniejszych badaniach podwójne 30sekundowe mycie kolendry pod bieżącą wodą obniżyło liczbę drożdży o około 1,2 cyklu
logarytmicznego. Mniejszą o około połowę redukcję tych drobnoustrojów stwierdzono w
pietruszce zielonej. Różnice między średnią liczbą drożdży zasiedlających niemyte zioła
(kolendrę i pietruszkę) były istotne statystycznie (p=0,019, t=2,718). Liczba pleśni w kolendrze
przed obróbką wstępną była o 2 cykle logarytmiczne niższa od liczby drożdży w tym samym
produkcie (Tabela 1). W obu gatunkach ziół stwierdzono podobne wartości maksymalne (6,196,36 log jtk/g). Jedynie w przypadku pietruszki mytej zawartość grzybów strzępkowych
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charakteryzowała się małą zmiennością (<25%). W pozostałych przypadkach zmienność była
przeciętna (<45%). Przeprowadzony zabieg obróbki wstępnej ziół przyczynił się do obniżenia
ilości pleśni od 0,45 – 0,8 cyklu logarytmicznego (Tabela 1). Pomimo, że liczba Enterococcus
sp. oraz S.aureus w analizowanych roślinach była na zbliżonym poziomie (1,85 - 2,82 log jtk/g
dla gronkowców oraz 1,88 – 2,94 log jtk/g dla paciorkowców kałowych) (Rysunek 1) to dla
enterokoków obserwowano o około 1 cykl logarytmiczny wyższe wartości maksymalne niż w
przypadku S.aureus. W pietruszce stwierdzono nieznacznie większą redukcję gronkowców i
paciorkowców kałowych (ok. 0,9 cyklu logarytmicznego) niż w kolendrze (ok. 0,7 cyklu
logarytmicznego) (Tabela 1).
Tabela 1.
Statystyki opisowe dla oznaczonej liczby drobnoustrojów w badanych świeżych ziołach
Rodzaj
drobnoustrojów

S.aureus

Enterococcus

Pleśnie

Drożdże

Rodzaj zioła i
zastosowana
obróbka

M

Min.

Mak
s.

SD

[log jtk/g]

Vx
[%]

KM

1,85

1,30

2,96

0,55

29,71

KNM

2,48

1,60

3,18

0,67

26,85

PM

1,96

1,60

2,62

0,37

18,86

PNM

2,82

1,90

3,53

0,56

28,70

KM

1,88

1,00

3,25

0,72

38,34

KNM

2,63

1,78

4,33

0,89

33,72

PM

2,04

1,48

3,11

0,58

28,58

PNM

2,94

2,23

4,33

0,75

25,41

KM

3,84

2,57

5,76

1,28

33,21

KNM

4,29

3,00

6,36

1,28

29,78

PM

3,44

2,52

4,23

0,63

18,21

PNM

4,24

2,85

6,19

1,27

30,09

KM

5,11

4,13

5,79

0,68

13,31

KNM

6,29

5,71

6,83

0,40

6,37

PM

4,56

2,90

5,94

1,05

22,99

PNM

5,16

4,15

7,15

1,02

19,71

Note: M – średnia arytmetyczna, Min. – minimum, Maks. – maksimum, SD – odchylenie standardowe,
Vx– współczynnik zmienności, KM – kolendra myta, KNM – kolendra niemyta, PM – pietruszka myta,
PNM – pietruszka niemyta
Source: badania własne
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Wykres średnich i przedz. ufności (95,00%)
8
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6

log jtk/g
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1

0

rodzaj zioła:
K

rodzaj zioła:
K

P

płukane

P

nie poddane płukaniu

log S.aureus
log Enterococcus
log pleśnie
log drożdże

Rysunek 1. Średnia liczba drobnoustrojów zanieczyszczających badane zioła w zależności od
zastosowanej obróbki wstępnej
Note: K – kolendra, P – pietruszka
Source: badania własne

Wykazano istotnie wyższą liczbę S. aureus, Enterococcus oraz drożdży w grupie ziół
niemytych (p<0.05) oraz istotnie wyższą liczbę drożdży dla gatunku kolendry (Tabela 2).
Tabela 2.
Wyniki testu t dla prób niezależnych
Zmienna

M dla prób
mytych (n=14)

M dla prób
niemytych (n=14)

t

p

log jtk/g
S.aureus

1,90

2,65

-3,644

0,001

Enterococcus

1,96

2,79

-3,012

0,005

Pleśnie

3,64

4,26

-1,477

0,152

Drożdże

4,83

5,73

-2,564

0,016

t

p

M
kolendry
(n=14)
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dla

M
pietruszki
(n=14)

dla

S.aureus

2,17

2,39

-0,893

0,380

Enterococcus

2,26

2,49

-0,743

0,463
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Pleśnie

4,07

3,84

0,527

0,602

Drożdże

5,70

4,86

2,365

0,026

Note: M – średnia arytmetyczna, p - poziom istotności
Source: badania własne

4. Dyskusja

Zioła łatwo mogą ulec zakażeniu bakteriami chorobotwórczymi podczas ich wzrostu,
zbioru, przetwarzania lub dystrybucji. Johnston et al. (2005) stwierdzili w badanej przez siebie
kolendrze liczbę enterokoków na poziomie od 1,7 do 2,3 log jtk/g (w zależności od etapu
obróbki). Po zastosowanym zabiegu płukania liczba tych paciorkowców spadła u nich z 2,3 log
jtk/g do 1,9 log jtk/g, co okazało się rezultatem zbliżonym do wyników uzyskanych w niniejszej
pracy (Tabela 1). Analizowana przez Johnston et al. (2005) pietruszka zawierała Enterococcus
średnio na poziomie 2,5 ± 1 log jtk/g, natomiast po płukaniu 2,3 log jtk/g. Średnia liczba
enterokoków zanieczyszczających pietruszkę, którą stwierdzono w badaniach własnych była
prawie na tym samym poziomie (Tabela 2), natomiast dla płukanej uzyskano nieco niższe
wyniki (Tabela 1). Dghaim et al. (2017) wykazali w pietruszce S.aureus na poziomie 1,84 –
2,28 log jtk/g, co było rezultatem nieco niższym do uzyskanych w badaniach własnych. Schuh
et al. (2020) w sałacie i jarmużu stwierdzili Staphylococcus sp. w ilościach od 2,4 – 7,23 log
jtk/g, natomiast u Łapeckiej et al. (2022) w sałatce zawierającej m.in. sałatę, seler, kiełki
S.aureus był <1 log jtk/g. Stosowane w niniejszych badaniach podwójne 30-sekundowe mycie
ziół pod bieżącą wodą obniżyło liczbę Staphylococcus aureus o ¾ cyklu logarytmicznego
(Tabela 2). Wyższą skuteczność mycia wykazała Kukułowicz (2018) dla świeżych sałat.
Wyniki badań Salmanov et al. (2021) sugerują, że świeże warzywa powszechnie kupowane w
sklepach spożywczych na Ukrainie były źródłem różnych gatunków bakterii i stanowiły
zagrożenie dla zdrowia publicznego. S.aureus najczęściej stwierdzano w pomidorach (14,2%),
ogórkach (10,3%), warzywach liściastych (4,5%) i świeżych ziołach (2,1%). Enterococcus
faecalis izolowano z ogórków (26,7%) warzyw liściastych (21,6%) i świeżych ziół (10%).
Dghaim et al. (2017) wykazali w 75% badanych ziół przekroczenie ustalonego przez WHO
(Światowa Organizacja Zdrowia) limitu dla grzybów (max. 5 log jtk/g w ziołach nie poddanych
zabiegom przetworzenia). Badana przez nich pietruszka i mięta były najbardziej
zanieczyszczone (prawie 7 log jtk/g) a najmniej tymianek i bazylia. Buyukunal et al. (2015) w
analizowanych sałatach zielonych i szpinaku stwierdzili drożdże i pleśnie w ilości od 2,9-3,05
log jtk/g, podobnie do wyników uzyskanych przez Łapecką et al. (2022) w sałatce zawierającej
m.in. sałatę, seler, kiełki. Wojcik-Stopczynska, Jakowienko i Jadczak (2010) wykazały pleśnie
i drożdże odpowiednio na poziomach 4,33 - 5,41 log jtk/g i 3,35 – 4,30 log jtk/g w świeżej
bazylii oraz 2,13 – 4,83 log jtk/g i 3,39 – 5,24 log jtk/g w mięcie. W przeprowadzonych
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badaniach własnych wykazano pleśnie i drożdże na średnim poziomie 4,26i 3,64 log jtk/g oraz
5,73 i 4,83 log jtk/g odpowiednio dla ziół mytych i niemytych (Tabela 2). Świeże zioła są często
używane bez gotowania do przyprawiania lub przybrania gotowych do spożycia potraw.
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne ziół w połączeniu z nieprawidłowo przeprowadzoną
obróbką termiczną niektórych potraw wpływać może na większe ryzyko zatrucia
pokarmowego.W celu zminimalizowania tego zagrożenia oraz z uwagi na ogólną higienę
żywności SAFEFOOD zaleca konsumentom mycie świeżych produktów przed spożyciem oraz
dbanieo to, aby w kuchni nie doszło do zanieczyszczenia krzyżowego. W badaniu
sprawdzającym skuteczność domowych metod mycia w usuwaniu drobnoustrojów
zasiedlających powierzchnie świeżych produktów zalecono, aby konsumenci przed spożyciem
pocierali lub szczotkowali świeże produkty pod bieżącą, zimną wodą. Stwierdzono, że wstępne
moczenie (zanurzenie) w wodzie przed wypłukaniem znacznie zmniejsza liczbę bakterii w
jabłkach, pomidorach i sałacie (Consumer FocusedReview of Fruit and Vegetables, 2013).

5. Wnioski

1. Odnotowano istotny statystycznie wpływ obróbki wstępnej ziół na liczbę S.aureus,
paciorkowców kałowych oraz drożdży.
2. Zanieczyszczenie paciorkowcami kałowymi oraz mikroflorą grzybową może obniżać
walory smakowe i zapachowe zarówno samych ziół jak również potraw, do których się
je dodaje.
3. W badanych ziołach odnotowano wysoki poziom pleśni oraz drożdży, które wraz z
produktami, do których ich się używa mogą wpływać niekorzystnie na organizm
człowieka.
4. W celu zagwarantowania wysokiej jakości zdrowotnej posiłków należy zapobiegać
zanieczyszczeniom krzyżowym żywności oraz zapewnić rzetelne informacje o
bezpieczeństwie żywności.
Praca została sfinansowana przez WZNJ/2022/PZ/01
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KSZTAŁTOWANIE JAKOŚĆ USŁUG GASTRONOMICZNYCH W
DOBIE PANDEMII COVID-19 NA PRZYKŁADZIE DINESERV –
NOWE KRYTERIA OCENY

Ewa MALINOWSKA,
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Zarządzania Jakością i
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Streszczenie: Obecność wirusa SARS-Cov-2 spowodowała paraliż usług sektora
gastronomicznego, który charakteryzuje się stosunkowo wysoką migracją ludzi oraz
bezpośrednim kontaktem z żywnością. Rekomendowane przez rządy wielu krajów,
podstawowe zasady zachowania należytej higieny: dystans, maseczka, dezynfekcja powinny
zagościć podczas realizacji tych usług na stałe, niezależnie od rozwoju sytuacji pandemicznej.
Wśród metod badań jakości usług gastronomicznych wyróżnia się m.in. metodę DINESERV,
w której nie wyodrębniono szczególnego miejsca na ocenę zachowania czystości i higieny.
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości uzupełnienia istniejących wymiarów metody
DINESERV o wymiar określający sposób zapewnienia odpowiednich warunków
higienicznych podczas świadczenia usług gastronomicznych. Zaproponowano uzupełnienie
modelu o wymiar „Hygiene Standards”, gdzie klient będzie mógł ocenić zaproponowane na
podstawie rekomendacji WHO kryteria, dotyczące szczególnych standardów higieny.
Zaproponowane w artykule rozszerzenie metody oceny jakości usług gastronomicznych może
być przydatne w praktyce działalności lokali gastronomicznych, które podkreślając dbałość o
bezpieczeństwo klientów mogą zdobyć ich zaufanie i lojalność.
Słowa kluczowe: DINESERV, gastronomia, pandemia, standardy higieny, obostrzenia
sanitarne

THE QUALITY OF CATERING SERVICES DURING COVID-19
PANDEMIC BASED ON THE EXAMPLE OF DINESERV – NEW
CRITERIA OF ASSESSMENT
Abstract: The COVID-19 pandemic has paralyzed the sector of catering services that is
characterised by high migration of people and direct contact with food. Basic hygiene
requirements that were recommended by the governments were; social distance, masks and
disinfection. Those basic rules should become everyday routine in catering services regardless
of pandemic situation. DINESERV is one of methods of customer satisfaction in catering services.
There are no areas of assessment of hygiene and cleanliness in this method.
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The aim of this article is to present the opportunities to extend the areas of assessment by customer in
DINESERV method to ensure the proper hygienic conditions during catering services. The area of
„Hygiene Standards” has been suggested and added to the model in which customer may present its
attitude (expectancy and perception) to criteria based on WHO recommendations. This allows us to
verify the information on society’s attitude towards pandemic regulations as well as direct assessment
in catering unit. The article presents new approach in researching customer satisfaction in catering
services. The next step will be researching new suggested solutions and its modifications. This new
approach of catering services assessment may be valuable tool in increasing the satisfaction of conscious
customers and deepen their loyalty

Keywords: DINESERV, catering services, hygiene standards, sanitary restrictions

1. Wprowadzanie
Problem utrzymania optymalnego poziomu jakości usług jest stale rozwijającym się
tematem dyskusji wśród naukowców i praktyków. Związane jest to z ciągłym rozwojem
społeczno-gospodarczym krajów, ale także z nie zawsze przewidzianymi zmianami, jakie
dotykają nas w życiu codziennym, a to może stać się podstawą do zmian m.in. warunków
świadczenia usług czy postaw usługobiorców. Taka sytuacja może okazać się impulsem do
modyfikacji instrumentów, które są wykorzystywane w celu pomiaru stopnia satysfakcji
klienta, czy innych determinant kształtujących jakość usług. Tradycyjne metody i narzędzia
wykorzystywane do oceny jakości usług mogą stanowić podstawę, która może, bądź powinna
zostać poddana pewnym modyfikacjom, uzupełnieniom, tak aby uzyskane wyniki
odzwierciedlały bieżący obraz sytuacji, w jakiej znajduje się badany podmiot.
Jednym z istotnych czynników, który znacznie wpłynął na sytuację społeczną oraz
gospodarczą w krajach całego świata jest pojawienie się i rozprzestrzenianie się wirusa SARSCov-2. Obecność wirusa spowodowała paraliż wielu sektorów gospodarki, w tym także z
obszaru usług gastronomicznych. Transmisja wirusa jest bardzo ekspansywna, istotne jest, aby
w jak największym stopniu zminimalizować możliwość jego rozprzestrzeniania się i
ograniczyć ryzyko zachorowania. Dlatego też rządy wielu krajów wprowadzają różnego
rodzaju ograniczenia, które dotyczą także usług gastronomicznych, gdzie występuje
bezpośredni kontakt z żywnością, a migracja ludzi jest stosunkowo wysoka. W tej branży,
podobnie jak w innych, podstawowymi zasadami zwiększającymi bezpieczeństwo
pracowników i klientów jest noszenie maseczek, dezynfekcja i zachowanie dystansu
społecznego.
W dotychczas opracowanych metodach badania jakości dedykowanym usługom
gastronomicznym nie poświęcano istotnego miejsca na zagadnienia dotyczące zapewnienia
higieny podczas oferowania usługi. Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie możliwości
uzupełnienia wymiarów poddawanych w metodzie DINESERV ocenie klienta o wymiar
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określający sposób zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych podczas świadczenia
usług gastronomicznych.

2. Rozwój pandemii a działalność usług gastronomicznych
Choroba koronawirusa 2019 (znana jako COVID-19) wywołana przez wirus SARS-CoV-2
została po raz pierwszy zidentyfikowana w mieście Wuhan (Chiny) w grudniu 2019 r. Wirus
ten bardzo szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, co doprowadziło do ogłoszenia w
marcu 2020 r przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii. Intensywna migracja
wirusa doprowadziła do wdrożenia różnych narzędzi nakazowych o różnorodnym natężeniu i
czasie obowiązywania.
W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa należy przestrzegać stosowania
rekomendowanych zaleceń. W tym celu można śledzić witryny specjalistycznych organizacji,
np. FDA (U.S. Food and Drug Administration - Agencja Żywności i Leków), która na bieżąco
uaktualnia informacje o najlepszych praktykach prowadzenia detalicznych sklepów
spożywczych, restauracji i związanych z nimi usług odbioru i dostawy żywności podczas
pandemii COVID-19, aby chronić pracowników i konsumentów (Best Practices…,).
Rządy w poszczególnych krajach dokonały reorganizacji systemów opieki zdrowotnej,
nakazały zamknięcia m.in.: szkół, urzędów, obiektów handlowych, rozrywkowych czy
usługowych, wprowadziły godziny policyjne, ograniczenia w podróżowaniu i transporcie oraz
inne środki, które były uważane za istotne dla spowolnienia rozprzestrzeniania się infekcji.
Restrykcje te wpłynęły zarówno na życie społeczne, jak i gospodarcze krajów. Jednym z
sektorów dotkniętych znacznymi ograniczeniami był sektor usług gastronomicznych. W
Polsce, podobnie jak i w innych krajach działalność lokali gastronomicznych została znacznie
ograniczona. Przez okres od 14 marca do 18 maja 2020 roku prawie cały sektor gastronomiczny
był całkowicie zamknięty, a jedynie niektóre podmioty działały w ograniczony sposób oferując
dania na wynos lub z dostawą (Rozporządzenie… 2020). Po tym czasie, najpierw dozwolona
była obsługa gości z obowiązkiem zachowania dystansu społecznego, a od 30 maja 2020 roku
zniesiono obowiązek limitu obsługiwanych gości w restauracjach. Ponowny lockdown
rozpoczął się 24 października 2020 roku i obowiązywał aż do połowy maja 2021roku, kiedy to
niektóre lokale mogły przyjąć pierwszych gości w zewnętrznych ogródkach. Cały sektor
HoReCa skutki ograniczenia funkcjonowania odczuwa do chwili obecnej. Według danych
PMR, w latach 2015-2019 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) dla rynku HoReCa w Polsce
wyniosła 8,3%. W 2020 r. wartość rynku była natomiast mniejsza o 32,1% niż w roku
poprzednim. Powrót do wartości rynku z 2019 r według prognoz PMR jest możliwy dopiero
około 2024 roku wraz z odbudową ruchu turystycznego, życia społecznego, biznesowego,
sytuacji ekonomicznej konsumentów (Rynek HoReCa… 2021).
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Najdotkliwiej zamknięcie lokali gastronomicznych było odczuwalne w segmencie
gastronomii hotelowej, która jest ściśle skorelowana z ruchem turystycznym. Spośród lokali
restauracyjnych najbardziej ucierpiały te, które nie były przygotowane do oferowania
sprzedaży w dowozie czy na wynos (bary alkoholowe, kawiarnie, a wśród restauracji –
restauracje premium) (Rynek HoReCa… 2021). W przypadku segmentu cateringu spadek jego
wartości był związany z wstrzymaniem, a później znaczącym ograniczeniem: lotów (catering
w portach lotniczych i w samolotach), pracy w biurach (zmniejszone zapotrzebowanie na
catering w kantynach i stołówkach pracowniczych), nauki w szkołach i opieki przedszkolnej
(catering w tych placówkach), przyjęć w szpitalach (zwłaszcza w okresie lockdownu, kiedy to
odwoływane były przyjęcia i zabiegi planowe) oraz szkoleń i konferencji (obsługa
gastronomiczna tych wydarzeń) (Trendy na rynku HoReCa…). Podczas pandemii najszybciej
rozwijającym się podsegmentem rynku cateringu oraz jedynym, który notował wzrosty był
catering dietetyczny. W roku 2020 na polskim rynku przybyło ok. 200 firm oferujących tzw.
diety pudełkowe (Rynek HoReCa… 2021). Jak przedstawiają badania PMR w okresie
pandemii 23% placówek zostało zmuszonych do zaprzestania lub zawężenia działalności,
natomiast obecnie wiele z nich nadal boryka się brakiem doświadczonego personelu (Zagórska
2021).
Świadczenie usług żywieniowych podczas pandemii generowało i dalej generuje wiele
zagrożeń. Dotyczą one zarówno klientów jak i pracowników usług gastronomicznych. Wirus
może się rozprzestrzeniać przez wdychanie drobnoustrojów lub bezpośredni kontakt z płynami
ustnymi i innymi ustrojowymi. Migruje do organizmu człowieka również, gdy błona śluzowa
jego nosa, ust i oczu jest narażona na działanie kropelek i aerozoli zawierających drobnoustroje
oraz poprzez pośredni kontakt z zanieczyszczonymi narzędziami i/lub powierzchniami (Dubiel
et al., 2020). W celu minimalizacji ryzyka zakażenia niezwykle istotne jest zachowanie
dystansu społecznego. Takie postepowanie zmniejsza ryzyko przedostania się wirusa drogą
powietrzną w trakcie kaszlu lub kichania, a także w przypadku bezpośredniego lub pośredniego
kontaktu fizycznego. Badania wykazały, że spożywanie posiłków w pomieszczeniach zostało
zidentyfikowane jako czynność mogącą mieć wpływ na zwiększenie ryzyka przenoszenia
SARS-CoV-2. Zachowanie odpowiedniego dystansu lub spożywanie posiłków na świeżym
powietrzu to sposób na ograniczenie potencjalnej transmisji SARS-CoV-2 w środowisku
restauracyjnym (Capson et al. 2021).
Pracownicy gastronomii są narażeni na zakażenie COVID-19 poprzez m.in. bezpośrednią
komunikację z klientami lub kontakt z nakryciami pozostawionymi przez nich po posiłku
(sztućce, talerze, szklanki) czy powierzchniami (stół, blat, opakowania) (Cupertino et al., 2020).
Ponadto są wystawieni na działanie potencjalnie niebezpiecznego materiału biologicznego, np.
kropelek śliny na serwetkach i zastawie stołowej (Mayurnikova et al., 2020).
Obecnie nie ma dowodów na to, że COVID-19 może być przenoszony przez żywność lub
opakowania żywności. Niemniej jednak pracownik może zarazić się COVID-19, dotykając
skażonej powierzchni lub przedmiotu, a następnie dotykając ust, nosa lub oczu. Według badań
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amerykańskiego Instytutu Kontroli i Zapobiegania Wirusom (Centers for Disease Control and
Prevention) wirus nie jest aktywny długo na powierzchni, dlatego ryzyko przeniesienia wirusa
za pośrednictwem żywności lub opakowań jest bardzo niskie (Mayurnikova et al., 2020).
Niemniej jednak bezwzględnie należy przestrzegać zachowania dystansu, systematycznej
dezynfekcji rąk. Istotne jest także używanie osobistych elementów ochronnych przez
pracowników: maseczek, okularów, rękawiczek oraz standardowej odzieży ochronnej. Ważne
jest także, aby w lokalu dokonywano bieżącej dezynfekcji blatów, klamek oraz systematycznej,
ujętej w instrukcjach GHP dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu.

3. Ocena jakości usług gastronomicznych w dobie pandemii

Oceny jakości usług można dokonać za pomocą różnych metod. Jedną z najbardziej
popularnych oraz nieskomplikowanych jest metoda o nazwie Servqual opracowana w latach
1983-1985 przez grupę naukowców: A. Parasuramana, L. Berry’ego oraz V. Zeithamla
(Parasuraman et al., 1988). Celem jej jest wyrażenie jakości usług jako różnicy pomiędzy
usługą oczekiwana przez klienta, a usługa otrzymaną. Oczekiwania są definiowane jako
przekonania dotyczące procesu obsługi i istniejących standardów, według których będzie
oceniana rzeczywista ich wydajność. Postrzegana jakość usługi to stopień, w jakim
oczekiwania klienta są spełnione (Stevensson et al., 1995).
Kwestionariusz Servqual składa się z 22 stwierdzeń, które obejmują wymiary:
materialności usług, solidności, zdolności reagowania, pewności, empatii (Parasuraman et al.,
1991). Klient przedstawia swoja opinię na temat oczekiwania E (expectation) oraz postrzegania
P (perception). Do oceny służy siedmiostopniowa skala Likerta, gdzie 1 oznacza
„zdecydowanie się nie zgadzam”, 4 – „jest mi obojętne”, 7 – „całkowicie się zgadzam”. Po
nadaniu przez klienta punktacji wszystkim czynnikom badanych wymiarów należy określić
wielkość luki, czyli obliczyć różnicę pomiędzy oceną percepcji i oczekiwania.
Wielu naukowców zajęło się badaniem jakości usług gastronomicznych. Na przykład Shock
i Stefanelli (1992) opowiedzieli się za czterema obszarami marketingowymi dotyczącymi
projektowania i planowania usług restauracyjnych (jakością obsługi, produktem, miejscem i
ceną). Darley i Gilbert (1985) oraz Monroe (1989) zasugerowali, że oferta menu odgrywa
decydującą rolę w ocenie jakości lokalów tej branży. Do podobnych wniosków doszli Sulek i
Hensley (2004) oraz (Peri 2006). Namkung i Jang (2008) podkreślili, że prezentacja posiłku,
świeżość, smak oraz temperatura jego podania są wymogiem niezbędnym do zaspokojenia
potrzeb i oczekiwań klientów restauracji. Natomiast według Lewisa i Shoemakera (1997),
Grewala i in. (1998) restauracje za pomocą ceny mogą przyciągać gości. Wykazali, że oferta
cenowa lokalów gastronomicznych musi być zgodna z oczekiwaniami rynku.

167

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

E. Malinowska

Dedykowaną usługom gastronomicznym odmianą wyżej wspomnianej metody jest
opracowana przez Stevensa i in. metoda DINESERV (Stevensson et al., 1995). Kwestionariusz
DINESERV składa się z 29 elementów, które zawarte są w tych samych pięciu wymiarach
usług, co SERVQUAL. Określenia zawarte w kwestionariuszu ściśle korelują z charakterem
usług gastronomicznych, które nie były brane pod uwagę w trakcie opracowania arkusza oceny
SERVQUAL. Charakterystyki badanych przez DINESERV wymiarów przedstawiają się
następująco (Stevensson et al., 1995):
− Wymiar materialny (wygląd i czystość lokalu, wyposażenie, wygląd personelu i
materiałów reklamowych),
− Niezawodność (zdolność do niezawodnego i dokładnego wykonania obiecanej usługi,
zapewnienie świeżości potraw i odpowiedniej temperatury ich serwowania, otrzymanie
posiłku zgodnego z zamówieniem, właściwe rozliczenie posiłku),
− Zdolność reagowania (chęć pomocy klientom, np. pomoc przy wyborze dania czy
wina),
− Pewność (wiedza i uprzejmość pracowników oraz ich zdolność do budowania zaufania
i pewności),
− Empatia (troska i zainteresowanie, jakie usługodawca zapewnia swoim klientom,
zapewnienie klientom spersonalizowanej uwagi np. poprzez przewidywanie
specjalnych wymagań dietetycznych).
Dzięki opiniom klientów właściciele, menadżerowie lokali gastronomicznych mogą
uzyskać ostateczną ocenę otrzymanej przez nich usługi.
Przegląd literatury potwierdza zasadność użycia DINESERV do określenia jakości usług
gastronomicznych. Zauważyć można, że niektórzy z autorów zaproponowali pewne
modyfikacje dotyczące ilości, bądź charakterystyki wymiarów kwestionariusza DINESERV.
W swoich badaniach Kim (Kim et al., 2009) podobnie jak wcześniej Andaleeb i Conway (2006)
wyodrębnił cztery wymiary badań jakości usług gastronomicznych: jakość jedzenia, jakość
obsługi, cena usługi, atmosfera i wygoda. Według Kim i Choi (2019), a także Chun i NyamOchir (2020) pozytywna ocena kryteriów zawartych we wcześniej wskazanych wymiarach
pozytywnie wpływają na satysfakcję klientów, zamiar ponownej wizyty i prawdopodobieństwo
rekomendacji badanych restauracji. Badania innych naukowców (Qu, 1997; Pettijohn, L.S., et
al., 1997) dowiodły, że w ocenie poziomu jakości usług gastronomicznych jakość żywności,
jakość obsługi, czystość, dogodna lokalizacja, szybka obsługa oraz rozsądna cena są ważnymi
wymiarami wpływającymi na satysfakcję klienta. Wyniki badań przedstawione przez Liu i Jang
(2009) wskazują, że: jakość żywności, niezawodność obsługi, czystość i wystrój wnętrz oraz
schludni i dobrze ubrani pracownicy to wymiary usługi gastronomicznej, które znacząco
wpływają na zadowolenie klientów. Natomiast Zopiatis i Pribic (2007) podkreślają, że jakość
menu, postawa pracowników, profesjonalizm obsługi, atmosfera i ogólna czystość lokalu, są
najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybory restauracji przez klientów. W
poszczególnych wymiarach można zauważyć determinanty bezpośrednio związane z
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utrzymaniem czystości w lokalu, czystością personelu czy wyposażenia. Na przykład Sharma i
Mishra (2019) wśród zaproponowanych przez siebie 31 kryteriów wpływających na ogólną
jakość usługi gastronomicznej wyraźnie wyodrębniły czysty, schludny i odpowiednio ubrany
personel oraz zachowanie czystości w jadalni oraz pozostałych pomieszczeniach lokalu.
W tym miejscu należy się zastanowić czy zachowanie ogólnej czystości lokalu i personelu
w dobie pandemii jest wystarczające, by zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa.
Patrząc przez pryzmat wymagań, do jakich musiała się dostosować i jakich przestrzegać branża
gastronomiczna, można zaproponować stworzenie dodatkowego wymiaru, który podlegałby
ocenie przez klientów usług gastronomicznych metodą DINESERV.
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości uzupełnienia istniejących wymiarów
metody DINESERV o wymiar określający sposób zapewnienia odpowiednich warunków
higienicznych podczas świadczenia usług gastronomicznych.
Realizacja usług gastronomicznych podobnie jak i pozostałych musiała zostać dostosowana
do wytycznych rekomendowanych przez władze kraju. Według informacji zawartych na
stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii (www.gov.pl, 2022) bardzo ważne jest
stosowanie przez personel gastronomiczny zasad higieny, zapewnienie odpowiedniej
odległości między klientami. Osoby zatrudnione, które nie mają kontaktu z klientami powinny
mieć dostęp do rękawiczek, bądź płynów do dezynfekcji rąk, natomiast bezpośrednio
obsługujący klientów dodatkowo nosić maseczkę. Ministerstwo rekomenduje, aby pracodawca
tak zmodyfikował organizację pracy, aby bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami
odbywał się rzadziej. W celu minimalizacji ryzyka zakażeniem się koronawirusem personel
powinien restrykcyjnie przestrzegać dobrych praktyk higienicznych.
Klient lokalu gastronomicznego nie powinien odczuwać niepokoju opartego na obawie
braku zachowania standardów higienicznych, co mogłoby go narazić na zarażenie się
koronawirusem. Wszystkie działania realizowane w lokalu gastronomicznym, powinny być
ukierunkowane na minimalizacje ryzyka kontaktu z wirusami. W tym celu lokale
gastronomiczne powinny (www.gov.pl, 2022):
− utrzymać dyscyplinę zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami
stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na
podłodze lub stojące znaki),
− przypominać o obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu na teren lokalu oraz w
pozostałych strefach gastronomicznych,
− udostępnić dozowniki z płynem do dezynfekcji dla gości w obszarze ogródka
gastronomicznego, sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz
przy wyjściu z toalet,
− wyłączyć z użycia suszarki nadmuchowe, w łazienkach stosować papier do wycierania
rąk,
− wyznaczyć na podłodze strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości
między gośćmi,
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− zastosować wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików,
− dezynfekować stoliki po opuszczeniu ich przez klientów oraz umieszczenie na nich
informacji „zdezynfekowano”,
− dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem
podłogi) minimum co 15 minut,
− umieścić w toalecie instrukcje dotyczące: mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i
zakładania rękawiczek oraz maseczki,
− usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali
jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę,
− w przypadku używania tac do transportu posiłków – zapewnić mycie i dezynfekcję
każdorazowo po ich użyciu,
− w przypadku usługi na wynos: bezkontaktowo wydawać zamówienia, zapewnić
bezpieczeństwo przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (dezynfekować je
oraz zapewnić środki higieny dla klientów korzystających z takich urządzeń),
− zapewnić możliwość klientom zdezynfekowania rąk bądź skorzystaniu z
jednorazowych rękawiczek przed obsługą automatu do gorących napojów.
Tworząc wymiar „Hygiene Standards (HS)” należy wziąć pod uwagę fakt, że
kwestionariusz DINESERV jest wypełniany przez klienta usługi. Dlatego muszą się znaleźć
tam takie parametry, które będą w prosty sposób mogły być zaobserwowane i zweryfikowane
przez klienta. Propozycje kryteriów przedstawia Tabela 1.
Tabela 1.
Przykłady kryteriów oceny z zakresu wymiaru Hygiene Standards
Wymiar

Kryterium

Ocena spełnienia
standardu

Przed wejściem na salę, do ogródków gastronomicznych, w toaletach, przy
kasie występują stacje do dezynfekcji rąk1
Widoczne są ogłoszenia przypominające o konieczności dezynfekcji rąk 2

Hygiene Standards

Wyraźnie widoczne są wskazówki (np. naklejki na podłodze, znaki stojące)
rekomendujące zachowanie odpowiedniej odległości
W układzie stołów jest zachowana odpowiednia odległość
Stoliki są dezynfekowane, o czym świadczy stosowna informacja
Personel stosuje zasady bezpiecznej komunikacji z klientem (zachowuje
dystans)
Personel stosuje zasady bezpiecznej komunikacji z klientem (posiada
poprawnie założoną maseczkę)
Dania serwowane są z zastosowaniem odpowiednich standardów higieny
(personel dezynfekuje ręce lub nosi rękawiczki) 3
Na stolikach nie znajdują się przyprawy i ozdoby
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Blaty podawcze są dezynfekowane3
Tace służące do serwowania posiłków są dezynfekowane4
W przypadku serwowania z wykorzystaniem stołów szwedzkich jest
wyznaczona osoba do obsługi gości5
Istnieje możliwość zdezynfekowania rąk lub skorzystanie z jednorazowych
rękawiczek przed obsługą automatów z gorącymi napojami6
1
Dodatkowo może się znaleźć pole w kwestionariuszu, gdzie respondent może np. wymienić miejsca, w którym
nie znalazł stacji lub inne miejsce, gdzie się znajdowały,
2
Dodatkowo może się znaleźć pole w kwestionariuszu, gdzie respondent np. może wskazać miejsca tych
informacji
3
Dodatkowo może się znaleźć pole w kwestionariuszu, w którym respondent może podkreślić, że nie był w stanie
zaobserwować sytuacji dotyczącej dezynfekcji, gdyż uniemożliwiało mu to miejsce konsumpcji
4
Dotyczy lokali z samoobsługą klienta
5
Dotyczy np. restauracji hotelowych
6
Dotyczy np. punktów gastronomicznych na stacjach benzynowych

Źródło: opracowanie własne.

W celu oceny spełnienia standardu przez klientów należy zastosować odpowiednią skalę,
np. powszechnie znaną skalę Likerta. Można również zaproponować posłużenie się skalą 5stopniową, wówczas wartość 1- będzie oceną niedostateczną dla poszczególnych standardów,
2 - dopuszczającą, 3- dostateczną, 4 – dobrą i 5- bardzo dobrą.

4. Zakończenie

Obecny obraz sytuacji dowodzi, że COVID-19 miał i ma w dalszym ciągu duży wpływ na
życie społeczeństwa praktycznie na całym świecie. Jak przedstawia literatura, pod wpływem
przymusowej reorganizacji życia społecznego i gospodarczego, zmianie uległy również wzorce
żywieniowe. Klienci korzystający z usług branży gastronomicznej nagle zostali pozbawieni
możliwości spożywania posiłków oferowanych przez wyspecjalizowane placówki żywienia
zbiorowego, które, aby przetrwać trudny okres, podejmowały działania różnego typu, np.
rozszerzały oferty usług, czy zmieniały profil działalności.
Epidemia koronawirusa obnażyła poważne problemy w wielu sektorach ludzkiego życia.
Pomimo postępów w nauce i technologii nie udało się zatrzymać rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2. Patrząc przez pryzmat dotychczasowej sytuacji można domniemywać, że
obecna odmiana wirusa prawdopodobnie nie będzie ostatnią. Dlatego wydaje się zasadnym,
aby wdrażać i utrzymywać takie standardy, które znacznie mogą się przyczynić do
zminimalizowania ryzyka przenoszenia się wirusa. W obecnej sytuacji istotne stosowanie
dobrych standardów higienicznych i przestrzeganie obostrzeń.
Należy się przyjrzeć problemowi kształtowania świadomości społecznej na płaszczyźnie
„pogodzenia się” z warunkami pandemicznymi. Bardzo szeroko przedstawiane są warunki
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postępowania, sposoby zabezpieczania przed szybkim rozwojem pandemii. Prostą i tanią, a
przy tym skuteczną strategią jest promowanie zachowania dystansu społecznego i noszenia na
szeroką skalę masek, co uważane jest za przejaw społecznej odpowiedzialności i przyczynia
się do znormalizowania warunków życia (Bamakan, Jahromi, 2021). Jednak mało miejsca
poświęca się na egzekwowanie standardów i wymagań sanitarnych. Należy tu zwrócić uwagę
na istotę ustawicznej edukacji, co ma ogromny wpływ na kształtowanie świadomości
społeczeństwa. Dlatego istotne jest, aby systematycznie prowadzić szkolenia, w tym przypadku
personelu gastronomicznego. Pozytywne nastawienie pracowników gastronomii do
przestrzegania, nie tylko podstawowych zasad higieny i ich systematyczne stosowanie może
stać się wzorcem dla innych oraz impulsem do powielania tego typu zachowań.
Branża gastronomiczna to wymagający sektor, który kładzie nacisk na zapewnienie obsługi
klienta na wysokim poziomie i ciągłe doskonalenie jakości. Klienci oczekują smacznego
posiłku, serwowanego przez uprzejmą i kompetentną obsługę. Nie mniej ważne są warunki
(wystrój, atmosfera), które będą potęgować ogólne zadowolenie klienta. Jakość usług również
w tej branży jest stosunkowo trudna do oceny, ponieważ ocenia się nie tylko wynik usługi, ale
także proces jej świadczenia. Patrząc przez pryzmat powyższych rozważań, świadomy klient
będzie również zwracał uwagą na warunki higieniczne, w jakich się znajdzie podczas
spożywania posiłku. W obecnych czasach ten wymiar może być znaczącym przy
podejmowaniu decyzji klienta o skorzystaniu z usługi w danym lokalu. Sektor usług
gastronomicznych musi szukać nowych sposobów na zwiększenie lojalności i satysfakcji
klientów, wdrażając jednocześnie ulepszone praktyki budowania wizerunku marki. Dlatego
też proponuje się rozszerzenie metod badania jakości usług gastronomicznych o wymiar
standardów higieny.
W literaturze przedmiotu można znaleźć doniesienia określające istotę spełnienia zasad
higieny (Czarniecka-Skubina, 2021, Dogan, 2020), nie odnotowano jednak wzmianki o
rozbudowaniu metody DINESERV o wymiar dotyczący zapewnienia standardów
higienicznych. W artykule przedstawiono taką propozycję, jednak potrzebne są dalsze badania,
które wskażą kierunek dalszych działań. Patrząc w przyszłość, można założyć, że rozszerzony
formularz DINESERV służący ocenie poziomu jakości usług gastronomicznych pomoże nie
tylko zwiększyć satysfakcję klientów i wzmocnić ich lojalność, ale także poprawić reputację
restauracji i wygeneruje większe przychody.
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Streszczenie: Problematyka funkcjonowania organizacji stanowi obszar cieszący się dużą
popularnością wśród przedstawicieli świata nauki. Z tego względu w literaturze przedmiotu
można odnaleźć wiele różnorakich definicji terminu „organizacja”. Sformułowania te na ogół
odpowiadają jednemu z klasycznych bądź nowoczesnych podejść do opisywanego zagadnienia.
Rozwiązanie zaproponowane przez H.J. Leavitta (zwane „modelem Leavitta” lub „diamentem
Leavitta”) – stanowiące główny przedmiot zainteresowania artykułu – jest przykładem
systemowego ujęcia organizacji. Celem opracowania jest scharakteryzowanie wskazanego
konceptu w kontekście funkcjonowania banków. Rozważania podejmowane
w artykule mają charakter przeglądowy i analityczny. Opierają się przede wszystkim
na licznych pozycjach literaturowych oraz wiedzy i własnych przemyśleniach autorki.
Słowa kluczowe: banki jako organizacje, diament Leavitta, model Leavitta, systemowe ujęcie
organizacji.

CHARACTERISTICS OF THE LEAVITT’S MODEL IN THE CONTEXT
OF THE FUNCTIONING OF BANKS
Abstract: The issue of the functioning of organisations is an area that is popular among
scientists. For this reason, many different definitions of the term “organization” can be found
in the literature. These descriptions generally correspond to one of the classical or modern
approaches to the described issue. The solution proposed by H.J. Leavitt (which is called “the
Leavitt’s model” or “the Leavitt’s Diamond”) – which is the focus of this article – is an example
of a system view of organisations. The purpose of this paper is to characterise this concept in
the context of bank performance. The considerations undertaken in the article are theoretical.
They are based mainly on numerous pieces of literature and the author’s knowledge and
reflections.
Keywords: banks as organisations, Leavitt’s Diamond, Leavitt’s model, system view of
organisations.
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1. Wprowadzenie
Organizacje egzystujące we współczesnym świecie są bytami heterogenicznymi,
z którymi społeczeństwo styka się niemal na każdym kroku. Mimo różnych: form własności,
stopnia internacjonalizacji, funkcji genotypowych, sektorów i branż działania, wielkości,
złożoności, form organizacyjno-prawnych czy relacji zachodzących między daną organizacją a
otoczeniem, każdy twór określany mianem „organizacji” posiada pewne elementy wspólne.
H.J. Leavitt, reprezentujący nurt systemowego podejścia do organizacji, skonstruował
w drugiej połowie XX wieku model, zgodnie z którym każda organizacja stanowi system
złożony z czterech oddziałujących na siebie nawzajem elementów. Komponentami tymi są:
ludzie, cele, technologia i struktura. Zgodnie z konceptem przedstawionym przez tego badacza,
jakakolwiek modyfikacja którejkolwiek ze wskazanych zmiennych implikuje reakcję i
konieczność wprowadzenia przekształceń u pozostałych składowych modelu. Prawidłowość ta
widoczna jest wśród wszystkich typów organizacji (w tym, oczywiście, również i banków),
które – by realizować swe cele w sposób sprawny i skuteczny – wykorzystują będące
w ich dyspozycji zasoby ludzkie, posługują się dostępną technologią i tworzą – dostosowane
do własnych potrzeb, strategii oraz wyzwań stawianych przez otoczenie – struktury.
Rozważania podejmowane w artykule ukierunkowane są na scharakteryzowanie komponentów
modelu Leavitta w odniesieniu do podmiotów bankowych. Instytucje te są bowiem jednymi z
najważniejszych organizacji współczesnego świata.

2. Metodyka badania

Artykuł ma charakter przeglądowy i analityczny. Jego celem jest scharakteryzowanie
komponentów modelu Leavitta w kontekście funkcjonowania podmiotów bankowych. Treści
zawarte na kolejnych stronicach opracowania zawierają odpowiedź na następujące pytania
badawcze:
1. W jaki sposób pojmuje się określenie „organizacja”?
2. Jakie są cele funkcjonowania banków?
3. Jaką rolę w egzystencji instytucji bankowych odgrywają ludzie, technologia i struktury?
W toku prowadzonej na potrzeby artykułu procedury badawczej wykorzystano głównie
metody: studiów literaturowych, konceptualną oraz analizy aktów prawnych. Przedmiot badań
stanowiły z kolei dane wtórne. Zważywszy na fakt, że współczesne banki są
zindywidualizowanymi i wielowymiarowymi organizacjami, przedstawiony w artykule
problem badawczy ma charakter syntetyczny, zaś wnioski płynące z rozważań można odnieść
do ogółu banków operacyjnych, świadczących usługi społeczeństwu.
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3. Model Leavitta jako przykład systemowego podejścia do organizacji
Współczesne społeczeństwo egzystuje w świecie organizacji (Perrow, 1989, 1991). Te zaś
(a dokładniej – ich powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie rozwój i współdziałanie oraz
relacje tych tworów z otoczeniem) stanowią główny przedmiot zainteresowania nauk
o zarządzaniu i jakości (Zakrzewska-Bielawska, 2012; Sudoł, 2019). Choć wskazana
dyscyplina naukowa ma relatywnie krótki okres istnienia, cechując się przy tym swoistą
niedojrzałością i „miękkim” charakterem (Dźwigoł, 2013), to zagadnienia rozpatrywane
w jej granicach cieszą się dużą popularnością zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków.
Jak już zauważono, jednym z fundamentalnych pojęć nauk o zarządzaniu i jakości jest
termin „organizacja”. Jego korzeni należy doszukiwać się już w starożytności. Pochodzące
z tego okresu greckie organon i łacińskie organum pierwotnie oznaczały narzędzie. Z czasem
jednak słowa te zaczęto pojmować jako narząd, czyli – jak pisze M. Bielski –
„wyspecjalizowaną część pełniącą jakąś funkcję w całości” (Bielski, 1997, p. 69; Puchalski,
2008). Mimo długiej i bogatej historii egzystencji, w doktrynie opisywane określenie zyskało
właściwą mu estymę dopiero na początku XX wieku (Bielski, 1997). Od tego czasu
w literaturze przedmiotu wypracowano wiele różnorakich podejść odnoszących się do tego
terminu. Powszechnym stało się przytaczanie przez autorów rozmaitych publikacji trzech
podstawowych ujęć organizacji, a mianowicie:
− ujęcia rzeczowego, zgodnie z którym organizację traktuje się jako pewien obiekt
czy swego rodzaju „rzecz”,
− ujęcia czynnościowego, ukierunkowanego na pojmowanie organizacji w kontekście
procesu i pewnego splotu działań (czynności), implikujących funkcjonowanie danego
obiektu (tj. organizacji w ujęciu przedmiotowym),
− ujęcia atrybutowego, sprowadzającego się do rozumienia organizacji jako swego
rodzaju zorganizowania, tj. cechy (atrybutu) rzeczy złożonej (zob. Kotarbiński, 1965;
Zieleniewski, 1976; Pszczołowski, 1978; Bielski, 1997; Czermiński, Grzybowski,
Ficoń, 1999; Koźmiński, 2000; Rutka, 2002; Kekin, 2003; Krupski, 2004; Jemielniak,
Latusek, 2005; Grzyb, 2021).
Co naturalne, wskazane sposoby postrzegania organizacji nie stanowią jedynych
i ostatecznych możliwości pojmowania charakteryzowanego terminu. Faktem jest jednak,
że traktuje się je jako klasyczne i podstawowe ujęcia tego zagadnienia. Na ich kanwie powstały
bowiem inne, współczesne, podejścia do opisywanej kwestii. Oprócz ujęcia sytuacyjnego –
zgodnie z którym mianem „organizacji” określa się „układ pewnych relacji” związanych z
„powstaniem, funkcjonowaniem i rozwojem danej całości (…) w konkretnych warunkach
otoczenia, zarówno bliższego, jak i dalszego” (Adamik, Matejun, 2012, p. 48) – znaczące
uznanie wśród przedstawicieli świata nauki zyskało także podejście systemowe. Zakłada ono,
że organizacja jest systemem, czyli zespołem połączonych w jedną całość elementów,
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pomiędzy którymi zachodzą wzajemne relacje (Beer, 1966; von Bertalanffy, 1984; Karcz,
2016). Co więcej, komponenty te współdziałając razem wykazują takie zachowanie i przyjmują
takie znaczenie, których nie wykazują i nie przyjmują działając osobno (Sillitto et al., 2019).
Jednym z wielu przedstawicieli nurtu systemowego jest H.J. Leavitt. Badacz ten w drugiej
połowie XX wieku zaproponował autorski wzorzec, odzwierciedlający system powiązań
zachodzących pomiędzy czterema kluczowymi komponentami, stanowiącymi rdzeń każdej
organizacji. Rozwiązanie to określa się mianem „modelu Leavitta” lub „diamentu Leavitta”
(Voudouris et al., 2008; Naarmala, 2009; Coffie, Boaten, Asombala, 2018). Przedstawiono
je na rysunku 1.

STRUKTURA

CELE

TECHNOLOGIA

LUDZIE
Rysunek 1. Model Leavitta. Adapted from: Leavitt, H.J. (1964). Applied Organizational Change
in Industry. Structural, Technical and Human Approaches. In. W.W. Cooper, H.J. Leavitt,
and M.W. Shelly (Eds.), New Perspectives in Organizational Research (pp. 55-71). Nowy Jork: John
Wiley & Sons.

Zgodnie z konceptem H.J. Leavitta, fundamentalnymi elementami każdej organizacji są:
ludzie, cele, struktura oraz technologia. Między wszystkimi wskazanymi zmiennymi zachodzą
dwukierunkowe relacje, co oznacza, że jakakolwiek modyfikacja czy aktywność
któregokolwiek z wymienionych komponentów powoduje przekształcenie (reakcję)
pozostałych składowych opisywanego modelu. Zważywszy na fakt, że artykuł ten poświęcony
jest ujęciu diamentu Leavitta w kontekście podmiotów bankowych, w kolejnym punkcie
rozważań zostanie przedstawiona charakterystyka elementów tego modelu właśnie
w odniesieniu do banków.
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4. Charakterystyka komponentów modelu Leavitta w odniesieniu
do podmiotów bankowych
4.1 Cele funkcjonowania banków
Ze względu na mnogość i znaczenie zadań, do realizacji których predystynowane
są banki, podmioty te są jednymi z najważniejszych współcześnie funkcjonujących organizacji.
Zgodnie z artykułem 2 Ustawy Prawo bankowe „bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z
przepisami
ustaw,
działającą
na
podstawie
zezwoleń
uprawniających
do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone
pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym” (Ustawa Prawo bankowe, 1997, art. 2). W definicji
tej zwraca się uwagę na specyficzną i właściwą wyłącznie bankom rolę, jaką jest wykonywanie
czynności bankowych, które immanentnie związane są z ryzykiem. Należy przy tym zauważyć,
że realizacja niektórych powinności spoczywa jedynie na bankach (czynności bankowe sensu
stricto), część zaś może być wykonywana zarówno przez podmioty bankowe, jak i inne
instytucje finansowe (czynności bankowe sensu largo). Istnieją także czynności
niezaklasyfikowane do żadnej z wymienionych grup, a których prawo wykonywania daje
bankom artykuł 6 wcześniej wskazanego aktu prawnego. Szczegółową systematykę
opisywanych grup czynności przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Systematyka czynności bankowych w świetle Ustawy Prawo bankowe
−

−
−
−

−
−
−
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Czynności bankowe
sensu stricto
przyjmowanie wkładów
pieniężnych płatnych
na żądanie
lub z nadejściem
oznaczonego terminu
oraz prowadzenie
rachunków tych
wkładów,
prowadzenie innych
rachunków bankowych,
udzielanie kredytów,
udzielanie i
potwierdzanie gwarancji
bankowych
oraz otwieranie
i potwierdzanie
akredytyw,
emitowanie bankowych
papierów
wartościowych,
przeprowadzanie
bankowych rozliczeń
pieniężnych,
wykonywanie innych
czynności

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Czynności bankowe
sensu largo
udzielanie pożyczek pieniężnych,
operacje czekowe i wekslowe
oraz operacje, których przedmiotem
są warranty,
świadczenie usług płatniczych oraz
wydawanie pieniądza
elektronicznego,
terminowe operacje finansowe,
nabywanie i zbywanie
wierzytelności pieniężnych,
przechowywanie przedmiotów
i papierów wartościowych oraz
udostępnianie skrytek sejfowych,
prowadzenie skupu i sprzedaży
wartości dewizowych,
udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
wykonywanie czynności zleconych,
związanych z emisją papierów
wartościowych,
pośrednictwo w dokonywaniu
przekazów pieniężnych oraz
rozliczeń w obrocie dewizowym,
pośrednictwo w zawieraniu umów
lokaty strukturyzowanej,

−

−
−
−

−
−
−

−

Pozostałe czynności
wykonywane przez banki
obejmowanie lub nabywanie akcji
i praw z akcji, udziałów innej
osoby prawnej i jednostki
uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych,
zaciąganie zobowiązań związanych
z emisją papierów wartościowych,
dokonywanie obrotu papierami
wartościowymi,
dokonywanie, na warunkach
uzgodnionych z dłużnikiem,
zamiany wierzytelności na
składniki majątku dłużnika,
nabywanie i zbywanie
nieruchomości,
świadczenie usług konsultacyjnodoradczych w sprawach
finansowych,
świadczenie usług zaufania oraz
wydawanie środków identyfikacji
elektronicznej w rozumieniu
przepisów o usługach zaufania,
świadczenie innych usług
finansowych,
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przewidzianych
wyłącznie dla banku
w odrębnych ustawach.

− doradztwo w odniesieniu do lokat
strukturyzowanych.

− wykonywanie innych czynności,
jeśli przepisy innych ustaw dają
bankom takie prawo.

Note: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa Prawo bankowe, 1997, art. 5-6.

Poprzez wykonywanie wskazanych przez ustawodawcę czynności banki realizują
określone cele12. O ile polskie prawodawstwo zwraca uwagę na cel funkcjonowania
Narodowego Banku Polskiego (zob. Ustawa o Narodowym Banku Polskim, art. 3), o tyle
pomija ono tę kwestię w odniesieniu do banków podległych tej instytucji. Mając na uwadze
dwoistą rolę tych podmiotów, będących – z jednej strony – przedsiębiorstwami nastawionymi
na maksymalizację zysków i budowanie wartości dla ich właścicieli (Zaleska, 2019), z drugiej
zaś – instytucjami zaufania publicznego, przejmującymi ryzyko od swych klientów
i „opiekującymi się” kapitałem powierzonym im przez społeczeństwo, można stwierdzić,
że cele te również mają dwojaki wymiar. Realizując poszczególne zadania, banki nie mogą
dbać wyłącznie o własne wyniki finansowe; muszą one bowiem także sprostać znacznie
bardziej restrykcyjnym niż „klasyczne przedsiębiorstwa” wymogom, jakie nakładają na nie
właściwe dla tych instytucji przepisy. Dlatego też przyjmuje się, że podstawowym celem
działalności organizacji stanowiących główny przedmiot zainteresowania tego artykułu jest
oferowanie produktów i usług bankowych, a także innych – obarczonych ryzykiem –
instrumentów finansowych (Zaleska, 2007). Innymi słowy, pełniąc rolę: płatnika (dokonując
płatności w imieniu swoich klientów), gwaranta (udzielając poparcia klientom w spłacie
ich zobowiązań), agenta (działając w imieniu klientów w zakresie emisji papierów
wartościowych i zarządzania własnością klientów) oraz pośrednika (dokonując transformacji
otrzymanych depozytów w kredyty; Iwanicz-Drozdowska, Jaworski, Zawadzka, 2008),
podmioty bankowe dokonują kupna i sprzedaży ryzyka oraz zarządzają nim w taki sposób,
by maksymalizować swe zyski oraz przyczyniać się do wzrostu swojej wartości
(Zaleska, 2007).
4.2 Znaczenie technologii w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów bankowych
Nieodłącznym atrybutem usprawniającym funkcjonowanie każdej organizacji
(w tym, oczywiście, również i banków) jest technologia. Obejmuje ona nie tylko widoczne
gołym okiem dobra materialne w postaci komputerów, pojazdów, maszyn czy innego typu
narzędzi (Firlej, 2007), jakie wykorzystywane są w celu zwiększenia efektywności działania
poszczególnych podmiotów, ale i różnorakie: artefakty, rozwiązania techniczne, sposoby
działania, procedury czy know-how organizacji (Ścigała, Tworek, Martan, 2014).
Pierwotnie narzędziami usprawniającymi pracę bankierów były ławka, stół oraz kontuar,
przy których prowadzono interesy. Określenia te stanowią tłumaczenie włoskich słów panca
i banco. Przyjmuje się bowiem, że termin „bank” pochodzi właśnie od tych wyrazów

Zgodnie z definicją przedstawioną przez K. Krzakiewicza i S. Cyferta, celem jest „konkretny stan końcowy
lub pożądany rezultat, do którego osiągnięcia dąży grupa, działając wspólnie” (Krzakiewicz, Cyfert, 2020, s. 12).
12
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(Wedgwood, 1859; Strojny, 2006). Choć wskazane przedmioty również i dziś można dostrzec
w bankach, to jednak – na skutek różnorakich czynników, mających swe źródło zarówno
we wnętrzu tych instytucji (będących wynikiem partykularnych, indywidualnych decyzji
zarządzających danymi organizacjami), jak i poza ich granicami, stanowiąc rezultat
oddziaływania otoczenia zewnętrznego (Alińska, 2020) – współcześnie ich znaczenie ma
wymiar raczej symboliczny. W dobie XXI wieku – między innymi za sprawą postępującej
cyfryzacji – swoistymi atrybutami banków oraz bankierów stały się szeroko rozwinięte
i wciąż rozwijające się rozwiązania technologiczne, czy to w postaci zaawansowanych
systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, czy w formie nowoczesnej infrastruktury
finansowej. W czasach, w których bankowość elektroniczna, obejmująca swym zakresem:
bankowość terminalową (terminale, bankomaty i kioski multimedialne), bankowość
telefoniczną (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz bankowość komputerową (obsługa
bankowa za pośrednictwem internetu; Sikora, Kulczycki, 2008), stała się standardem,
instytucje bankowe w dalszym ciągu poszukują rozwiązań, które z jednej strony zapewnią
im przewagę konkurencyjną na rynku i pozwolą nieustannie maksymalizować zyski,
a z drugiej – zwiększą bezpieczeństwo podmiotów korzystających z ich usług. Wydaje się,
że w dobie wyzwań, z jakimi przyszło się mierzyć społeczeństwu żyjącemu w trzeciej dekadzie
XXI stulecia (pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie, częste cyberataki),
to właśnie bezpieczeństwo i ukierunkowane na jego poprawę działania i innowacje
technologiczne winny stać się priorytetem zarządzających bankami.
4.3 Kapitał ludzki jako najcenniejszy zasób podmiotów bankowych
Wykorzystywanie różnego typu narzędzi i technologii (zarówno o charakterze materialnym,
jak i niematerialnym) w toku prowadzonej działalności oraz wyznaczanie
i realizacja celów są niezwykle istotnymi determinantami funkcjonowania każdej organizacji.
Nie ulega jednak wątpliwości, że najważniejszym „komponentem” tych „tworów” są ludzie,
którzy stanowią pierwotny zasób bytów zwanych „organizacjami”. To oni bowiem wyznaczają
cele organizacji. Oni wykorzystują dostępną technologię. Oni także tworzą struktury (o czym
w dalszej części artykułu). Bez nich żadna organizacja nie miałaby prawa bytu. Oczywiście, w
świetle rozważań prowadzonych w opracowaniu, obligatoryjnymi elementami każdej
organizacji są: cele, technologia, struktura i ludzie. Jednak to właśnie
ten ostatni czynnik – mimo postępującej globalizacji, nieustającej dynamizacji procesów
społeczno-gospodarczych oraz komercjalizacji – w dalszym ciągu zdaje się pozostawać tym
kluczowym.
Na ponadprzeciętne znaczenie zasobów ludzkich w funkcjonowaniu banków zwracają
uwagę między innymi D. Sikora i A. Kulczycki, którzy w jednej ze swych publikacji właśnie
pracowników opisywanych instytucji nazwali „głównym czynnikiem uzyskania przewagi
konkurencyjnej” (Sikora, Kulczycki, 2008, s. 43). Zdaniem M. Klimontowicz każdy pracownik
banku wpływa na jakość funkcjonowania tej organizacji oraz współdecyduje
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o jej sukcesie (Klimontowicz, 2013). Należy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu,
że człowiek (czy – ujmując temat nieco szerzej – kapitał ludzki) to nie tylko „fizyczny byt”, ale
i na przykład jego: wiedza, umiejętności, kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie, zdrowie,
cechy, zachowanie, nastawienie, postawy czy motywacje.
Choć w dzisiejszych czasach klienci banków wiele spraw związanych z obrotem pieniędzmi
mogą załatwić bez konieczności osobistego kontaktu z personelem tych instytucji, to jednak
rola pracowników w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej, mającej
swe źródło w zaufaniu do banku i pracowników pierwszego kontaktu (którzy częstokroć
stanowią wizytówkę całej organizacji), relacjach występujących między personelem
a klientami czy ocenie jakości produktów i usług bankowych, wciąż jest nie do przecenienia.
Jak bowiem dowodzą liczne badania naukowe, kluczową wręcz rolę w kontekście lojalności
klientów wobec banków odgrywają bezpośredni kontakt interesariusza z personelem
oraz poziom obsługi, przy czym ocena drugiego z wymienionych czynników zależy
od indywidualnych cech i przekonań klienta banku (Klimontowicz, 2013).
Zarządzający współczesnymi bankami zdają sobie sprawę z faktu, że sukces kierowanych
przez nich organizacji nie zależy jedynie od ich własnych cech (umiejętności, postaw,
kompetencji, doświadczenia itp.), ale przede wszystkim od personelu i posiadanego przezeń
kapitału intelektualnego. W związku z tym w podmiotach tych coraz częściej zwraca się uwagę
na takie kwestie, jak: zarządzanie wiedzą, employer branding czy zarządzanie zasobami
ludzkimi. Pracownik pierwszego kontaktu jest bowiem swoistym „nośnikiem jakości” całego
banku. Od sposobu jego postrzegania zależą więc wizerunek danego banku,
a także jego pozycja konkurencyjna oraz wyniki ekonomiczne, utrzymanie których
na korzystnym (wysokim) poziomie stanowi jeden z zasadniczych celów podmiotów
bankowych.
4.4 Struktura banków
Ostatnim z obligatoryjnych komponentów każdej organizacji jest jej struktura,
czyli – najprościej rzecz ujmując – wewnętrzna budowa pewnej zorganizowanej całości.
Innymi słowy, mianem „struktury” określa się „takie logiczne powiązanie komórek
organizacyjnych, które pozwala na uzyskanie i utrzymanie efektu synergii” (Krzakiewicz,
Cyfert, 2020, s. 12). Zdaniem A.G. Bedeiana stanowi ona swoisty „system komunikacji,
usprawnień i przepływu pracy w organizacji” (Bedeian, 1980, s. 475), który wyznacza zakres
obowiązków poszczególnych członków organizacji oraz określa relacje i zależności natury
hierarchicznej, funkcjonalnej, technicznej i informacyjnej pomiędzy jej elementami
składowymi (w tym – przed wszystkim – ludźmi; Ścigała, Tworek, Martan, 2014).
Banki – jak każde inne organizacje – są tworami ustrukturalizowanymi. Biorąc pod uwagę
szeroki zakres działań, do wykonywania których posiadają one legitymację, ich szczególną rolę
w systemie społecznym, a także wysoką podatność na oddziaływanie czynników zewnętrznych
oraz coraz to nowe rodzaje ryzyka wywierające nań wpływ, nie powinno dziwić, że nie ma
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jednego uniwersalnego schematu, który określałby wzorcową strukturę funkcjonowania tych
instytucji.
Organizacje
te
niemalże
nieustannie
muszą
mierzyć
się
z nowymi wyzwaniami. Z tego powodu w podmiotach tych wciąż powstają nowe komórki,
komitety czy piony organizacyjne, które odpowiadają za określone obszary funkcjonowania
banku. Należy także pamiętać, że struktura tego przedsiębiorstwa zależy od jego
indywidualnych cech. Wpływ na nią mają bowiem między innymi: rodzaj banku, jego
wielkość, profil działalności (Niedziółka, 2019), a także stopień zdecentralizowania procesu
podejmowania decyzji czy przyjęta strategia (McNaughton, 1995). Można więc stwierdzić,
że każdy bank w istocie posiada (lub powinien posiadać) własną strukturę, odpowiadającą
wewnętrznej polityce tej organizacji oraz pozwalającą w pełni wykorzystać będące
w dyspozycji organizacji zasoby ludzkie (jednocześnie posługując się w toku swej działalności
dostępną
technologią),
dzięki
której
podejmuje
działania,
zmierzające
do realizacji jego celów w sposób sprawny i skuteczny.

5. Podsumowanie

Termin „organizacja” jest jednym z podstawowych pojęć rozpatrywanych na gruncie nauk
o zarządzaniu i jakości. Problematyka egzystencji organizacji stanowi zaś przedmiot
zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
tych drugich, w doktrynie wypracowano różnorodne podejścia do opisywanej kwestii.
Współcześnie więc – obok ujęć klasycznych (tj. rzeczowego, czynnościowego
i atrybutowego) – istnieją także nowoczesne sposoby pojmowania organizacji. Przykład tego
typu konceptu stanowi systemowe podejście do poruszanej tu tematyki. Jednym
z reprezentantów tego nurtu jest H.J. Leavitt, który w drugiej połowie XX wieku przedstawił
autorskie rozwiązanie (zwane „modelem Leavitta” lub „diamentem Leavitta”),
odzwierciedlające system powiązań zachodzących pomiędzy czterema kluczowymi
komponentami, stanowiącymi rdzeń funkcjonowania każdej organizacji. Zdaniem
przywołanego badacza, aby dany byt można było określić mianem „organizacji”, musi
on składać się z ludzi tworzących pewne struktury, którzy w procesie realizacji celów
organizacji posługują się dostępną technologią.
Naturalnym jest, że wzorzec zaproponowany przez H.J. Leavitta znajduje swe zastosowanie
także w bankach. Należy zauważyć, że podmioty te egzystują w niezwykle turbulentnym
otoczeniu, będąc wciąż narażonymi na coraz to nowe rodzaje ryzyka. Wyzwania, przed jakimi
stoją
współczesne
organizacje
(w
tym
także
banki),
wymagają
od nich elastycznego podejścia. Dlatego też opisywane instytucje – wykorzystując
i rozwijając będący w ich dyspozycji kapitał ludzki (stanowiący najcenniejszą wartość owych
podmiotów) oraz posługując się dostępną i nieustannie ewoluującą technologią – tworzą
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zindywidualizowane, dostosowane do zmieniających się potrzeb i podlegające systematycznym
zmianom struktury. Działania te ukierunkowane są na realizację określonych celów, które w
kontekście banków z jednej strony odpowiadają celom właściwym przedsiębiorstwom
(maksymalizacja zysków, wzrost ich wartości), z drugiej zaś – sprowadzają się do
przejmowania ryzyka od klientów, co z kolei stanowi jedną z determinant, za sprawą których
organizacje te postrzega się jako instytucje zaufania publicznego.
Wysoka i dynamiczna intensyfikacja procesów społeczno-gospodarczych zachodzących we
współczesnym świecie niejako obliguje banki do ciągłej adaptacji do zmieniającego się
otoczenia. Adaptacja ta dotyczy nie tylko modyfikacji celów działania tych instytucji,
ale i ma wymiar: ludzki, strukturalny oraz technologiczny. Jak bowiem wynika z rozważań
prowadzonych między innymi w tym artykule, cele, ludzie, technologia i struktura są ze sobą
immanentnie związane. Z tego względu przekształceniu któregokolwiek ze wskazanych
komponentów towarzyszy modyfikacja pozostałych zmiennych. Ważnym jest więc,
by zarządzający organizacjami zdawali sobie z tego sprawę, jednocześnie pamiętając, że każde
działanie powoduje pewną reakcję, a jedna zmiana determinuje kolejne.
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Streszczenie: Ze wzrostem jakości życia wzrastają wymagania klientów w zakresie
zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości zarówno w aspekcie wyrobów jak
i świadczonych usług. Sytuacja pandemiczna w znacznym stopniu wpłynęła na zachowania
klientów a także ich potrzeby i oczekiwania dotyczące jakości, szczególnie w obszarze
świadczonych usług. Klienci stają się bardziej wymagający poprzez świadome i coraz większe
potrzeby, oczekiwania, pragnienia i preferencje. Kierownictwo organizacji musi
konsekwentnie realizować wymagania klientów, komunikując się i budując z nimi efektywne
relacje w celu poprawy jakości usług. W niniejszym opracowaniu wskazano wyniki badań
w zakresie jakości obsługi klienta indywidualnego zainteresowanego otwarciem konta
w placówce bankowej na terenie Polski. Celem badania była ocena jakości obsługi klienta
w czasie pandemii COVID-19, który zamierza założyć konto, tj. od momentu wejścia do banku,
przez poszczególne elementy obsługi w placówce bankowej do momentu podjęcia decyzji
o założeniu konta.
Badanie przeprowadzone zostało w tradycyjnej formule eksperckiej w listopadzie i grudniu
2021 roku w ramach projektu Instytucja Roku. W badaniu zrealizowano łącznie 1260 audytów
przeprowadzonych wśród klientów indywidualnych w 13 bankach.
W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że w zdecydowanej większości
przypadków pozytywnie zostało ocenione tzw. pierwsze wrażenie klienta po wejściu do
placówki. Jednakże kluczowym czynnikiem wpływającym na wrażenie klienta były
powszechne problemy ze sprawnym założeniem rachunku. Klienci pozytywnie ocenili
rozpoczęcie rozmowy z doradcą, natomiast z uwagi na sytuację związaną z pandemią Covid19, negatywnie oceniono podawanie ręki klientowi. Zaskakująco słabo oceniono
zaangażowanie doradców. Podczas przeprowadzonego badania zwracano uwagę na typowe
elementy bezpieczeństwa, którego odzwierciedleniem jest odczucie klienta związane
z bezpieczną obsługą. Kierownictwo banków powinno uwzględnić wyniki badań w zarządzaniu
relacjami z klientami i poprawić jakość obsługi klienta w wielu obszarach.
Słowa kluczowe: jakość usług bankowych, jakość obsługi klienta banku
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QUALITY OF SERVICE FOR AN INDIVIDUAL CUSTOMER
INTERESTED IN OPENING AN ACCOUNT AT A BANKING POINT
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: With the increase in the quality of life, the customers' requirements in terms
of ensuring an appropriate level of quality both in terms of products and services provided are
increasing. The pandemic situation significantly influenced the behavior of customers as well
as their quality requirements, especially in the area of services provided. Customers are
becoming more demanding through conscious and growing needs, expectations, desires and
preferences. The managers must consistently implement this problem, communicating and
building effective relationships with them in order to improve the quality of services. This study
examines the relationship between management of customer relationship and the quality of
customer service interested in opening an account at a bank branch in Poland. The aim of the
study was to assess the quality of customer service during the COVID-19 pandemic, who
intends to set up an account.
The study was conducted in the traditional expert formula in November and December 2021 as
part of the Institution of the Year project. 1,260 audits of individual clients in 13 banks were
carried out in the study.
As a result of the study, it was found that in the vast majority of cases the so-called the first
impression of the client after entering the facility. However, a key factor influencing the
customer impression was the widespread problems with the smooth opening of the account.
The clients positively assessed the start of the conversation with the advisor, while due to the
situation related to the Covid-19 pandemic, handshake was assessed negatively. The
involvement of advisers was surprisingly low. During the research, attention was paid to typical
safety elements, which are reflected in the customer's feeling of safe operation. Bank managers
should integrate research findings into customer relationship management and improve
customer service quality in many areas.
Keywords: quality, quality of banking services, quality of bank customer service

1. Wprowadzenie

Rosnąca konkurencja wymaga od instytucji finansowych wypracowania wysokich
standardów obsługi i ciągłego doskonalenia jakości. Wzrost konkurencji powoduje, że jednym
z najważniejszych czynników wpływających na długoterminowe i trwałe relacje między
organizacją a klientem jest właśnie obsługa klienta na najwyższym poziomie. Działania
związane z podniesieniem jakości obsługi są często mniej kosztownym (Witek i Nestorowicz,
2011, s. 282-288), lecz istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej (Spyra i Piotrowski, 2010,
s. 146-155). Rozwój usług bankowych i nadążanie za kolejnymi zmianami w branży bankowej
oraz dbałość o jakość usług i spełnianie życzeń klientów to jedno z głównych podejść do
zwiększania i rozwijania konkurencyjności banków. Jakość usług bankowych jest jednym
z najważniejszych czynników, które mają wpływ na postrzeganie danego banku przez klienta,
a w konsekwencji na jego wyniki finansowe. Należy podkreślić, że jakość usług bankowych
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stanowi podstawowy element tworzenia trwałych związków pomiędzy bankiem a klientem. Ma
to również duże znaczenie w sytuacjach kryzysowych, jaką może być pandemia COVID-19.
Tworząc odpowiedni system zarządzania relacjami z klientem należy właściwie rozumieć
pojęcie jakości i znać jej wartość dla klienta. Jakość usług określa się jako stopień rozbieżności
(luki) między oczekiwaniami klienta a jego oceną (percepcją) uzyskanej usługi.
Również w sytuacji pandemicznej system zarządzania relacjami z klientem powinien być
utrzymywany na odpowiednim poziomie.
Pandemia COVID-19 doprowadziła, głównie ze względu na warunki związane
z odosobnieniem, do poważnych zmian w zwyczajach i zachowaniach konsumentów. Do tej
pory przeprowadzono badania dotyczące jakości obsługi oraz satysfakcji klientów hoteli,
w czasie pandemii (Nilashi, AliAbumalloh, Alghamdi, Minaei-Bidgoli, Alsulami, Thanoon,
Asadi i Samad, 2021; Rahaman, Ali, Kejing, Taru i Mamoon, 2020). Przeprowadzono również
badania dotyczące jakości obsługi klientów banków w wielu krajach (Nautwima i Asa, 2022).
Natomiast nie przeprowadzono badań dotyczących jakości obsługi klienta indywidualnego
banku w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Badania dotyczące oceny jakości usług
bankowych w Polsce są prowadzone systematycznie przez wyspecjalizowane organizacje,
jednak do tej pory nie obejmowały one sytuacji pandemicznej. Przeprowadzane badania dają
podstawę do wyciągania szczegółowych wniosków dotyczących poszczególnych obszarów do
poprawy jakości usług. Stanowi to lukę badawczą, na którą odpowiedzią jest niniejszy artykuł.
Celem artykułu jest wskazanie poziomu jakości obsługi klienta w czasie pandemii COVID-19,
który zamierza założyć konto, tj. od momentu wejścia do banku, przez poszczególne elementy
obsługi w placówce bankowej do momentu podjęcia decyzji o założeniu konta. Ponadto celem
artykułu jest wskazanie rekomendacji w zakresie poprawy jakości usług, które nie byłyby
możliwe bez diagnostyki konkurencji. W poszczególnych badaniach diagnozuje się jakość
obsługi klientów zainteresowanych różnymi produktami, a konto osobiste jest jednym
z produktów objętych takim sprawdzeniem. Przy okazji takich badań znajduje się różne
problemy po stronie samych produktów czy oferty, co również jest okazją do porównania się z
konkurencją i dokonania przez kierownictwo banków dodatkowych analiz w tym zakresie.
Szczególną wartością informacji zwrotnej dla kadry zarządzającej są spotkania klientów
przeprowadzających badanie w grupach fokusowych po ich realizacji. Są one okazją do
zdiagnozowania odczuć klientów w stosunku do różnych punktów obsługi podczas badań
i stwierdzenia, które elementy są dodatkowo ważne dla klienta, a nie były ujęte w badaniu.
Często nawet doradcy obsługujący klientów nie są w stanie w obiektywny sposób ocenić tych
odczuć, co może prowadzić do utrwalania niewłaściwych zachowań podczas obsługi klientów.
Rekomendacje po takich badaniach przekazywane kierownictwu konkretnych banków
zawierają zawsze odniesienie do konkurencji, wskazują obszary do poprawy w konkretnym
miejscu i uwzględniają czas potrzebny na ich wprowadzenie. W wielu miejscach wskazują na
konieczność dodatkowych szkoleń pracowników w konkretnym zakresie, np. w sprawach
technicznych, które zaburzają płynną obsługą klienta, a które wynikają z rotacji pracowników
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w danym banku i zaburzają wypracowaną wcześniej dobrą jakość obsługi. Bardzo często
rozbudowana oferta konta powoduje, że doradca nie ma pomysłu na jej przekazanie.
Niestety, przekazanie zbyt dużej ilości informacji nie jest dobrym rozwiązaniem.

2. Kryteria jakości obsługi klienta indywidualnego banku

Pomiar jakości usług jest możliwy jedynie w powiązaniu z rzeczywistym ich postrzeganiem
(oceną) przez klienta. Jest to o tyle ważne, iż ze względu na niematerialny charakter usług
finansowych klient kupuje nie tyle sam produkt, ile oczekiwane korzyści (Payne, 1996). Jakość
obsługi klienta często jest definiowana w aspekcie potrzeb i preferencji klienta. Nie jest to
jednak jedyna droga do sukcesu. Efektywna jakość obsługi klienta nie powinna polegać
wyłącznie na dążeniu do sprostania wymaganiom i oczekiwaniom klientów, ale również na ich
trafnym przewidywaniu i przekraczaniu (Shaw, 2001). Wysokiej jakości obsługa klienta jest
nieodłącznym elementem właściwego funkcjonowania organizacji. Wśród najważniejszych
wyznaczników mających wpływ na jakość usług bankowych, zarówno z punktu widzenia
menedżera banku, jak i z punktu widzenia klienta banku wymienia się m.in. (Garczarczyk,
2002; Giemza i Materna, 2015; Al Hila, Alhelou, Al Shobaki i Abu Naser, 2017; Garczarczyk
i Skikiewicz, 2018):
− wiarygodność i zaufanie do banku,
− nowoczesność banku,
− uprzejmość i życzliwość personelu,
− zrozumienie potrzeb klienta przez pracowników,
− empatię,
− intuicyjność obsługi serwisu transakcyjnego,
− szybkość i sprawność obsługi klienta w placówkach,
− sprawność obsługi klienta poprzez infolinię,
− sprawność realizacji usługi poprzez serwis transakcyjny,
− poziom kompetencji personelu,
− komunikatywność personelu,
− terminowość realizacji zleceń,
− brak kolejek, dużą liczbę stanowisk,
− szerokość oferty usług bankowych,
− dostęp do bezpłatnych bankomatów,
− oznakowanie stanowisk w placówkach,
− estetykę i nowoczesność wnętrza placówek,
− dostępność formularzy w banku,
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− sposób przywitania i/lub pożegnania się personelu,
− wizerunek banku,
− możliwość zaparkowania samochodu przy placówkach,
− godziny otwarcia placówek,
− dostępność placówek w miejscu zamieszkania,
− poziom opłat za prowadzenie konta,
− poziom oprocentowania oszczędności, kredytów i pożyczek,
− wysokość pozostałych opłat i prowizji,
− bezpieczeństwo osobiste klienta w banku,
− jasność i kompletność ulotek,
− rzetelność informacji w reklamach usług,
− przejrzystość i zrozumienie informacji o usługach bankowych na stronie internetowej.
Olbrzymią rolę w ocenie poziomu jakości usługi bankowej odgrywa klient, który jest
głównym weryfikatorem oferty bankowej. Dlatego też ważnym wyzwaniem stojącym przed
organizacją jest pomiar jakości obsługi klientów. Natomiast kluczową rolę w tym zakresie
odgrywają badania marketingowe, które umożliwiają poznanie oczekiwań klientów
oraz weryfikację jakości świadczonych usług (Giemza, 2011). Szczególnie ważne jest
zweryfikowanie czy i w jakim stopniu zmienia się jakość usług bankowych w przypadku
sytuacji pandemicznej. Zarządzający placówkami bankowymi powinni uwzględniać wyniki
badań dotyczących satysfakcji klienta w swoich działaniach w zakresie poprawy jakości
i usprawnić zarządzanie relacjami z klientem. Niestety, wyniki badań ujawniają, że widoczny
jest umiarkowany poziom znaczenia w zarządzaniu relacjami z klientami, podczas gdy
dominuje rosnąca świadomość klientów w zakresie jakości obsługi sektora bankowego w
placówkach bankowych. Należy również podkreślić, że wiedza o kliencie, utrzymanie klienta i
kultura klienta są najbardziej znaczącymi wymiarami jakości usług w sektorze banków
(Al-Qudah, Jubara, Al Hakim i Bashayreh, 2017). Dlatego w celu poprawy jakości usług
bankowych oraz poprawy zarządzania relacjami z klientem zlecane są badania dotyczące
jakości usług bankowych w różnych obszarach.

2. Metodyka badawcza

Metody pozyskiwania informacji dotyczących jakości obsługi klienta dla osób
zarządzających bankami mogą mieć różnorodny charakter, począwszy od badań ankietowych,
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przez wywiady, sprawozdania z rozmów z klientami, aż do bezpośrednich rozmów z nimi.
Najlepszym, według autorów, sposobem pozyskania takich informacji jest badanie metodą
mystery-shopping połączone ze spotkaniami w grupach fokusowych po jego realizacji.
W grupach fokusowych uczestniczyli klienci oraz eksperci. Najważniejszym elementem
w odnoszącej sukcesy strategii zarządzania satysfakcją klienta jest bowiem zdolność słuchania
i poznania opinii „klientów” przeprowadzających badanie.
Badanie przeprowadzone zostało w tradycyjnej formule eksperckiej w listopadzie i grudniu
2021 roku w ramach projektu Instytucja Roku, w ramach którego zrealizowano łącznie 1260
audytów 13 bankach, w placówkach własnych oraz partnerskich. Dla potrzeb niniejszej analizy
wykorzystano 210 audytów zrealizowanych w placówkach banków. W każdym banku odbyło
się po 10 wizyt w każdej sieci sprzedaży, a analiza obejmowała obserwację jakości obsługi
klienta od momentu wejścia do placówki do momentu podjęcia przez niego decyzji o otwarciu
konta. Finalnie wszyscy klienci otworzyli konto, co jest przedmiotem odrębnej analizy oceny
jakości tego procesu. Klienci należeli do segmentu klientów masowych.
Badanie przeprowadzono w celu przekazania rekomendacji zarządom banków do dalszych
zmian jakości obsługi klienta.
Podczas badania poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące jakości obsługi klienta,
który chce założyć konto i ma typowe, podstawowe oczekiwania wobec oferty banku. Projekt
ten jest częścią badania, na które składa się również analiza jakości obsługi podczas otwarcia
konta, kontaktów z bankiem w trakcie korzystania z niego oraz jakości obsługi podczas procesu
zamknięcia relacji w placówce.
Dodatkowo po zrealizowanym badaniu zorganizowane zostały spotkania w ramach grup
fokusowych, podczas których klienci podzielili się swoimi odczuciami wynikającymi
z kontaktów z bankiem. Dodatkowe wnioski z subiektywnych ocen klientów badania stanowią
cenną informację uzupełniającą dla menedżerów banków w zakresie zarządzania jakością oraz
projektowania i doskonalenia wielu procesów.

3. Wyniki badania jakości obsługi klienta indywidualnego
zainteresowanego otwarciem konta osobistego

3.1 Cel badania
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Badanie jakości obsługi klienta zainteresowanego otwarciem konta osobistego obejmuje
wszystkie elementy kontaktu klienta z bankiem. Celem badania była ocena jakości obsługi
klienta, który zamierza założyć konto we wszystkich fazach realizacji tej usługi, tj. od momentu
wejścia klienta do banku, przez poszczególne elementy obsługi w placówce bankowej, do
momentu podjęcia decyzji o założeniu konta. Zbadano kilkadziesiąt obszarów, jak np. pierwsze
wrażenie, ocena długości rozmowy, wykorzystanie informacji pozyskanych podczas badania
potrzeb, postawę sprzedażową, zaangażowanie doradcy, przekazanie niezbędnych informacji o
kosztach i ograniczeniach oferty, zrozumiałość przekazu, sposób przedstawienia oferty oraz
dodatkowych jak np. swoboda dostępności dla wszystkich klientów z uwagi na procedury
związane z pandemią, zauważenie klienta po wejściu do placówki, czas i miejsce oczekiwania
na rozmowę z doradcą, porządek w placówce, faktyczny dresscode pracowników, warunki do
prowadzenia rozmowy w sposób poufny, prezentowanych poza oceną mającą wpływ na wynik
łączny. Jednak z uwagi obszerność przeprowadzonego badania zaprezentowano wybrane jego
elementy.
3.2 Pierwsze wrażenie klienta po wejściu do placówki
Pierwsze wrażanie klienta po wejściu do placówki zostało ocenione w zdecydowanej
większości przypadków pozytywnie (Rysunek 1). Wynik powyżej 80% osiągnęło 15 spośród
21 badanych sieci sprzedaży. W zakresie kryterium dotyczącego pierwszego wrażenia poddano
ocenie takie czynniki jak: zauważenie klienta po wejściu do placówki, przywitanie werbalne
klienta, ustalenie celu wizyty, uśmiech, pogodny wyraz twarzy, pozytywne nastawienie,
podejście do klienta oraz brak reakcji.

Rysunek 1. Pierwsze wrażenie klienta
Źródło: opracowanie własne

Wybrane szczegóły (zauważenie klienta po wejściu do placówki, powitanie werbalne,
ustalenie celu wizyty, uśmiech i pogodny wyraz twarzy, podejście do klienta, brak reakcji) tego
elementu oceny (reakcji na pojawienie się klienta w placówce) zobrazowano na Rysunku 2.
Należy podkreślić, że reakcja ta w poszczególnych oddziałach nie zawsze była prawidłowa.
Często brakowało zwrócenia uwagi na wchodzącego klienta, co pociągało za sobą kolejne
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błędy jak np. przekierowanie go do stanowiska obsługującego inny produkt. W pojedynczych
przypadkach nawet zauważony i powitany klient był pozostawiony na dłuższy czas „bez
opieki”. Zdecydowanie najlepiej w tym zakresie poradziły sobie oddziały ING Banku Śląskiego
oraz placówki partnerskie Banku Millennium i Getin Noble Banku. W Oddziałach wielu
banków można spotkać doradcę nawigatora, który ma za zadanie przekierowanie wchodzącego
klienta do właściwego doradcy. Jest to dobra decyzja ze strony menedżerów banków, ponieważ
wpływa to pozytywnie na postrzeganie jakości usług przez klienta. Wynika to z faktu, że nawet
przy dużej liczbie klientów w placówce, klient ma świadomość, że oczekuje do konkretnego
doradcy i zna przybliżony okres oczekiwania. Nawigator najczęściej był spotykany w ING
Banku Śląskim, gdzie obowiązuje standard „opiekuna miejsca spotkań”. W Santander Bank
Polska tylko w 3 placówkach sieci własnej był nawigator. W sieciach partnerskich nie ma
pracowników, którzy pełnią funkcję nawigatorów. Każdy pracownik poczuwa się do tego, aby
dopytać wchodzącego klienta o cel wizyty. Tam pracownicy robią to bardziej intuicyjnie, bez
wyznaczenie do tego zadania konkretnej osoby. Jednak pomimo tego klienci często pozytywnie
oceniali „nawigację” po takich placówkach.

Rysunek 2. Reakcja na pojawienie się klienta w placówce.
Źródło: opracowanie własne

3.3 Komfort spotkania klienta z doradcą w aspekcie wyników badań
Komfort spotkania to element, który dla klientów ma duże znaczenie i w znaczącym stopniu
wpływa na poziom jakości usługi świadczonej przez dany bank. W wielu przypadkach pojawiły
się negatywne uwagi dotyczące poufności rozmów oraz aranżacji miejsca spotkania. Rozmowy
prowadzone na salach obsługi przy stanowiskach praktycznie nie oddzielonych od siebie nie
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dają poczucia komfortu dla klientów, gdyż przekazywane informacje są słyszane przez
klientów siedzących obok. Klienci zwracali uwagę na przerywanie rozmów, które było
spowodowane często problemami w procesie założenia konta. W zdecydowanej większości
klienci nie mieli uwag do porządku w placówkach oraz do ubioru pracowników. Kilka uwag
dotyczyło pojedynczych przypadków w sieciach partnerskich Banku Pekao oraz partnerów
Alior Banku, które dotyczyły noszenia nieformalnej odzieży oraz braku identyfikatorów.
3.4 Czas spędzony w placówce przez klienta
Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość usług bankowych jest czas
spędzony w placówce. W badaniu oceniono czas oczekiwania na obsługę oraz sam czas trwania
rozmowy. Czas oczekiwania na obsługę w dużym stopniu przekładał się na ocenę organizacji
pracy placówki. Najlepszą ocenę w tym elemencie uzyskał ING Bank Śląski (100%), a aż 7
banków przekroczyło próg oceny na poziomie 90%. Średni czas oczekiwania na obsługę to 7,5
minuty. Są jednak banki, w których oczekiwanie na obsługę trwa średnio tylko 3 minuty (Alior
Bank, Bank Ochrony Środowiska i ING Bank Śląski). Zostało to zauważone przez klientów i
wpłynęło na ich pozytywną ocenę w zakresie jakości obsługi. Wrażenie to nie zawsze jednak
udało się utrzymać w dalszej części obsługi klienta. Czasu trwania rozmów nie należy
analizować nominalnie, ale pod kątem efektywności kontaktu oraz odpowiedniego
wykorzystania spotkania. Pokazuje to analiza przedstawiona na wykresie 3 i zestawienie jej z
danymi zawartymi w tabeli 2, prezentującej czas rozmów podczas wizyt w placówkach (czas
obejmuje całą wizytę w placówce i zawiera czas trwania procesu założenia konta). Ocena
stopnia zadowolenia klienta z usługi w tym zakresie zależy od sposobu prowadzenia rozmowy
przez pracownika. Przykładowo, średni czas rozmów w Santander Bank Polska nie był
najwyższy na rynku, a mimo to bank oceniono gorzej niż inne banki. Kluczowym czynnikiem
wpływającym na wrażenie klienta były powszechne problemy ze sprawnym założeniem
rachunku. W tym zakresie potrzebne są odpowiednie decyzje menedżerskie dotyczące
usprawnienia procesów założenia konta, aby maksymalnie uprościć procedury i skrócić czas
technicznego założenia konta.

195

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

A. Matuszak – Flejszman, S. Łukaszewski

Rysunek 3. Ocena długości rozmowy przez klienta – wyniki badań.
Źródło: opracowanie własne

3.5 Kontakt i rozpoczęcie rozmowy z doradcą
Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość usługi bankowej jest moment kontaktu i
rozpoczęcia rozmowy z doradcą. Rozpoczęcie rozmowy z doradcą zostało pozytywnie
ocenione przez respondentów. Tylko w trzech bankach pojawiły się problemy z rozpoczęciem
rozmowy, gdzie oceniono je średnio poniżej 80% (77-79%). Klienci niezależnie od banku
zwracali uwagę głównie na powitanie klienta na stojąco oraz otwartą postawę doradcy. To
element savoir-vivre’u, który jest dostrzegany przez wielu klientów. W ten sposób okazujemy
szacunek wobec klienta, co niewątpliwie przekłada się na dalszy przebieg rozmowy. Dla
istotnej części klientów ważne było przedstawianie się doradców na początku spotkania, co
wyrażali podczas spotkań w grupach fokusowych. Negatywnie, z uwagi na Covid-19, oceniono
podawanie ręki, co miało miejsce już tylko w 4 spotkaniach.
3.6 Analiza potrzeb klienta przez doradcę
Analiza potrzeb klientów związanych z założeniem konta była prowadzona w różny sposób.
W tym przypadku badanie dotyczyło uzyskania informacji, na ile klient zgadza się ze
stwierdzeniem, że doradcy zależy na dobrym zrozumieniu moich oczekiwań wobec banku, co
pokazuje Rysunek 4.
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Rysunek 4. Zrozumienie przez doradcę oczekiwań klienta wobec banku
Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość doradców wykorzystywała podczas rozmowy materiały papierowe
lub przygotowane elektronicznie. Dobrze ocenionym standardem jest informowanie przed
zadawaniem pytań o cel wizyty w banku i tu wyróżniły się ING Bank Śląski, Getin Noble Bank,
Bank Ochrony Środowiska, Credit Agricole oraz Bank Millennium. Wśród pytań pojawiły się
również i te nie na miejscu, nie mające żadnego związku z badaniem potrzeb, co szczególnie
zapamiętali klienci i informowali o tym podczas spotkań fokusowych. Wśród zadawanych
pytań pojawiły się zarówno pytania o potrzeby klienta, które powinny paść podczas każdej
rozmowy, jak i o sposób zasilania konta, korzystanie z karty debetowej, bankomatów czy
korzystanie z usług za granicą. Były jednak banki (np. Bank Pocztowy, Nest Bank), w których
takich pytań w wielu spotkaniach brakowało.
3.7 Umiejętność wykorzystania informacji od klienta w zakresie doboru produktu
Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na jakość usług bankowych jest umiejętność
wykorzystania informacji uzyskanych od klienta w zakresie doboru odpowiedniego dla niego
produktu. Niestety w różny sposób pracownicy banku wykorzystują pozyskane od klienta
informacje (Rysunek 5). Zdecydowana większość banków (2/3) po dobrym rozpoznaniu
potrzeb potrafi wykorzystać informacje i dobrze dobrać produkt. Tylko w nielicznych
placówkach po dobrym rozpoznaniu potrzeb zachowano się tak, jakby rozpoczynano sprzedaż
od początku, nie biorąc pod uwagę tego, co mówił klient. Najgorzej wypadły placówki
partnerskie Banku Pekao S.A., gdzie tylko w jednym przypadku pozyskane od klienta
informacje wzięto pod uwagę w dalszej części procesu sprzedaży.
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Rysunek 5. Uwzględnienie oczekiwań klienta w prezentacji oferty banku – wyniki badań.
Źródło: opracowanie własne

3.8 Prezentacja podstawowej oferty związanej z założeniem konta
Prezentacja podstawowej oferty konta w większości banków przebiegła podobnie.
Klient bez dopytania lub po dopytaniu uzyskiwał ten sam, minimalny zestaw informacji. O
opłacie za prowadzenie konta informowała większość placówek (96,2%) i podobnie o warunku
zwalniającym z opłaty (96,2%). Opłata za wydanie karty była w niektórych placówkach
pomijana i tylko 67,1% o niej informowało, ale już opłata za utrzymanie karty i informacja o
warunku zwalniającym z niej była pokazywana w 89,1% placówek. Badaniu poddano również
kwestie dotyczące poinformowania klienta o pozostałych opłatach, takich jak: opłata za przelew
online (71,9%), opłata za przelew ekspresowy (23,3%), opłata za przelew na telefon (37,1%,
gdzie nie ujęto BNP Paribas, Banku Pocztowego i Nest Banku z uwagi na brak w ofercie),
opłata za wypłatę z obcego bankomatu (70,5%), opłata za wypłatę z bankomatu za pomocą
BLIK (58,9%) oraz opłatę za wypłatę cashback (15,2%).
Klient biorący udział w badaniu informował, że wyjeżdża sporadycznie za granicę. Tylko w
41% przypadków zostało to wzięte pod uwagę proponując wybrane rozwiązanie w tym
zakresie. Jeśli proponowano usługę wielowalutową w tych przypadkach, to już tylko 17,1%
doradców pokazało klientowi jej korzyści. Wiele banków ma kantor walutowy w bankowości
elektronicznej czy mobilnej, ale o tym poinformowało klientów już tylko 17,6% doradców.
Nisko zostały również ocenione informacje na temat dostępu do gotówki za granicą, istotnych
z punktu widzenia klienta informacji o opłacie surcharge czy występującej przy płatnościach
prowizji za przewalutowanie, o której poinformowano już tylko w 7,1% banków. Niektórzy
doradcy informowali, że „nie opłaca się wybierać gotówki za granicą”, co jest ewidentnym
wynikiem braku wiedzy merytorycznej. W takich sytuacjach doradca powinien dokonać
sprawdzenia tej informacji w dostępnych materiałach oraz taryfach prowizji i opłat.
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3.9 Zdalne kanały dostępu do konta
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość usługi bankowej są również zdalne kanały
dostępu do konta. Wyjątkowo, na bardzo niskim poziomie na całym rynku wypadła prezentacja
zdalnych kanałów dostępu do konta, w szczególności aplikacji mobilnej (Rysunek 6).
Tylko w 25% spotkań pokazano klientom aplikację w wersji demo lub prywatną aplikację
pracownika. Najlepiej w tym zakresie wypadły Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląski. Sam
fakt pokazania telefonu z włączoną aplikacją nie jest wymogiem, a przykład Banku Pekao
pokazuje, że klienci byli zadowoleni, mimo że nie widzieli aplikacji.

Rysunek 6. Pokazanie przez doradcę przydatnych na co dzień funkcji aplikacji banku – wyniki badań.
Źródło: opracowanie własne

Najistotniejsze jest to, co doradca ma do przekazania, jakie funkcjonalności ma aplikacja
mobilna i w jakim kontekście chce to pokazać klientowi. Tylko w przypadku dwóch banków
wyniki badań przekroczyły poziom 80% w zakresie subiektywnej oceny klienta dotyczącej
pokazania użyteczności aplikacji. Były to: Getin Noble Bank (88%) oraz Bank Pekao (81%).
Warto zwrócić uwagę na bardzo spolaryzowane oceny w tym zakresie, gdzie poza jednym
przypadkiem oceny neutralnej klienci byli bardzo zadowoleni albo bardzo niezadowoleni.
W związku z tym kierownictwo każdego banku powinno mieć propozycję w jaki sposób
doradca ma przekazać informacje o funkcjonalności aplikacji mobilnej. Samo opowiadanie o
fakcie jej posiadania nie wystarcza klientowi. Przekaz ten zdecydowanie powinien bazować na
pokazaniu kilku funkcjonalności z jej wykorzystaniem, co byłoby dodatkowym argumentem
wykorzystywania aplikacji mobilnej zaraz po otwarciu konta.
3.10 Zaangażowanie doradcy w proces obsługi klienta
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość usług bankowych jest zaangażowanie
doradcy w proces obsługi klienta, które w ramach przeprowadzonych badań zostało
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zaskakująco słabo ocenione (Rysunek 7). Wyniki badań wskazują, że tylko w ośmiu sieciach
sprzedaży przekroczyło 80% poziom oceny. Należy podkreślić, że cztery z nich oceniono
powyżej 90% (najlepszy wynik 96% osiągnął ING Bank Śląski). Niestety 6 sieci sprzedaży
oceniono na poziomie nie przekraczającym 70%. Jedna z sieci partnerskich nie była nawet
w stanie przekroczyć poziomu 50%, co jest widoczne na tle pozostałych sieci.

Rysunek 7. Zaangażowanie doradcy – wyniki badań.
Źródło: opracowanie własne

Pozytywnie oceniono treść prezentacji oferty. W najlepiej ocenionych bankach jak ING
Banku Śląskim (100%) czy Getin Noble Banku (99%), klientom bardzo podobała się treść
zaprezentowanej oferty danego banku, co podkreślano podczas spotkań w grupach
fokusowych. Aż 97% klientów uznała prezentację ING za bardzo ciekawą. Bardzo dobrze
oceniono także prezentację w Credit Agricole, głównie za przejrzyste pokazanie całego pakietu
premii dla klientów za aktywność i przeniesienie konta. Zrozumiała prezentacja, biorąc pod
uwagę niewielką ilość przekazywanych informacji, niezależnie od banku, wydaje się
oczywistością. W nielicznych bankach powodem niższej oceny były przypadki braku
prezentacji oferty i przystąpienie do założenia rachunku bez rozmowy o ofercie.

4. Bezpieczeństwo obsługi związane z COVID-19

Banki od marca 2020 roku mają nowe wyzwanie związane z obsługą klientów w dobie
pandemii COVID-19. Wobec rosnącej zachorowalności wśród pracowników banków
oraz ograniczeń dostępu do obsługi stacjonarnej w placówkach, kierownictwo banków zmagało
się z problemem dotyczącym zapewnienia ciągłości działania, a także dbania o zapewnienie
obsługi klientów na wysokim poziomie jakości.
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W dobie czwartej rewolucji przemysłowej i technologicznej wybuch pandemii COVID-19
podważył plany strategiczne dotyczące transformacji technologicznej instytucji finansowych,
które przyjęły stałe tempo udostępnienia kanałów cyfrowych jako głównego środka kontaktu
(Solarz i Waliszewski, 2020, s.55). Dodatkową konsekwencją pandemii jest zmiana
w przyzwyczajeniach klientów, przyspieszenie cyfryzacji usług i wzrost roli zdalnych kanałów
kontaktu z bankami (Flejterski, 2021, s.109). Dla znacznej części klientów preferowanym
kanałem kontaktu pozostał nadal kontakt osobisty w placówce bankowej, z nowymi
elementami obsługi związanymi z pandemią Covid-19.
Do badań prowadzonych cyklicznie w ramach projektu Instytucji Roku wprowadzono
kolejny element związany z bezpieczeństwem obsługi. Stosowanie przez banki różnych
rozwiązań w tym zakresie jest związane z regulacjami ogólnymi wprowadzonymi w Polsce
oraz koniecznością zapewnienia ciągłości działania obsługi stacjonarnej. W zakresie
wymaganych środków bezpieczeństwa banki są dobrze przygotowane do obsługi. W
placówkach banków i ich sieci partnerskich panuje zbliżony standard jakości w tym zakresie.
Wyniki te można porównać, biorąc pod uwagę wiele badań przeprowadzonych wcześniej.
Pierwsza analiza przygotowania banków do obsługi w placówkach podczas Covid-19 była
przeprowadzona na podstawie badań własnych już w czerwcu 2020 roku (Łukaszewski, 2020).
Niniejsze badanie przeprowadzano biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące normy prawne
w zakresie COVID-19 (Rozporządzenie…) oraz zalecenia epidemiczne.
Podczas przeprowadzonego badania zwracano uwagę na typowe elementy bezpieczeństwa,
takie jak: informację o zasadach obsługi w związku z COVID-19, dostępność płynów do
dezynfekcji rąk, zabezpieczenie stanowiska obsługi przez pleksi czy obsługa w maseczkach.
Analizę w tym zakresie przedstawiono na rysunkach 8, 9 i 10. W zdecydowanej większości
banków nie było większych zastrzeżeń do zapewnienia bezpiecznej obsługi.
W większości oddziałów banków opracowane zostały materiały informujące o zmianach
zasad obsługi klientów w związku z pandemią Covid-19. W nielicznych placówkach
dodatkowo udzielane były przez pracowników informacje o zmianie zasad obsługi. Jednak
należy podkreślić, że nie jest to konieczne. Klienci przyzwyczaili się już do obostrzeń
związanych z obsługą podczas pandemii. W zdecydowanej większości placówek był dostępny
dla klientów płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu a obsługa odbywała się przez pleksi
oddzielające pracownika od klienta. Płyn do dezynfekcji rąk dla doradców w wielu
przypadkach znajduje się w widocznym dla klientów miejscu. Jednak tylko 21% z nich
dezynfekowało ręce przed rozpoczęciem obsługi. W wielu placówkach po stronie klienta
znajduje się również dodatkowo umieszczano płyn do dezynfekcji rąk. Niestety, tylko w 12,6%
przypadków poproszono klienta o dezynfekcję rąk. W zdecydowanej większości placówek
doradcy prowadzili obsługę w maseczkach, co wówczas było wymogiem. Tylko w dwóch
przypadkach zaproponowano klientowi napój, co było dość powszechne przed pandemią.
Ważnym odzwierciedleniem bezpieczeństwa jest odczucie klienta, które pokrywa się
z oceną poszczególnych elementów bezpiecznej obsługi. Aż 12 sieci sprzedaży zostało bardzo
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dobrze ocenionych przez klientów i są postrzegane jako bezpieczne. Tylko w trzech sieciach
sprzedaży nie przekroczono pułapu 70%, gdzie w wielu indywidualnych przypadkach było to
efektem zachowań doradców, jakby pandemii nie było. Takie zachowanie jest efektem braku
nadzoru tak ważnego elementu bezpieczeństwa przez osoby zarządzające sprzedażą
i zdecydowanie wyniki badania tego elementu powinny skłonić kierownictwo banku do
monitoringu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w całej sieci sprzedaży. Tak skrajne
zachowanie budziło faktyczne obawy klientów, o czym informowali podczas spotkań
fokusowych.

Rysunek 8. Ocena bezpieczeństwa w zakresie obsługi klienta podczas pandemii COVID-19 – część 1.
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 9. Ocena bezpieczeństwa w zakresie obsługi klienta podczas pandemii COVID-19 – część 2.
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 10. Ocena bezpieczeństwa w zakresie obsługi klienta podczas pandemii COVID-19 – część 3.
Źródło: Opracowanie własne

5. Podsumowanie

W wyniku analizy jakości usług świadczonych przez palcówki bankowe w Polsce należy
stwierdzić, że w zdecydowanej większości menedżerowie banków kładą duży nacisk na jakość
obsługi klienta zainteresowanego założeniem konta, co zostało odzwierciedlone w wynikach
badań. Zarządzanie jakością w zakresie obsługi klienta zainteresowanego jakimkolwiek
produktem w banku jest procesem ciągłym. Dlatego menedżerowie powinni okresowo
przeprowadzać badania w tym zakresie oraz wyciągać odpowiednie wnioski mające na celu
poprawę jakości świadczonych usług. Kierownictwo banków od momentu wybuchu pandemii
COVID-19 stanęło przed nowym wyzwaniem w zakresie zapewnienia ciągłości obsługi w
swoich placówkach. Zadanie to nie było najłatwiejsze, bowiem tego procesu nie można było
przekierować w całości w prosty sposób do kanałów zdalnych, z uwagi fakt, że część klientów
była przyzwyczajona do obsługi osobistej w placówce. Jednakże wyniki badań pokazują, że w
tym okresie zapewniono jakość usług bankowych na odpowiednim poziomie.
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Dynamiczne zmiany uregulowań prawnych i wytycznych dotyczących obsługi w zakresie
ochrony zdrowia pracowników i klientów również były dużym wyzwaniem dla zarządzających
bankami. Kierownictwo banków w sposób płynny dostosowało swoje placówki do wymogów
pandemicznych i w zdecydowanej większość poradziło sobie z nowym wyzwaniem. Klienci po
stosunkowo długim okresie pandemii reagują na wprowadzone zmiany w jakości obsługi
klienta spowodowane pandemią w sposób naturalny. Wprowadzone obostrzenia są postrzegane
prze klientów jako dbanie o ich bezpieczeństwo.
W wyniku analizy wyników badań należy stwierdzić, że rekomendacją, która powinna być
skierowana do menedżerów wielu banków jest samo badanie potrzeb, które stanowi kluczowy
element jakości obsługi klienta. Kluczem nie jest zadawanie pytań z listy, lecz zrozumienie
klienta i późniejsze zastosowanie tej wiedzy przy dopasowaniu produktu. Jeśli nawet doradca
zada wiele pytań w analizie potrzeb i w tym zakresie otrzyma maksymalne noty w jednym z
badań, nie oznacza to jeszcze, że zrobił to prawidłowo. Konto bankowe jest zdecydowanie
najczęściej występującym produktem podczas oceny jakości obsługi klienta. Doradcy wiedząc
o tym, wykonują swoje czynności często w sposób wręcz modelowy. Niejednokrotnie doradcy
wypowiadają formułkę, że będą zadawać pytania, aby lepiej dopasować produkt do potrzeb
klienta, lecz w dalszej części spotkania w wielu przypadkach okazuje się, że jest to tylko jedna
z formułek będących obowiązkowym elementem rozmowy. Często odnosi się wrażenie jakby
zapominano, że badanie potrzeb klienta przeprowadzane jest po to, aby dopasować produkt
bankowy do wymagań klienta. Jeśli więc doradca zadaje klientowi wiele pytań, to przy
przedstawieniu oferty powinien je uwzględnić i dopasować produkt do ustalonych w ten sposób
oczekiwań. Jeśli jednak po każdym badaniu potrzeb doradca oferuje zawsze te same produkty,
klient może mieć wrażenie, że zostaje lekceważony, a jego potrzeby nie są brane pod uwagę.
Bardzo istotne przy analizie potrzeb klienta jest to, aby sprawdzić nie tylko zbadanie potrzeb
przez pracownika, ale skupić się głównie na tym, w jaki sposób zostało to zrobione oraz czy
pracownik starał się zrozumieć oczekiwania klienta wobec banku. To wymaga stałego
monitoringu ze strony menedżerów odpowiedzialnych za jakość sprzedaży. Podczas spotkań w
grupach fokusowych niejednokrotnie klienci podkreślali, że doradca odczytał z listy pytania
tak, jakby to była część obowiązkowej procedury założenia konta, po czym nie uwzględnił
odpowiedzi w dalszej rozmowie. W związku z tym menedżerowie odpowiedzialni za jakość
obsługi klienta powinni zadbać o to, aby doradcy skupili się na faktycznym zrozumieniu
potrzeb klienta i znalezieniem dla niego najlepszego rozwiązania produktowego. Pozwoli to w
większym stopniu przyczynić się do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów.
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Streszczenie: Spożycie tłuszczów roślinnych charakteryzuje się wysoką konsumpcją. Obrót
towarowy tymi tłuszczami wymaga stosowania odpowiednich opakowań zabezpieczających
produkt przed niekorzystnymi zmianami oksydacyjnymi. Wśród wielu proponowanych
materiałów opakowaniowych na uwagę zasługuje aluminium oraz politereftalan etylenu.
Celem pracy było określenie dynamiki zmian oksydacyjnych w czasie przechowywania emulsji
tłuszczowej w opakowaniach z aluminium oraz politereftalanu etylenu, w warunkach
chłodniczych
Badania przechowalnicze margaryn miękkich przeprowadzane były w warunkach
chłodniczych w temperaturze 5°C0,5, bez dostępu światła, przez 43 dni. Jakość emulsji była
oceniana co 7 dni, na podstawie oznaczeń liczby nadtlenkowej.
Wartości końcowe liczby nadtlenkowej po 43 dobach przechowywania margaryny w temp.
5°C0,5, bez dostępu światła wynosiły 16,52 mEq O2/kg w opakowaniu ALU oraz 17,845
mEq O2/kg w opakowaniu PET. Zmiany liczby nadtlenkowej w czasie miały charakter
krzywych akceleracyjnych rosnących typu aw, czyli zmiany parametru oraz dynamika wzrostu
rosły w czasie. Na podstawie przeprowadzonej analizy kinetycznej z wykorzystaniem modeli
akceleracyjno-wzrostowych wyznaczono rzędy analizowanych procesów, które wynosiły n =
2,1%-1,1∙doba-1 oraz obliczono średnie stałych szybkości oraz błąd bezwzględny dopasowania
zastosowanego modelu do danych doświadczalnych. Wartości średnich stałych szybkości
wykorzystano do obliczenia szybkości oraz stosunku afiniczności analizowanych procesów,
który wyniósł 1,23.

Słowa kluczowe: margaryna, liczba nadtlenkowa, analiza kinetyczna
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DYNAMICS OF OXIDATIVE CHANGES DURING STORING THE FAT
EMULSION IN PACKAGING WITH ALUMINUM AND
POLYETHYLENEETHALATE
Abstract: The consumption of vegetable fats is characterized by high consumption. Trade in
these fats requires appropriate packaging that protects the product against adverse oxidative
changes. Among the many proposed packaging materials, aluminum and polyethylene
terephthalate deserve attention.
The aim of the study was to determine the dynamics of oxidative changes during storage of the
fat emulsion in aluminum and polyethylene terephthalate packaging under cooling conditions.
In the absence of light, the storage tests of soft margarine were carried out under refrigerated
conditions at the temperature of 5°C ± 0.5, for 43 days. The quality of the emulsion was assessed
every seven days based on the determination of the peroxide value.
The final values of the peroxide number after 43 days of margarine storage at 5°C ± 0.5, in the
absence of light, were 16.52 mEqO2/kg in the ALU package and 17.845 mEqO2/kg in the
package PET. The changes in the peroxide number over time had the character of acceleration
curves of the aw type. Changes in the parameter and the growth dynamics increased over time.
Based on the performed kinetic analysis with the use of acceleration-growth models, the orders
of the analyzed processes were determined, which amounted to n = 2.1% -1.1 ∙ day-1, and the
mean of the rate constants and the absolute error of the model fit to the experimental data were
calculated. The values of the mean rate constants were used to calculate the speed and the ratio
of affinity of the analyzed processes, which was 1.23.
Keywords: margarine, peroxide number, kinetic analysis

1. Wprowadzanie

W podaży margaryn miękkich przeznaczonych do smarowania pieczywa, na polskim rynku
dominują marki mające charakter ogólnopolski lub międzynarodowy np. „Rama” koncernu
Unilever Polska Sp. z o.o., która jest najstarszą marką. Ponadto, margaryna „Rama” jako
pierwsza była produkowana oraz sprzedawana na skalę przemysłową na świecie i dała początek
tej kategorii produktów (Białek and Kondratowicz, 2013). W margarynach tych składnikami są
różne oleje (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy, lniany, oliwa z oliwek, kokosowy,
z awokado, orzechów włoskich) oraz różne składniki funkcjonalne, w tym witaminy A, D, E
oraz z grupy B, kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, sole wapnia (Nasze produkty, 2022).
W swojej ofercie Unilever Polska Sp. z o.o. posiada także markę Flora, która jest
wzbogacona kwasami omega-3 i omega-6 („Flora Original”) oraz dodatkami prozdrowotnymi,
takimi jak sterole roślinne, witaminy B lub D („Flora Pro.activ”) (Produkty Flora, 2022).
Margaryny miękkie, tzw. kubkowe są głównie przeznaczone do smarowania pieczywa. Ich
opakowanie musi zabezpieczać produkt przed wyciekiem podczas ewentualnego roztopienia
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się w podwyższonej temperaturze (Krygier, 2010; Elves, 2017). Do tego celu wykorzystuje się
opakowania typu kubki oraz pudełka wykonane z tworzyw sztucznych.
Do produkcji kubków oraz pudełek początkowo wykorzystywano polistyren PS
wysokoudarowy, a następnie polistyren PS połączony z warstwą polietylenową PE
(Szlezyngier and Brzozowski, 2012). Obecnie podstawowymi materiałami opakowaniowymi
stosowanymi do pakowania margaryn są polipropylen PP i polietylen niskiej gęstości LDPE.
Wymienione tworzywa są szczególnie cenione za takie cechy jak: bezwonność, bezbarwność
oraz brak smaku, przez co właściwości przechowalnicze margaryny nie ulegają pogorszeniu.
Ponadto tworzywa PP i PE charakteryzuje większa odporność na ich interakcje z tłuszczami,
w porównaniu z PS (Ebnesajjad, 2013; Robertson, 2013).
Polipropylen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysoką
barierowością wobec pary wodnej oraz tlenu (Piringer and Baner, 2008). Opakowania
z polipropylenu stosuje się najczęściej do pakowania artykułów spożywczych, w tym jogurtów
i margaryn, a także produktów farmaceutycznych. Polipropylen wykorzystuje się w produkcji
foli opakowaniowych (Polipropylen, 2022).
Opakowania wykonane z politereftalanu etylenu (PET) należą do najczęściej
wykorzystywanych przez producentów opakowań z tworzyw sztucznych. Są przezroczyste,
bezwonne oraz wykazują wysoką barierowość na gaz. Dodatkowo materiał ten spełnia szereg
wymagań, takich jak aspekty estetyczne (wysoka transparentność i połysk), stabilność
zachowania barwy, dobra odporność mechaniczna, termiczna oraz chemiczna, niski koszt
produkcji, stabilność podczas krótkiego przechowywania oraz łatwość recyklingu (Khaneghah
et al., 2012). Z racji zwiększającej się ceny polipropylenu, wybór politereftalanu etylenu
skutkuje niższą ceną za opakowanie margaryny (PP prices rise, 2022).
Kubki wykonane z aluminium zabezpieczają produkt przed wilgocią, dostępem powietrza,
promieniowaniem UV i mikroorganizmów. Aluminium jest nietoksyczne i nie wpływa na smak
produktu, ponadto jest podatne na tłoczenie i cechuje się wysoką przewodnością cieplną, która
pozwala na szybsze schłodzenie emulsji. Wadą tego tworzywa jest niska wytrzymałość
mechaniczna, podatność na korozję w środowisku kwaśnym i w obecności chlorku sodu
(Panfil-Kuncewicz et al., 2012).
Spożycie tłuszczów roślinnych charakteryzuje się wysoką konsumpcją. W roku 2019
roczne spożycie tłuszczów roślinnych wynosiło 8,40 kg/osobę, a masła 3,36 kg/osobę. W roku
2020 spożycie tych tłuszczów wynosiło odpowiednio 8,28 kg/osobę i 3,84 kg/osobę (Rocznik
Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2021).
Obrót towarowy tłuszczami wymaga stosowania odpowiednich opakowań
zabezpieczających produkty przed niekorzystnymi zmianami oksydacyjnymi. Wśród wielu
proponowanych materiałów opakowaniowych na uwagę zasługuje aluminium oraz
politereftalan etylenu.
Celem pracy było określenie dynamiki zmian oksydacyjnych w czasie przechowywania
margaryny z dodatkiem estrów steroli roślinnych, przechowywanych w opakowaniach
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z aluminium

oraz

politereftalanu

etylenu,

w

warunkach

chłodniczych

(5°C0,5).

Przechowywanie margaryny miało na celu symulowanie warunków, w jakich tłuszcze do
smarowania pieczywa są przechowywane w gospodarstwach domowych − w lodówce.

2. Materiał doświadczalny i metodyka badań

Materiał badawczy stanowiła margaryna miękka „Flora Original” (producent Unilever
Polska Sp. z o.o.) przeznaczona do smarowania pieczywa.
Margaryna „Flora Original” według informacji podanych przez producenta na opakowaniu,
zawiera następujące składniki: wodę, oleje roślinne, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, lecytyny), substancję konserwującą (sorbinian potasu), maślankę w proszku,
aromaty, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (karoteny), witaminy A, E, D3, sól
(0,33%).
Tłuszcze roślinne stanowią 45g/100 g produktu, w tym kwasy tłuszczowe:
− nasycone 9 g,
− mononienasycone 11 g,
− polinienasycone 24 g, w tym 18 g kwasy omega-6, 5,9 g kwasy omega-3, poniżej 0,5 g
izomerów trans.
Badania przechowalnicze margaryny przeprowadzane były w warunkach chłodniczych
w temperaturze 5°C0,5, bez dostępu światła, przez 43 dni. Próbki margaryny „Flora Original”
o masie 100 g umieszczono w opakowaniach z aluminium ALU oraz politereftalanu etylenu
PET. Jakość margaryny była oceniana co 7 dni, na podstawie oznaczeń liczby nadtlenkowej
metodą jodometryczną (PN-ISO 3960:2012). Liczba nadtlenkowa jest podstawowym
parametrem w analizie chemicznej emulsji tłuszczowych i jest stosowana powszechnie
w badaniach (Pomeranz, 2013; O’Brien, 2008).
Margarynę, będącą przedmiotem badań, scharakteryzowano pod względem wartości liczb
charakterystycznych – nadtlenkowej (LN), kwasowej (LK), jodowej (LI) oraz profilu kwasów
tłuszczowych FA, z uwzględnieniem kwasów tłuszczowych nasyconych SFA, nienasyconych
UFA, w tym mononienasyconych MUFA, polinienasyconych PUFA. Początkowe wartości
liczb charakterystycznych badanej margaryny wynosiły:
LN = 8,882 mEq O2/kg,
LK = 0,769 mg KOH/g,
LI g = 45,85 g I2/100 g.
Oznaczenie zawartości kwasów tłuszczowych badanej margaryny przeprowadzono metodą
chromatografii gazowej GC (PN-EN ISO 12966-1:2015). Analizę kwasów tłuszczowych
wykonano na chromatografie gazowym SRI 8610C z kolumną Restek RTX-2330 l = 105 m, Ø
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= 0,25 mm z detektorem FID z zastosowaniem wodoru jako gazu nośnego. Jako wzorzec
zastosowano Food Industry FAME Mix firmy Restek, nr kat. 35077 będący mieszaniną 37
estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W profilu kwasów tłuszczowych badanej
margaryny dominują następujące kwasy: linolowy C 18:2 (cis-9,12) – 42,75% (m/m)
i oleinowy C 18:1 (cis-9) – 25,22% (m/m).
Profil kwasów tłuszczowych badanej margaryny przedstawiono w tabeli (Tabela 1).
Tabela 1.
Profil kwasów tłuszczowych margaryny „Flora Original”
Stopień nasycenia
SFA

Kwasy tłuszczowe

% (m/m)

C 8:0

0,42 0,02

C 10:0

0,40 0,02

C 12:0

4,72 0,04

C 14:0

1,44 0,03

C 16:0

14,63 0,4

C 18:0

4,25 0,04

MUFA

C 18:1 (cis-9)

25,22 0,50

PUFA

C 18:2 (cis-9,12)

42,75 1,00

C 18:3 (cis-9,12,15)

5,86 0,04

C 20:3 (cis-8,11,14)

0,31 0,02

Źródło danych – opracowane własne.

3. Zmiany oksydacyjne w margarynie w czasie przechowywania

Na rysunku przedstawiono średnie wartości liczby nadtlenkowej LNt próbek margaryny
„Flora
Original”,
przechowywanej
w opakowaniach:
aluminiowym
(ALU)
oraz z politereftalanu etylenu (PET), wyrażonej w mEqO2/kg oraz procentowe wartości zmian
tego parametru Pt, % (Rysunek 1). Dane empiryczne stanowią średnią z trzech wyników
uzyskanych z miareczkowania jodometrycznego próbek margaryny w czasie przechowywania.
Wartości początkowe liczby nadtlenkowej LNt dla czasu t = 0 doby wynosiły: 9,231 mEq
O2/kg dla opakowania PET oraz 10,35 mEq O2/kg dla opakowania ALU. Wartości końcowe
LNt po 43 dobach przechowywania wynosiły: 16,52 mEq O2/kg (ALU) i 17,845 mEq O2/kg
(PET). Wartości empiryczne liczby nadtlenkowej LNt zostały przeliczone na skalę procentową
Pt, %. Przyjęto wartość początkową P0 = 100% dla czasu t = 0 doby. Wartości końcowe Pt po
43 dobach przechowywania wynosiły: 159,61% (ALU) i 193,32% (PET). Na rysunku
przedstawiono zmiany wartości liczby nadtlenkowej LNt w czasie przechowywania „Flory
Original” w opakowaniach ALU, PET, w temperaturze 5°C, bez dostępu światła (Rysunek 1).
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Zaobserwowano wzrost wartości liczby nadtlenkowej oraz wzrost szybkości badanych
procesów w czasie według krzywych typu aw akceleracyjno– wzrostowego (KondratowiczPietruszka, 2013). Wykresy danych empirycznych w skali względnej (procentowej) mają także
postać krzywych typu aw (Rysunek 2).
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Rysunek 1. Zmiany wartości liczby nadtlenkowej LNt margaryny w czasie przechowywania
w opakowaniach ALU, PET
Źródło danych – opracowane własne.
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Rysunek 2. Zmiany procentowej wartości liczby nadtlenkowej P margaryny w czasie przechowywania
w opakowaniach ALU, PET
Źródło danych – opracowane własne.

3.1 Analiza kinetyczna danych doświadczalnych
Zmiany liczby nadtlenkowej w czasie miały charakter krzywych akceleracyjnych rosnących
typu aw, czyli zmiany parametru oraz dynamika szybkości rosły w czasie. Zbiór danych
doświadczalnych opisano odpowiednimi funkcjami kinetycznymi. Pozwoliło to na porównanie
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procesów utleniania „Flory Original”. Oceny dynamiki procesów dokonano na podstawie
danych empirycznych liczby nadtlenkowej w skali względnej (Pt, %). Wyznaczono rzędy
procesów n oraz obliczono stałe szybkości kn (%n-1∙t-1) i szybkość V (%t-1) analizowanych
procesów. Wykorzystano model kinetyczny dla rosnących wartości badanego parametru
(wartości miary) w czasie Pt oraz wzrastającej szybkości procesów. Model ma postać:
1

(1)

1−𝑛
̂
1−𝑛
]
𝑃
𝑃0
−𝑘𝑛(
𝑛−1)
𝑡
𝑡=[

Stałą szybkości kn obliczono ze wzoru:
𝑘𝑛 =

1
1−𝑛]
[
𝑃1−𝑛−𝑃𝑡
(
𝑛−1)
𝑡 0

[%1-n∙t-1]

(2)

gdzie: kn – stała szybkości, [J1-n∙t-1];
n – rząd reakcji, n > 0;
̂
𝑃
𝑡– teoretyczna wartość miary (parametru) w czasie t,
P0 – początkowa wartość miary (parametru), t = 0.
W celu wyznaczenia parametrów kinetycznych, czyli rzędu procesu n oraz stałej szybkości
kn wykorzystano metodę podstawiania do wzoru (Kondratowicz-Pietruszka, 2013). W tabeli
przedstawiono wyniki analizy kinetycznej procesów ALU i PET w skali procentowej Pt (Tabela
̅
2). W tabeli tej podano rzędy procesów n, średnie wartości stałych szybkości 𝑘
𝑛, modele do
̂
obliczenia wartości teoretycznych 𝑃
t, szybkości procesów V(Pt) oraz średnie odchylenie em
wartości teoretycznych od doświadczalnych. Odchylenia wartości doświadczalnych od
wartości teoretycznych jako błąd bezwzględny em, % obliczono ze wzoru:
𝑒
𝑚=

̂𝑡−𝑃𝑡|
|
𝑃
∙
100%
̂
𝑃
𝑡

(3)

Rzędy procesów ALU oraz PET w skali procentowej Pt wynoszą n = 2,1 aw, natomiast
średnie odchylenia wartości teoretycznych od doświadczalnych wynoszą em < 2%, co
świadczy o bardzo wysokiej dokładności dopasowania modeli kinetycznych.
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Tabela 2
Parametry kinetyczne procesów ALU, PET
Parametry
kinetyczne

ALU

n

PET

2,1

̅
𝑘
𝑛

2,1

−5
̅
𝑘
,
667
∙10
2,
1 =5

−5
̅
𝑘
,
961
∙10
2,
1 =6

1
−1
%−1,
𝑑𝑜𝑏𝑎
−0,
91

−3
−5
̂
𝑃
6,
3096
∙
10
−6,
2337
∙
10
∙𝑡
]
𝑡=[

̂
P
,
%
t

−3
−5
̂
𝑃
6,
310
∙10
−7,
657
∙10
𝑡= [
−0,
91
]
∙𝑡

V(
𝑃𝑡)
% doba-1
e m, %

2,
1
−5
V(
𝑃𝑡)
= 5,667∙
10
∙
𝑃
𝑡

2,
1
−5
V(
𝑃𝑡)
= 6,
961
∙
10
∙
𝑃
𝑡

1,94

1,82

Źródło danych – opracowane własne.

3.2 Porównanie szybkości procesów
Szybkość wzrostu V(Pt) wartości badanego parametru (miary) w czasie dla analizowanych
procesów obliczono ze wzoru:
𝑛
V(
𝑃𝑡)=𝑘𝑛∙
𝑃𝑡

[%∙t-1]

(4)

Do potwierdzenia typu procesu akceleracyjno-wzrostowego aw obliczono przyrosty
szybkości ∆V(Pt).
Wartości przyrostów szybkości ∆V(Pt) zmieniają się w przedziale:
− 0,153÷0,503 %doba-1 dla procesu ALU,
− 0,238÷1,210 %doba-1 dla procesu PET.
Szybkość procesu wzrosła ponad trzykrotnie (3,29) dla procesu ALU i ponad czterokrotnie
(4,09) dla procesu PET. Wzrastające wartości ∆V(Pt) w funkcji czasu stanowią potwierdzenie
zmian wartości liczby nadtlenkowej w analizowanych procesach według krzywej
akceleracyjnej rosnącej, typu aw (Rysunek 3).
Do porównania szybkości analizowanych procesów A (PET) i B (ALU), których rzędy są
𝐴
jednakowe nA = nB wykorzystuje się stosunek afiniczności 𝐾𝐵
, czyli stosunek stałych szybkości
kA, kB:
𝐴
K𝐵
=

𝑘𝐴
=1,
23
𝑘𝐵

(4)

gdzie: kA – stała szybkości procesu A, [%1-n∙t-1],
kB – stała szybkości procesu B, [%1-n∙t-1].
Obliczony stosunek stałych szybkości świadczy o tym, że badana margaryna w opakowaniu
z politereftalanu etylenu utlenia się 1,23 razy szybciej niż w opakowaniu z aluminium.
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Rysunek 3. Zmiany szybkości procentowej wartości liczby nadtlenkowej P margaryny w czasie
przechowywania w opakowaniach ALU, PET
Źródło danych – opracowane własne.

4. Podsumowanie

Wartości końcowe liczby nadtlenkowej po 43 dobach przechowywania margaryny w temp.
5°C0,5, bez dostępu światła wynosiły 16,52 mEq O2/kg w opakowaniu ALU oraz 17,845
mEq O2/kg w opakowaniu PET. Zmiany liczby nadtlenkowej w czasie miały charakter
krzywych akceleracyjnych rosnących typu aw, czyli zmiany parametru oraz dynamika wzrostu
rosły w czasie. Na podstawie przeprowadzonej analizy kinetycznej w wykorzystaniem modeli
akceleracyjno-wzrostowych wyznaczono rzędy analizowanych procesów, które wynosiły n =
2,1%-1,1∙doba-1 oraz obliczono średnie stałych szybkości. Błąd bezwzględny dopasowania
zastosowanego modelu do danych doświadczalnych nie przekroczył 2 %. Wartości średnich
stałych szybkości wykorzystano do obliczenia szybkości utleniania margaryny w badanych
opakowaniach. Stosunek afiniczności analizowanych procesów wyniósł 1,23. Oznacza to, że
stabilność margaryny „Flora Oryginal” była większa w opakowaniu z aluminium.
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Streszczenie: Diagnozowanie kultury organizacyjnej było przedmiotem wielu rozpraw. Brak
jest jednak opracowań, które identyfikowałyby typy kultur przedsiębiorstw działających na
zasadzie ajencji i które analizowałyby wpływ poszczególnych typów kultury na
funkcjonowanie takiej organizacji jako całości, a zwłaszcza na generowane przez nią
marnotrawstwa. Zatem zestawienie ze sobą kultury organizacyjnej z występującymi
marnotrawstwami w ramach przedsiębiorstwa ajencyjnego, wydaje się być wartościowym
opracowaniem. Siedemnaście oddziałów organizacji branży paliwowej zostało
skonfrontowanych w artykule z jednym z modeli kultury organizacyjnej – Modelem Wartości
Konkurujących (CVM). Model ten przedstawia kulturę organizacyjną jako konstrukt, który
charakteryzują wzajemnie wykluczające się wymiary. Postanowiono więc zbadać czy
w omawianym przedsiębiorstwie występuje podobieństwo w obszarze typów kultury
organizacyjnej poszczególnych oddziałów organizacji oraz czy może to wpływać na odgórny
sposób zarządzania całą organizacją. Określone typy kultury zestawiono z wynikami badania
marnotrawstw, które opierało się na wykorzystaniu autorskiego narzędzia, służącego do
diagnozy kluczowych obszarów marnotrawstw w organizacji. Uzyskane wyniki nie pozwoliły
jednoznacznie określić współwystępowania pewnych typów kultury organizacyjnej
z określonym rodzajem marnotrawstw, ale wykazały aspekty, które są przesłanką do dalszego
testowania narzędzia. Przeprowadzona analiza pozwoliła szerzej spojrzeć na kulturę
organizacyjną i związane z nią typy marnotrawstw, zwłaszcza w przedsiębiorstwach
działających w ramach struktury ajencyjnej oraz wzbogaciła rozważania nad problemem
funkcjonowani współczesnych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: ajencja, kultura organizacyjna, marnotrawstwa, CVM, OCAI
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OTGANISATIONAL CULTURE OF FRANCHISE ENTERPRISE AS A
SOURCE OF SPECIFIC WASTE
Abstract: diagnosis of organisational culture has been the subject of many dissertations.
However, there are no studies that would identify the types of corporate culture operating on
the basis of franchise and which would analyse the impact of particular types of culture in every
aspect of that kind of organisation, especially on the waste it generates. Thus, the juxtaposition
of the organisational culture with the waste occurring within the enterprise operating on the
basis of a franchise, seems to be a valuable study. Seventeen branches of the oil industry
organisation were confronted with one of the models of organisational culture – The Competing
Values Model (CVM). This model presents organisational culture as a construct that is
characterized by mutually exclusive dimensions. Therefore, it was decided to investigate
whether in the discussed enterprises there is any similarity of the organisational culture types
in individual branches of the organisation and how the obtained results may influence the topdown management of the entire organisation. Certain types of culture were compared with the
waste study, which was based on the use of an original tool to diagnose the key areas of waste
in the organisation. The obtained results did not make it possible to clearly define the
coexistence of certain types of organisational culture with a certain type of waste, but showed
aspects that are a prerequisite for further testing of the tool. The conducted analysis enables
a wider look at the organisational culture and the types of waste related to it, especially in the
enterprises operating within the franchise structure, and enriches the considerations of the
problem in the modern enterprises.
Keywords: franchise, organisational culture, waste, CVM, OCAI

1. Wprowadzanie
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy istnieje zależność pomiędzy kulturą
organizacyjną przedsiębiorstw a generowanymi przez nie marnotrawstwami. Badanie zostało
przeprowadzone w siedemnastu oddziałach przedsiębiorstwa branży paliwowej, które działają
na zasadach ajencji. Pierwszym etapem było określenie typów panującej i pożądanej kultury
organizacyjnej w każdej jednostce, a następnie weryfikacja marnotrawstw, jakie jednostki te
generują. Dzięki takiemu podejściu, możliwe było zbadanie wspomnianej zależności, ale
również dokonanie porównania zarówno typów kultury, jak i głównych marnotrawstw,
pomiędzy poszczególnymi jednostkami badanego przedsiębiorstwa.
Kultura organizacyjna poddana była wielu rozprawom (Mikułań, 2000; Aniszewska, 2003;
Sułkowski, 2011; Szwiec, 2012), a rozważania nad nią w odniesieniu do zarządzania, trwają
już od początku lat 80-tych (Sułkowski, 2008). Podobnie jest z marnotrawstwami
generowanymi przez organizacje, które także stały się tematem wielu opracowań (Womack,
and Jones, 1996; Liker, 2003; Czyż-Gwiazda, 2015; Nowosielski, 2015). Oba zagadnienia
zostały już ze sobą skonfrontowane przez autorki w badaniu obejmującym cztery oddziały
różnych organizacji (Sztajerska, and Pawlusiak, 2021) i uzyskano wówczas wartościowe
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wyniki, które stały się powodem do dalszych przemyśleń związanych z tą tematyką, jednakże
tym razem postanowiono zestawić ze sobą siedemnaście oddziałów w ramach jednej
organizacji.
Najprostszą definicję kultury organizacyjnej podał Hofstede (1980), twierdząc, że jest
to „grupowe zaprogramowanie umysłu”. Pojęcie to, często jest też zestawiane z innymi
zagadnieniami związanymi z organizacją, jak na przykład przywództwo (Korczyńska, 2000;
Stańda, 2003; Gadomska-Lila, 2015). Istnieje także wiele modeli, które służą do
scharakteryzowania kultury organizacyjnej (Schein, 1984; Chuda, and Majchrzak, 2018)
i wzbogacają rozważania nad nią (Waterman, Peters, and Phillips, 1980; Sitko-Lutek, 2008).
W celu prawidłowego dopasowania danych w modelu, powstało również wiele kwestionariuszy
wspomagających diagnozę kultury organizacyjnej, przykładem może być Kwestionariusz
Kultury Organizacyjnej Harrisona i Handy (Harrison, and Stokes, 1992; Handy, 1983), który
walidowany był w polskich przedsiębiorstwach (Wudarzewski, 2018a). Jednakże niniejsze
opracowanie, w kontekście kultury organizacyjnej, postanowiono oprzeć na założeniach
Modelu Wartości Konkurujących (CVM), którego budowę zaprezentowano na Rysunku 1.
ELASTYCZNOŚĆ I DYSKRECJA

KULTURA GRUPOWA

KULTURA ROZWOJU

Środek do celu: spójność, morale

Środek do celu: elastyczność, gotowość

Cel: rozwój kapitału ludzkiego

Cel: rozwój, pozyskiwanie zasobów

Przywódca: mentor, moderator

Przywódca: innowator, pośrednik

ORIENTACJA

ORIENTACJA

DO WEWNĄTRZ
I INTEGRACJA

NA ZEWNĄTRZ
I ODRÓŻNIANIE SIĘ

KULTURA HIERARCHICZNA

KULTURA RYNKOWA

Środek do celu: zarządzanie
informacją, komunikacja

Środek do celu: planowanie,
ustanawianie celów

Cel: stabilność, kontrola

Cel: produktywność, efektywność

Przywódca: koordynator, nadzorca

Przywódca: dostawca, zarządzający

STABILNOŚĆ I KONTROLA

Rysunek 1. Struktura Modelu Wartości Konkurujących. Opracowanie na podstawie (Quinn and
Rohrbaugh, 1983).

Przedstawiony na Rysunku 1 model CVM poddaje analizie główne cechy organizacji
pod względem ich efektywności. Konstrukt ten dzieli płaszczyznę modelu na cztery ćwiartki,
poprzez przecięcie się dwóch osi, których bieguny wskazują na cztery kryteria efektywności
(Chuda, 2017). W efekcie uzyskuje się kryteria związane z elastycznością i dyskrecją lub
stabilnością i kontrolą oraz orientacją wewnętrzną i integracją lub orientacją zewnętrzną
i odróżnianiem się. Narzędziem dedykowanym modelowi CVM jest kwestionariusz oceny
kultury organizacyjnej OCAI (Organisational Culture Assessment Instrument), który służy do
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określenia typu kultury organizacji. Istotnym jest fakt, że narzędzie to było walidowane
w zagranicznych (Heritage, Pollock, and Roberts, 2014) oraz polskich (Wudarzewski, 2018b)
organizacjach. Marnotrawstwa definiowane są w literaturze jako wszelkie czynności, które nie
przynoszą wartości dodanej (Womack, Jones, and Roos, 1990), a uszczuplają zasoby
(Pradziadowicz, and Zaremba, 2017). Pierwotnie Taiichi Ohno (1988) wskazał siedem
rodzajów marnotrawstwa: nadprodukcja, zapasy, oczekiwanie przeprocesowanie, defekty,
zbędny ruch i niepotrzebny transport. Wraz z rozwojem rozważań nad koncepcją Lean
Manufacturing, wyłoniono kolejny rodzaj marnotrawstwa – niewykorzystany potencjał
pracowników, który na stałe wpisał się kanon strat organizacyjnych (Rewers, Trojanowska, and
Chabowski, 2015) i często identyfikowany jest jako marnotrawstwo europejskie. Oczywistym
jest, że rodzajów marnotrawstwa może być więcej. Autorki w nawiązaniu do swoich
wcześniejszych rozważań, wyłoniły również kolejny rodzaj marnotrawstwa, który zauważyć
można zwłaszcza w polskich organizacjach – jest nim obwinianie. Rysunek 2 przedstawia
siedem tradycyjnych marnotrawstw organizacyjnych oraz po jednej propozycji dla
marnotrawstw identyfikowanych jako typowo europejskie i polskie.

Rysunek 2. Marnotrawstwa organizacyjne. Opracowanie własne na podstawie (Sztajerska, and
Pawlusiak, 2021).

Zaproponowane na Rysunku 2 podejście do marnotrawstw organizacyjnych wydaje się
być zasadne, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno niewykorzystany potencjał oraz obwinianie,
mogą mieć swoje podłoże w braku dyscypliny, która jest naturalnym aspektem w Japonii i być
może dlatego zaproponowane przez autorki marnotrawstwa, nie zostały ujęte w pierwotnej
wersji.
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2. Metody

Organizacja, która poddana została badaniu i rozważaniom, to przedsiębiorstwo opierające
swą główną działalność na sprzedaży paliwa oraz dodatkowo produktów spożywczych
i akcesoriów samochodowych. Zarządzana jest liniowo przez dyrektora, przy jednoczesnym
wsparciu właścicieli. Struktura organizacyjna ma więc charakter sztabowo-liniowy
(Rysunek 3).

Rysunek 3. Schemat organizacyjny badanego przedsiębiorstwa ajencyjnego. Opracowanie własne.

Wszystkie oddziały (tj. budynki i infrastruktura) oraz oferowane paliwo i produkty
sprzedawane stacjonarnie w tych oddziałach, są własnością organizacji. Zarządzanie
oddziałami zostało natomiast powierzone ajentom, na podstawie umowy ajencyjnej. W polskim
systemie prawnym nie uregulowano odrębnie ajencji, jest więc powszechną nazwą pochodzącą
z grupy umów nienazwanych (Majek, 2015). Warto pamiętać, że istnieje tutaj wiele
podobieństw z działalnością franczyzową; każdy ajent samodzielnie zatrudnia swoich
pracowników i osobiście odpowiedzialny jest za wyniki swojej jednostki. Specyfiką ajencji jest
jednak fakt, że ajent nie pracuje na własny rachunek, a wykonuje swoją pracę na rzecz sieci.
Dzięki takiemu podejściu otrzymuje merytoryczne wsparcie oraz możliwość uczestnictwa
w szkoleniach, nie posiadając jednak całego know-how zgromadzonego przez przedsiębiorstwo
(Kania-Baran, 2020).
Do diagnozy kultury organizacyjnej poszczególnych oddziałów użyto zaproponowanego przez
Camerona i Quinna (1999) kwestionariusza OCAI, służącego do oceny kultury organizacyjnej.
Narzędzie to bada sześć zagadnień związanych z daną organizacją: ogólna charakterystyka, styl
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przywództwa, styl zarządzania, spójność, kryteria sukcesu oraz obszary, na które kładziony jest
największy nacisk. Każde z badanych zagadnień zawiera cztery stwierdzenia, którym
przyporządkowuje się punkty, a ich suma musi wynieść 100 dla danego zagadnienia. Punkty
przydziela się stwierdzeniom dwukrotnie (zawsze po 100) w obrębie każdego zagadnienia,
oceniając kulturę obecnie panującą w oddziale oraz taką, która jest pożądana. Kwestionariusz
OCAI został wypełniony przez ajentów każdej jednostki osobiście.
Do identyfikacji marnotrawstw wykorzystano autorskie narzędzie służące do ich
weryfikowania przez organizację. Kwestionariusz ten poddaje badaniu 12 obszarów
marnotrawstw: 7 klasycznych marnotrawstw zaproponowanych przez Taiichi Ohno (przy czym
ruch i transport połączono w jedną kategorię); marnotrawstwo typowe dla Europy –
niewykorzystany potencjał pracowników; marnotrawstwo specyficzne dla polskich
przedsiębiorstw – obwinianie oraz dodatkowo takie obszary jak: szukanie/wyjaśnianie,
niewłaściwe wskaźniki, brak zaangażowania pracowników oraz niewłaściwe wykorzystanie
komputera/telefonu. Dla każdego z 12 obszarów zaproponowanych w autorskim narzędziu,
autorki przypisały 2-4 przykłady oraz pozostawiły wolne miejsce do wpisania własnych
propozycji przez ajentów i ich pracowników.
Diagnoza kultury organizacyjnej każdego oddziału badanego przedsiębiorstwa
ajencyjnego, została przeprowadzona w maju 2021 r. Autorki przekazały kwestionariusz OCAI,
służący ocenie kultury organizacyjnej, wszystkim ajentom przy pomocy maila biznesowego.
We wstępie kwestionariusza, autorki zamieściły dokładną instrukcję, jak prawidłowo wypełnić
dokument. Dzięki uzyskanym wynikom ustalono aktualny oraz pożądany typ kultury
organizacyjnej dla każdego oddziału. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie badania
marnotrawstw występujących w poszczególnych jednostkach, które zostało przeprowadzone
w marcu 2022 r. Dedykowane autorskie narzędzie ponownie przekazano poprzez mail
biznesowy, a w treści wiadomości e-mail dokładnie poinstruowano, jakie są wytyczne odnośnie
prawidłowego korzystania z rejestru. Ajenci i ich pracownicy, przez pięć kolejnych dni
rejestrowali każdorazowe wystąpienie marnotrawstwa w zaproponowanym rejestrze. Istotnym
jest fakt, że wszystkie siedemnaście jednostek ajencyjnych, które zostały poddane zarówno
diagnozie kultury organizacyjnej, jak i badaniu marnotrawstw, były znane autorkom. Zadbały
one o to, żeby wszyscy respondenci byli świadomi istoty badań. Zapewniono ajentów, że
uzyskane wyniki posłużą wyciągnięciu wniosków oraz zaproponowaniu narzędzi służących do
optymalizacji ich pracy, zatem nie należy zatajać żadnych informacji, zwłaszcza marnotrawstw
generowanych przez oddziały. Dodatkowym atutem był ciągły i bezpośredni kontakt z
dyrektorem organizacji, który pełnił rolę łącznika pomiędzy badaczkami a ajentami. Dzięki
takiemu podejściu, autorki mogły w każdym momencie zasięgnąć informacji
o aktualnym postępie badań, a ajenci bez uprzedzeń poddali swoje oddziały tym badaniom.
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3. Wyniki i dyskusja

Kultura organizacyjna aktualnie charakteryzująca wszystkie siedemnaście oddziałów
ajencyjnych badanego przedsiębiorstwa oraz taka, która jest przez te oddziały pożądana,
zestawiona została z marnotrawstwami zidentyfikowanymi w oddziałach, przy wykorzystaniu
autorskiego narzędzia. Wstępną analizę danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania
Statistica. Zbadano korelację dotyczącą występowania marnotrawstw (12 obszarów
zaproponowanych w autorskim narzędziu) w zestawieniu z kulturą obecną, a także kulturą
pożądaną przez badane jednostki ajencyjne. Uzyskane wyniki nie wskazały na występowanie
relacji pomiędzy badanymi zmiennymi (Tabela 1). Można zatem stwierdzić, że dla badanej
populacji nie występują istotne statystycznie zależności.
Tabela 1.
Wyniki analizy zależności pomiędzy kulturą organizacyjną a marnotrawstwami w badanym
przedsiębiorstwie
Korelacje
Oznaczone współczynniki korelacji są istotne z p < .05000
Zmienna
N = 12 (Braki danych usuwano przypadkami)
Średnia
Odch. Std.
Marnotrawstwo K. obecna
K. pożądana
Marnotrawstwo
90.08339
71.34227
1.00000
-0.48097
-0.00731
K. obecna
2.08333
1.24011
-0.48097
1.00000
0.05759
K. pożądana
1.91667
1.37895
-0.00731
0.05759
1.00000
Opracowanie własne przy użyciu programu do analizy danych Statistica.

Dane przedstawione w Tabeli 1 mogą wynikać ze specyfiki działalności ajenckiej, która
powoduje brak spójności organizacji jako całości, ale także stosunkowo niewielkiej próby
badawczej (17 oddziałów ajencyjnych). Należy mieć również na uwadze, że analizowane
przedsiębiorstwo jest pierwszym, którego kilka oddziałów wzięło udział w identyfikacji
marnotrawstw przy pomocy autorskiego narzędzia i nie należy traktować braku zależności
statystycznej w tym przypadku, jako czynnika wskazującego na zasadność niekontynuowania
dalszych badań. Być może, przedsiębiorstwo zarządzane w sposób inny niż ajencja, wykazywać
będzie zależności statystyczne w badanym obszarze, zatem wydaje się konieczne dalsze
testowanie zaproponowanego narzędzia w zestawieniu z Modelem Wartości Konkurujących.
W dalszej części badań, autorki postanowiły poddać szczegółowej analizie wyniki uzyskane
przy użyciu kwestionariusza do oceny kultury organizacyjnej i przeniosły uzyskane dane na
Model CVM. Stworzono rysunek, którego lewa strona (czarna oś) odnosi się do kultury, która
panuje w badanych oddziałach, a prawa strona (szara oś) odnosi się do kultury, która jest przez
te oddziały pożądana (Rysunek 4). Każda ćwiartka modelu została dodatkowo podzielona na
mniejsze ćwiartki, dzięki czemu możliwe jest głębsze zdefiniowanie kierunku w jakim zmierza
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zarówno kultura obecna, jak i pożądana jednostek, a naniesione na model liczby, wskazują na
ilość jednostek, które wykazują między sobą podobieństwo pod względem typu kultury.

Rysunek 4. Model Wartości Konkurujących badanej organizacji, w podziale na kulturę obecną
(czarna oś) oraz pożądaną (szara oś). Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zaprezentowane na Rysunku 4 modele, wskazują na występowanie podobieństw
pomiędzy badanymi oddziałami, zarówno jeśli chodzi o kulturę obecną w jednostkach
ajencyjnych oraz taką, która jest przez nie pożądana. Ponad 76 proc. badanych jednostek
ajencyjnych jest zorientowane do wewnątrz i nastawione na utrzymanie dotychczasowego
stanu rzeczy, a nie rozwijanie się. Aktualny typ kultury, który występuje w ponad 58 proc.
oddziałów organizacji, to kultura grupowa z tendencją do hierarchii. Biorąc pod uwagę
pożądany typ kultury, można zauważyć, że tendencja do orientacji wewnętrznej jest coraz
większa (ponad 94 proc. badanych jednostek). Co potwierdza twierdzenie Fukuyamy (2000),
że ludzie w naturalny sposób organizują się hierarchicznie. Z drugiej strony, taki stan rzeczy
może wynikać z ciągłego utrzymywania struktur liniowych w polskich organizacjach, będących
w pewnym stopniu konsekwencją ustroju, który panował w Polsce do końca lat 80-tych.
Istotną kwestią jest fakt, że badane oddziały ajencyjne, w zdecydowanej większości nie są
zorientowane zewnętrznie i nie są nastawione na wyróżnienie się na rynku (zaledwie
23 proc. badanych oddziałów). Aktualnie tylko dla jednego oddziału zdefiniowano kulturę
rozwoju, choć zauważyć można, że w dłuższej perspektywie, jego dążenie również wskazuje
na orientację wewnętrzną. Podobny mechanizm zidentyfikowano w odniesieniu do trzech
oddziałów, które wykazują kulturę rynkową (nastawioną na efektywność), gdzie docelowo
tylko dla jednego z nich orientacja zewnętrzna jest pożądana. Z uwagi na wyniki przedstawione
na Modelu CVM, autorki poddały dalszej analizie typ kultury obecnej oraz pożądanej,
z uwzględnieniem nie tylko uzyskanego głównego typu w każdym obszarze, ale również
wyniku, który uplasował się na drugiej (często nieznacznie niższej) pozycji. Wyniki
zaprezentowano w Tabeli 2.
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Tabela 2.
Zestawienie kluczowych wyników dotyczących aktualnej i pożądanej kultury organizacyjnej
w badanym przedsiębiorstwie
Oddział

Kultura aktualna

Kultura pożądana

BBŁ

grupowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
hierarchiczna
grupowa
grupowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
rynkowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
rynkowa
hierarchiczna
rynkowa
hierarchiczna
hierarchiczna
grupowa
rozwoju
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
hierarchiczna
rynkowa
grupowa
hierarchiczna

hierarchiczna
grupowa
grupowa
rynkowa
hierarchiczna
grupowa
grupowa
hierarchiczna
hierarchiczna
grupowa
grupowa
rynkowa
rynkowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
grupowa
rozwoju
grupowa
rozwoju
grupowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
hierarchiczna
grupowa
grupowa
hierarchiczna
grupowa
hierarchiczna
hierarchiczna
rynkowa
hierarchiczna
rynkowa

BRN
CZ1
CZ2
GTR
HŻL
JST
KBR
ORN
ORZ
OŚW
PWŁ
RBK
SKC
SNW
ŚWR
ŻRY

Uwaga: podobieństwa w wynikach dla oddziałów zostały oznaczone kolorami, a najczęściej
występujący we wszystkich oddziałach rodzaj kultury organizacyjnej został pogrubiony. Skróty
znajdujące się w kolumnie Oddział odpowiadają badanym oddziałom ajencyjnym, jednak autorki
celowo ich nie rozwinęły, aby nie identyfikować organizacji. Opracowanie własne na podstawie
wyników badań

Z Tabeli 2 wynika, że kultura hierarchiczna obecna jest w organizacji w ponad 85 proc.
badanych przypadków.
Oddziały ajencyjne usystematyzowane według dwóch najwyższych wyników pod
względem rodzaju kultury organizacyjnej, postanowiono zestawić z kluczowymi
marnotrawstwami generowanymi przez te oddziały (Tabela 3).
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Tabela 3.
Kluczowe obszary marnotrawstw w badanej organizacji wraz z przykładami

Uwaga: oddziały oznaczono kolorami zgodnie z wynikami z Tabeli 1; kluczowe obszary marnotrawstw
oraz czynności generujące straty zacieniono. Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W ramach autorskiego narzędzia do identyfikacji marnotrawstw zbadano 12 obszarów,
które potencjalnie generowały marnotrawstwa. Dla każdego z badanych oddziałów ajencyjnych
wybrano jeden lub dwa obszary kluczowe (niektóre oddziały ajencyjne zidentyfikowały
marnotrawstwa tylko w jednym obszarze kwestionariusza i niemożliwe było wskazanie dwóch
kluczowych obszarów) oraz odniesiono się do czynności nieprzynoszących wartości dodanej,
które wystąpiły w ramach danego obszaru. W rezultacie otrzymano siedem obszarów
marnotrawstw (Tabela 3), a wśród nich wyróżniono trzynaście czynności, które są głównymi
powodami wystąpienia strat w danym obszarze. Zauważyć można, że wśród siedmiu
wyłonionych kluczowych obszarów marnotrawstw, trzy są dominujące, a wśród nich siedem
następujących czynności, które generują najwięcej marnotrawstw w badanej organizacji:
− oczekiwanie aż zadziała urządzenie biurowe,
− szukanie plików w komputerze,
− szukanie dokumentów
− wyjaśnianie sytuacji problemowych,
− załatwianie prywatnych spraw,
− oglądanie wiadomości multimedialnych,
− poświęcanie czasu na media społecznościowe.
Jak wspomniano wyżej, uzyskane wyniki nie pozwalają na wskazanie wprost
współwystępowania pomiędzy zdiagnozowanymi w oddziałach ajencyjnych marnotrawstwami
a wykazywaną przez nie kulturą organizacyjną. Choć nie zidentyfikowano istotnych zależności
w badanej populacji, zauważyć można jednak pewne prawidłowości. W toku badań wyłoniono
dwie jednostki, które jako jedyne wykazują obecnie kulturę rynkową oraz dążą do grupowości
i rozwoju, a co istotne, obie te jednostki wykazują takie same kluczowe obszary marnotrawstw.
Wskazana prawidłowość może świadczyć o konieczności dalszej walidacji narzędzia
w przedsiębiorstwach, które otwarte są na odróżnienie się i elastyczność.
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Istotnym aspektem wynikającym ze zidentyfikowanych marnotrawstw jest również
fakt, że tylko jedna jednostka ajencyjna dostrzegła ogromny problem organizacji, jakim są
zapasy
i dokonała adekwatnych zapisów w rejestrze marnotrawstw. Wybrane jednostki badanego
przedsiębiorstwa są znane autorkom i zdają one sobie sprawę, że zapasy, nie tylko biurowe, są
globalnym problemem większości oddziałów badanej organizacji. Niektóre jednostki ajencyjne
dobrze sobie z nim radzą, stosując proste narzędzia, jak przykładowo 5S, inne natomiast
borykają się z tym problemem, nie zdając sobie nawet sprawy, z jaką skalą marnotrawstwa
mają do czynienia. Rysunki 5 i 6 stanowią zestawienie dobrych praktyk (zielony) związanych

z magazynowaniem, w zestawieniu z eskalacją problemu na stanowisku pracy (czerwony).
Rysunek 5. Magazyny napojów alkoholowych i bezalkoholowych dwóch jednostkach ajencyjnych
badanej organizacji. Fotografie własne wykonane w oddziałach organizacji.
Uwaga: kolor czerwony – oddział OŚW, kolor zielony – oddział ŻRY.

Powyższe zestawienie (Rysunek 5) przedstawia zapasy napojów alkoholowych
i bezalkoholowych w magazynach dwóch jednostek ajencyjnych badanej organizacji.
Rysunek 6 przedstawia natomiast zestawienie zapasów opakowań z papierosami
w tych samych, co powyżej (Rysunek 5) magazynach jednostek ajencyjnych.
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Rysunek 6. Magazyny papierosów dwóch jednostkach ajencyjnych badanej organizacji. Fotografie
własne wykonane w oddziałach organizacji.
Uwaga: kolor czerwony – oddział OŚW, kolor zielony – oddział ŻRY

Zdjęcia z czerwoną obwódką (Rysunek 5 i Rysunek 6) reprezentują oddział, który ma
trudności z poradzeniem sobie z marnotrawstwem związanym z zapasami. Konsekwencją tego
jest ograniczona przestrzeń magazynowa, brak porządku, systematyki i utrzymanego standardu
oraz utrudnienia komunikacyjne, jak zwężenie w obszarze przejścia pomiędzy
pomieszczeniami, nieergonomiczne ustawienie regałów i częściowe zablokowanie dostępu do
szafek. Zdjęcia z zieloną obwódką (Rysunek 5 i Rysunek 6) przedstawiają optymalną
przestrzeń magazynową z utrzymanymi standardami, gdzie nie identyfikuje się zbędnych
zapasów, ponieważ uzupełniane są one na bieżąco, zgodnie z założeniami Kanban,
a asortyment pobiera się na zasadach FIFO (ang. First In First Out).
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4. Podsumowanie
Opracowanie miało na celu zestawienie typu kultury organizacyjnej ze zidentyfikowanymi
marnotrawstwami i wskazanie ewentualnej zależności pomiędzy tymi zagadnieniami.
Założenie badania zostało spełnione, ale nie można jednoznacznie stwierdzić
współwystępowania określonych typów kultury organizacyjnej w badanych jednostkach
ajencyjnych z konkretnymi typami marnotrawstw, które te jednostki generują. Istnieje
natomiast duże podobieństwo, zarówno pomiędzy typami kultury zdiagnozowanymi dla
poszczególnych oddziałów ajencyjnych, jak i kluczowymi marnotrawstwami generowanymi
przez te oddziały.
Niniejsze opracowanie oparte zostało na diagnozie kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa. Uzyskane informacje pozwoliły autorkom zwizualizować działania jego
poszczególnych oddziałów. Wykorzystany w badaniu Model Wartości Konkurujących oraz
dedykowany kwestionariusz do oceny kultury organizacyjnej, wydają się w sposób
kompleksowy charakteryzować organizację. Jednak, jak każdy model, CVM posiada również
pewne ograniczenia. Podstawowym jest fakt, że nie bada patologii występujących
w organizacjach. Wiele z zaproponowanych marnotrawstw wydaje się mieć swoje podłoże
w patologii organizacyjnej, co może być kluczowym czynnikiem, wpływającym na brak
współwystępowania danego typu kultury i marnotrawstw.
Wyniki, dotyczące obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej w badanym przedsiębiorstwie,
wskazują na dążenie do hierarchiczności przez oddziały ajencyjne, co można odebrać jako
czynnik negatywny w kontekście stwierdzenia Laloux (2015), że kluczem do skutecznego
działania przedsiębiorstwa na dużą skalę są relacje między pracownikami organizacji bez
potrzeby hierarchii. Rozważania te dotyczą organizacji, które określane są mianem najbardziej
efektywnych (Hopej-Tomaszycka, and Hopej, 2018), a więc takich, do których każde
przedsiębiorstwo powinno dążyć.
Właściciele procesów często nie widzą marnotrawstw generowanych przez organizację,
a nawet tych, które sami generują. Przykład związany z zapasami w badanych jednostkach
bardzo trafnie to obrazuje. Co istotne, należy zwrócić uwagę, że respondenci mieli możliwość
wskazania własnych typów marnotrawstw, ale w większości przypadków tego nie zrobili,
a jeżeli już podjęli taką próbę, to okazywało się, że jest to po prostu powielenie któregoś
z zaproponowanych już przykładów. Fakt ten wskazuje z jednej strony na kompleksowość
narzędzia, w którym przewidziano wiele prawdopodobnych typów marnotrawstwa, ale
z drugiej strony pokazuje, że respondenci nie zapoznali się odpowiednio z kwestionariuszem
przed przystąpieniem do badania. W tym miejscu należy rozważyć wprowadzenie
zewnętrznego obserwatora, którego obecność może być kluczowa pod względem
prawidłowego korzystania z zaproponowanego autorskiego narzędzia. Być może, niezbędna
jest również wizyta studyjna i rozmowa z respondentami, zanim przystąpią oni do udziału
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w badaniu. Zasadne może okazać się omówienie wszystkich zaproponowanych
w kwestionariuszu marnotrawstw oraz próba znalezienia ich odpowiednika w badanej
organizacji. Organizację tworzą ludzie (Koźmiński, and Piotrowski, 1994), a jak wiemy, nie
ma dwóch takich samych osób, więc nie ma dwóch takich samych organizacji.
W analizowanym przedsiębiorstwie, nie ma również tak samo działających oddziałów. Jest to
oczywiste z racji sposobu działania (zidentyfikowanej kultury organizacyjnej), ale mogłoby
ulec poprawie dzięki wdrożeniu wspomnianych w opracowaniu narzędzi i technik
optymalizujących działania, przykładowo z zakresu Lean Management, czy Six Sigma. Należy
pamiętać, że autorskie narzędzie testowano dopiero drugi raz, a pierwszy, w pojedynczej
organizacji, zasadne wydaje się więc jego dalsze testowanie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach
składających się kilku oddziałów, ale zarządzanych przez jedną osobę. Różne części organizacji
mogą również wymagać odrębnego badania, co związane jest z koniecznością ewentualnego
dopasowania do nich narzędzia.
Kluczowym aspektem, który powinien zostać wzięty pod uwagę, jest fakt, że badane
przedsiębiorstwo ajencyjne, jest specyficznym typem organizacji. Zarządzanie działalnością
jest odgórne, ale za wyniki poszczególnych jednostek odpowiedzialni są osobni przedsiębiorcy,
którzy nie znają całego know-how organizacji (Wojniak-Żyłowska, 2009). Taki stan rzeczy
mógł negatywnie wpłynąć na wyniki przeprowadzonych badań, co również wskazuje na dalszą
konieczność testowania narzędzia. Wydaje się, że ajencyjny sposób prowadzenia działalności
generuje nie tylko rozbieżności w wykazywanej kulturze organizacyjnej czy generowanych
marnotrawstwach, ale także trudności we wdrażaniu narzędzi i technik usprawniających
procesy realizowane w przedsiębiorstwie, co może wynikać z różnego poziomu posiadanej
przez poszczególnych ajentów wiedzy.
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SĘDZIA SPORTOWY JAKO PODMIOT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WIDOWISKA SPORTOWEGO – POSTULOWANE ZMIANY PRAWNE
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Streszczenie: Rywalizacja sportowa, zespołowa czy indywidualna oprócz, co oczywiste
zawodników, kibiców, działaczy i widowni nie może się odbyć bez jednej osoby -sędziego
sportowego. Sędzia sportowy ma czuwać nad jakością widowiska sportowego13, przez co jest
osobą narażoną na różnego rodzaju zaczepki i agresję zarówno werbalną jak i niewerbalną.
Jego rolą jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem widowiska sportowego. Artykuł
przedstawia rolę, zadania jak również status prawny sędziego w sportowych grach
zespołowych. Autorzy artykułu przeanalizują system prawa sportowego i publicznego, który
określa miejsce sędziego sportowego w sporcie. Zostaną również przedstawione wyniki analizy
aktów prawa wewnętrznego związków sportowych na poziomie krajowym, dotyczących
uwarunkowania pozycji sędziego sportowego. Artykuł przedstawia zarówno stronę teoretyczną
z zakresu nauk prawnych jak również praktyczną, gdyż jeden z autorów jest czynnym sędzią
piłkarskim. Sformułowano również możliwe propozycje zmiany prawa w celu większej
ochrony sędziego sportowego przed bezprawnym naruszeniem jego godności, nietykalności
cielesnej a także agresji słownej. W ramach niniejszego artykułu przedstawione zostaną
również wnioski de lege ferenda i zawarta odpowiedź na pytanie, czy są one wyłącznie utopią
czy oczekiwanym kanonem zachowania. Celem artykułu jest ukazanie w nowatorski sposób
sędziego sportowego, jako podmiotu zarządzającego jakością widowiska sportowego.
Słowa kluczowe: sport, sędzia sportowy, prawo, agresja

A SPORTS REFEREE AS A SUBJECT OF MANAGEMENT OF THE
EVENT - POSTULATED CHANGES AND LEGAL AND ETHICAL
ASPECTS
Abstract: The sports competition - game or an individual game, can’t be done without fans,
supporters, officials, and sports referee. . Referee is exposed to verbal and non-verbal
aggression in connection with the manner that leads to sports. His role is to watch over the game
– sport game. The article describes a role and rights of the referee in the judging games. The
authors of the article analyze the sports system as well as the public system that determines the
position of a referee in sports. The article presents theoretical knowledge in the field of legal
sciences and also practical, because one of the authors is an active football referee. We
willpropose protection against possible unlawful violation during the sport game. As part of the

13

W tym przypadku chodzi de facto o niezakłócony przebieg widowiska sportowego.
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article, we will also find de lege ferenda conclusions and we answer the question whether it is
the only security utopia or the expected canon of behavior.
Keywords: sport, referee, law, aggression

1. Wprowadzenie

Rywalizacja sportowa, zespołowa czy indywidualna oprócz co oczywiste zawodników,
kibiców, działaczy i widowni nie może się odbyć bez jednej osoby, tj. sędziego sportowego
(Gardiner, James, Leary, Welch, Balckshaw, Boyes, Caiger, 2006).

Artykuł będzie przedstawieniem pozycji sędziego sportowego w porządku prawnym RP
jak również próbą znalezienia odpowiedzi, czy można w większy sposób objąć ochroną prawną
sędziego sportowego podczas wykonywania przez niego swojej funkcji. Artykuł, oprócz
warstwy teoretyczno-prawnej, będzie obudowany przykładami z niższych lig, głównie piłki
nożnej, gdzie dochodzi do naruszenia nietykalności sędziowskiej. W ramach niniejszych
rozważań przedstawione zostaną również wnioski de lege ferenda i wskazana odpowiedź na
pytanie czy są one wyłącznie utopią czy oczekiwanym kanonem zachowania. Zastosowane
metody badawcze to metoda dogmatyczna, prawno-porównawcza, a także empiryczna, jako że
jeden ze współautorów jest czynnym sędzią sportowym. Ze względu na fakt, iż najbardziej
popularnym na świecie sportem jest piłka nożna (Active and Beauty), nasze rozważania w
głównej mierze będą dotyczyły rozgrywek piłkarskich.
Narażenie na konflikt najbardziej widoczne jest właśnie podczas rozgrywek piłkarskich,
czy to przy okazji wielkich imprez, takich jak Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, czy
to na poziomie lokalnym. Żaden mecz piłkarski nie odbyłby się bez udziału sędziego. To osoba,
która pilnuje przestrzegania przepisów gry, do jego zadań należy zarządzanie jakością
widowiska sportowego14. To właśnie ta trzecia drużyna oprócz gospodarzy i gości, drużyna
sędziowska, ma za zadanie przestrzegać porządku podczas 90 minut meczu. Jednak zawód
sędziego jest narażony na wiele nieprzyjemności, które spotykają go ze strony zawodników
niezadowolonych z podjętych przez sędziego decyzji, trenerów, prezesów klubów ale także
kibiców (Mitten, Davis, Smith, Berry, 2005). W ostatnim czasie świat piłkarski obiegły przykre
doniesienia, iż kilku sędziów piłkarskich doznało uszczerbku na zdrowiu lub nawet zginęło
podczas wykonywania swojego zawodu15, czyli sędziowania meczy piłkarskich.

Zarządzanie jakością widowiska sportowego będzie rozumienie na potrzeby niniejszego artykułu jako
doskonalenie efektywności prowadzenia zawodów celem realizacji wymagań, czyli niezakłóconego przebiegu
widowiska sportowego (Źródło: Miles).
15
Na marginesie należy jednak stwierdzić, iż globalnie liczba przestępstw w postaci bójek i pobić rokrocznie
spada w Polsce. W roku 2021 takich przestępstw stwierdzono 2450 zaś rok wcześniej 2801. (Statystyka).
14
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2. Zadania sędziego sportowego

Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nie zawiera definicji
zawodnika (Streinz, 2006), trenera czy sędziego16, co jest tym trudniejsze do zrozumienia
z legislacyjnego punktu widzenia, że poprzednie ustawy zawierały takie uregulowania.17
Każdy ze wskazanych przez nas podmiotów jest niezbędny, aby widowisko sportowe mogło
być przeprowadzone. Nad prawidłowością przebiegu zawodów pieczę sprawuje sędzia
sportowy. Przez sędziego sportowego (arbitra) rozumiemy podmiot decyzyjny - może nim być
pojedyncza osoba, jak i zespół sędziowski (Wojciechowski, 2005, s. 34). Często bywa też tak,
że arbiter główny ma do pomocy zespół tzw. asystentów, którzy nie podejmują decyzji
wiążącej, ale pomagają poprzez wskazywanie zdarzeń, które mogły umknąć uwadze sędziego
głównego. W szczególności sędziowie asystenci nie podejmują decyzji gremialnie z sędzią
głównym, bowiem zdanie decydujące należy do tego ostatniego.
Zadania sędziego są postrzegane również przez pryzmat jego odpowiedzialności za
podejmowane decyzje. Działania podejmowane przez sędziego są przedmiotem
zainteresowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale również regulacji
regulaminowych (wewnętrznych) (Góra, 2013, s. 42, por. Szwarc, 2001, s. 14).
Najczęściej decyzje sędziego są arbitralne i nie podlegają weryfikacji, poza dwoma
szczególnymi przypadkami. Pierwszym z nich jest modyfikacja decyzji, po konsultacji
z asystentami, którzy mogli dostrzec istotne zdarzenie, które wpływa na decyzję sędziego
głównego18.
Drugim przypadkiem, w którym może nastąpić zmiana decyzji jest z kolei nadzwyczajna
sytuacja, która wpłynęła na wypaczenie ostatecznego rozstrzygnięcia wyniku widowiska bądź
zdarzenie dotyczące danego, konkretnego zawodnika (por. Wach, 2005, s. 32, Jóźwiak, 2011).19
Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi decyzje sędziowskie najczęściej są ostateczne
i niezmienne (Wach, 2005, s. 31-32, 104). Powyższa reguła nie zabrania jednak możliwości
konsultowania decyzji z asystentami sędziowskimi, którzy mają czuwać nad aktualnym

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857. (z późn. zm.) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Zarówno ustawa o kulturze fizycznej z dnia 3 lipca 1984 r., ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996
r. oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym zawierały definicje „sędziego”
18
Najczęściej takie sytuacje są przewidziane w regulaminach rozgrywek w sportach drużynowych, gdzie sędzia
w związku z dużą ilością zawodników biorących udział w widowisku nie jest w stanie obserwować wszystkiego
co dzieje się na miejscu rozgrywania zawodów, dlatego też potrzebuje sędziów pomocniczych. Przykładem są
rozgrywki piłki nożnej gdzie sędzia główny ma do pomocy podczas meczu sędziów bocznych, bramkowych oraz
liniowych, z którymi może skonsultować swoją decyzję.
19
Taka decyzja może być podjęta również po zakończonym widowisku, jeżeli miała wpływ na sytuację
konkretnego zawodnika. Jako przykład wystarczy wskazać anulowaną dnia 7 listopada 2013 r. przez Komisję Ligi
Ekstraklasy żółtą kartkę dla zawodnika Klubu Piłkarskiego Cracovii Kraków Saidi Ntibazonkiza, który został
ukarany niesłusznie za symulowanie faulu, który ewidentnie zaistniał, o czym świadczyły nagrania z kamer
telewizyjnych. Wobec tego, że kartka spowodowała wykluczenie zawodnika na następne spotkanie została
anulowana. (Źródło: Futbol).
16
17
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przebiegiem widowiska sportowego (Przesmycki, 2013, s. 16). Odmienna interpretacja
w stosunku do decyzji sędziego głównego powinna być jednak zweryfikowana w trakcie
trwania zawodów sportowych. Należy pamiętać, że istnieją również dyscypliny sportowe
(najczęściej nieolimpijskie), gdzie decyzje są podejmowane bez dodawania punktacji
poszczególnych arbitrów, a w ramach komisji technicznej.20 W takich dyscyplinach istnieje
możliwość odwołania się od decyzji komisji sędziowskiej, często decyzje podejmowane przez
skład kolegialny są również odkładane do rozpatrzenia po zakończeniu widowiska. Dotyczy to
w głównej mierze kontrowersyjnych sytuacji, które muszą być przeanalizowane wraz z pełnym
zapoznaniem się z nagraniami audio-video z różnych miejsc rozgrywanego widowiska
sportowego. Najczęściej komisje arbitrów podejmują decyzje w sportach motorowych (moto
sport), gdzie bezpośrednia ingerencja sędziego w miejscu rozgrywania zawodów jest
niemożliwa, bowiem realnie nie ma możliwości wkroczenia sędziego w miejsce toczącego się
rajdu czy wyścigu (w szczególności nie istnieje możliwość obserwowania przez jedną osobę
całości toru jazdy). Sędziowie samodzielnie podejmują decyzje o rozpatrzeniu danego
zdarzenia po zakończeniu wyścigu, co dosyć często dzieje się w Formule 1, gdzie kontakty,
zderzenia czy kraksy dwóch lub większej ilości bolidów mogą być różnie interpretowane.21
Sytuacja musi być więc przebadana przez zespół ekspertów z komisji sędziowskiej, którzy
analizując materiał audio-video klatka po klatce, mogą dopatrzeć się winy kierowcy22, który
będzie ponosił odpowiedzialność regulaminową za nieprzepisową jazdę (BEST F1).

3. Status prawny sędziego sportowego

Każde zawody wymagają do ich prawidłowego przeprowadzenia nadzoru sędziowskiego
(zarządzania jakością widowiska sportowego). W zależności od dyscypliny sportu mamy do
czynienia z sędzią jednoosobowym (judge, referee) lub grupą sędziowską (board or group of
jury) (Healy, 2013). W obecnym stanie prawnym nie istnieje definicja legalna sędziego
sportowego, mimo iż pojęcie to było definiowane już w pierwotnym ustawodawstwie
sportowym w Polsce. Po raz pierwszy definicja pojawiła się w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 3
lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, który głosił, iż sędzią sportowym może być osoba, która: ma
kwalifikacje określone przez właściwy związek sportowy, korzysta w pełni z praw cywilnych
Jako przykład takich dyscyplin należy wskazać w zasadzie wszystkie sporty motorowe. Kwestią drugorzędną
są rozważania nad tym dlaczego żaden ze sportów motorowych nie jest dyscypliną olimpijską.
21
Tak naprawdę w F1 kary są nakładane za różne wykroczenia, aczkolwiek zderzenia pojazdów są
najpoważniejsze, bowiem powodują istotne niebezpieczeństwo podczas trwającego wyścigu. Spowodowanie
kolizji może podlegać kilku karom łącznie, spośród których najbardziej dotkliwą dla zawodnika jest
dyskwalifikacja, komunikowana poprzez pokazanie kierowcy czarnej flagi.
22
Wina w rozumieniu wewnętrznych przepisów związku sportowego nie ma związku z pojęciem winy w
rozumieniu koncepcji prawa karnego i prawa cywilnego. W języku angielskim używa się pojęcia „blame”, które
oznacza wykroczenie czy też przekroczenie dyspozycji przepisów prawa.
20
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i publicznych, posiada nienaganną postawę moralną oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne
do wykonywania zadań sędziego sportowego.23 Powyższe przesłanki musiały być spełnione
łącznie i nie było od nich żadnych odstępstw. Warunki, które musiał spełniać sędzia sportowy
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego ulegały stopniowej liberalizacji.
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej w art. 46 ust. 1 definiowała natomiast
sędziego sportowego już jako osobę, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada licencję sędziego sportowego przyznaną przez
właściwy polski związek sportowy.24 W porównaniu do poprzedniej definicji, ustawodawca
zdecydował się znieść przesłanki uznaniowe i niedookreślone, które mogły automatycznie
wykluczać daną osobę z zawodu. Tym bardziej, że „nienaganna postawa moralna” jest
pojęciem bardzo względnym, o czym świadczy chociażby różna kwalifikacja czynu jakim było
wydawanie prasy opozycyjnej w PRL. Według tej samej ustawy w czasach PRL taka forma
działania zostałaby zakwalifikowana jako naganna moralnie, bowiem wymierzona przeciw
ówczesnemu ustrojowi. Natomiast po 1989 roku, kiedy to do roku 1996 obowiązywała ta sama
ustawa, interpretacja wskazanego wyżej czynu musiała być zupełnie inna.25 Wolność prasy i
wyrażania poglądów jest bowiem podstawową zasadą demokratycznego państwa prawa.
Ustawodawca słusznie zatem zrezygnował z wymagań niedookreślonych wobec przyszłych
sędziów sportowych, idąc dalszym tropem ułatwiania i deregulowania zawodu sędziego
sportowego uchwalono ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, która
natomiast definiowała sędziego sportowego jako osobę, która posiada licencję sędziego
sportowego przyznaną przez właściwy polski związek sportowy.26 Wskazana powyżej definicja
była jednowymiarowa i miała stanowić uzupełnienie definicji z ustawy z dnia 18 stycznia 1996
r. o kulturze fizycznej27, wówczas bowiem obie ustawy pozostawały na równi w obrocie
prawnym. Ustawodawca w głównej mierze zwracał ówcześnie uwagę na posiadanie licencji
sędziego sportowego, która swoim charakterem prawnym nie odbiegała od tej, którą posiadać
musiał w tamtym okresie zawodnik, trener czy klub sportowy.
W obecnym stanie prawnym pojęcie „sędziego sportowego” musi być definiowane na
gruncie regulaminów poszczególnych dyscyplin sportowych, jak również na podstawie
wykładni słownikowej.28
Mimo, iż pojęcie sędziego sportowego wydaje się być zrozumiałe dla każdego kibica
sportowego i nie tylko, słowniki oraz encyklopedie definiują to wyrażenie w sposób
zróżnicowany. Encyklopedia powszechna PWN pod red. J. Kofmana mówi, iż „sędzia to osoba
mająca uprawnienia do prowadzenia zawodów sportowych i oceniająca ich wyniki” (Kofman,
23

Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181).
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz.113, z późn. zm.).
25
Dokładnie do dnia 1 lutego 1996 r., bowiem wówczas w życie weszła Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz.113, z późn. zm.).
26
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.)
27
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz.113, z późn. zm.).
28
W słownikach specjalistycznych brak kompleksowego ujęcia pojęcia „sędziego”, bowiem znajduje się w nich
wiele definicji ujmujących różnego rodzaju sędziów właściwych dla konkretnych dyscyplin sportowych
24
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1992, s. 770). Podobnie zagadnienie jest pojmowane w Słowniku Języka Polskiego pod red. M.
Szymczaka, zgodnie z którym „sędzią sportowym jest osoba mająca uprawnienia do
prowadzenia zawodów sportowych i oceniająca ich wyniki” (Szymczak, 1989, s. 204).
Wskazane definicje są jednak błędne z punktu widzenia formalnego, bowiem sędzia sportowy
nie ocenia wyników zawodów sportowych, takiej czynności dokonuje zespół oceniający pracę
danego sędziego.29
Jak wskazuje powyższe mimo, iż pojęcie „sędziego sportowego” jest powszechnie
używane, przede wszystkim w relacjach z zawodów sportowych, to jednak w praktyce stanowi
ono duży problem interpretacyjny.
Brak jednolitej interpretacji pojęcia na gruncie prawa krajowego powoduje tworzenie
kontrowersyjnych tez na temat omawianego pojęcia. J. Potulski oraz M. Ruciński uważają, iż
nie da się wywieść argumentów za przypisaniem sędziemu sportowemu roli uczestnika
zawodów (Potulski, Ruciński, 2007). Z kolei M. Żurowska uważa, iż nie sposób odmówić
sędziom sportowym przymiotu uczestników zawodów (Żurowska, 2010, s. 111). Brak w
doktrynie jednolitej interpretacji, może być utrudnieniem w uregulowaniu tego niezwykle
ważnego zawodu. W szczególności, gdy kontrowersje budzą podstawowe zagadnienia, które
muszą być brane pod uwagę w ramach ewentualnego uregulowania zawodu jako osoby
wykonującej funkcje publiczne.
Biorąc powyższe pod uwagę, za słuszną należy uznać tezę prezentowaną w literaturze,
zgodnie z którą nie można mówić o zawodach sportowych bez uczestnictwa w nim sędziego.
Co do zasady osoba ta powinna być odpowiednio umocowana do zarządzania jakością w
przebiegu widowiska sportowego (por. Król, 2011, s. 5, AWF Wrocław). „Zwykle to sędzia
sportowy z licencją (uprawnieniami), prowadzi zawody na podstawie delegacji wystawionej
przez związek sportowy.” (Sejm RP).

4. Pozycja prawna sędziego piłkarskiego w polskim porządku prawnym

Punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat pozycji sędziego piłkarskiego jako
podmiotu zarządzającego jakością meczu, jest przedstawienie, w jakiej pozycji znajduje się
sędzia piłkarski w obecnym porządku prawnym. Najważniejszym aktem prawnym, który
reguluje sprawy sportu jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. Ten wielokrotnie
nowelizowany akt prawny nie zawiera jednak przepisów pośrednio a nawet bezpośrednio
odnoszących się do pozycji prawnej jaką zajmuje sędzia piłkarski lub szerzej sędzia sportowy,
Nieformalnych ocen wyników zawodów sportowych dokonują również eksperci w studiach telewizyjnych czy
radiowych, jak również sami kibice. Znaczenie prawno-sportowe mają jedynie oceny dokonywane przez zespoły
oceniające danych arbitrów, np. Europejska Unia Federacji Piłkarskich UEFA, na międzypaństwowe mecze
drużyn europejskich wysyłają swoich delegatów oceniających pracę sędziów.
29
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jak było wskazane uprzednio. Nasuwa się pytanie, czy ustawodawca zapomniał o tym, że
niezbędnym uczestnikiem każdych zawodów ssportowych, czy to rangi krajowej czy też
międzynarodowej, musi być sędzia sportowy? Brak ujęcia w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego tak ważnego podmiotu, jakim jest sędzia sportowy, nie znajduje uzasadnienia.
W obecnym stanie prawnym przepisy dotyczące realizacji funkcji sędziego piłkarskiego są
uregulowane w aktach prawa wewnętrznego Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). Aktami
prawnymi o których mowa są przede wszystkim „Przepisy gry 21/22” to są przepisy gry w piłkę
nożną (PZPN 1). Ten quasi akt prawny w sposób całościowy przedstawia zasady gry w piłkę
nożną, jak również status prawny sędziego piłkarskiego. Kolejnym aktem prawnym PZPN, w
którym to mowa jest o statusie sędziego piłki nożnej, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej
za przewinienia związane z uprawnieniem piłki nożnej jest Regulamin Dyscyplinarny PZPN
(PZPN 2) gdzie wiele przepisów zawiera normy traktujące o odpowiedzialności dyscyplinarnej
dla sędziów, trenerów, zawodników, działaczy, którzy naruszają normy obowiązujące w
sporcie piłki nożnej.
Jak zostało wspomniane, sędzia sportowy jest niezbędnym podmiotem, który uczestniczy
we współzawodnictwie sportowym. Reguły pracy, jak również wyznaczenia sędziów
sportowych są ujęte w aktach prawnych związków sportowych, które mają zgodnie z prawem
jedyne uprawnienie do wyznaczania arbitrów sportowych w organizowanych przez siebie
rozgrywkach.
W ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni medialnej wiele przykładów, gdzie sędziowie
sportowi, a w szczególności sędziowie piłki nożnej, byli narażeni na naruszenie ich
nietykalności cielesnej, jak również wulgarne słowa kierowane pod ich adresem. Współautor
niniejszego artykułu S. Raniszewski został uderzony przez piłkarza podczas meczu w klasie A
Senior rozgrywanym na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, który prowadził jako
sędzia asystent. Po tym wydarzeniu prowadzący zawody udał się do szpitala w celu wykonania
obdukcji, zaś zawodnik po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego został ukarany
przez Wydział Dyscypliny Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej karą
dyskwalifikacji w wysokości 5 lat. Ponadto w okresie w którym to S. Raniszewski prowadzi
mecze piłkarskie będąc sędzią sportowym wielokrotnie jako zarządzający jakością widowiska
podlegał presji ze strony zawodników, trenerów czy też działaczy którzy w wulgarny sposób
nie panując nad emocjami wyrażali niezadowolenie z decyzji zespołu sędziowskiego.
Tego typu sytuacje spowodowały, iż R. Rostkowski, międzynarodowy sędzia asystent piłki
nożnej, wyszedł z ideą aby sędziowie sportowi zostali objęci ochroną przynależną do
zarządzających funkcjonariuszy publicznych (Unabhängige Studie zum Europäischen Sport
2006). Skierował on petycję do Senatu RP, gdzie podaje przykłady naruszeń nietykalności
cielesnej sędziów sportowych, w tym piłkarskich (Senat RP 2).
R. Rostkowski uważa, że w państwie prawa nie powinno być enklaw, gdzie prawo nie działa,
zwłaszcza tam, gdzie respektowanie prawa jest szczególnie istotne.
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Należy zauważyć, że obecnie w Polsce w sytucjach naruszenia nietykalności cielesnej
sędziego piłkarskiego sądy wymierzają kary grzywny do kilku tysięcy złotych i praktycznie nie
zdarza się, aby były to kary pozbawienia wolności (Senat RP 2).

5. Wnioski de lege ferenda – utopia czy kanon postępowania?

De lege ferenda należy podkreślić, iż pojęcie „sędziego sportowego” powinno zostać
zdefiniowane w prawie publicznym, bowiem osoba ta bierze w zasadzie całkowitą
odpowiedzialność za właściwy przebieg widowiska sportowego (zarządza jego jakością).
Sędzią sportowym w rozumieniu prawa powinien być zatem arbiter uprawniony przez polski
związek sportowy do nadzorowania pod względem jakości (zgodności z regułami gry)
przebiegu rozgrywanych zawodów (Wojciechowski, 2005, s. 34, 75). Podkreślając
publicznoprawny charakter pracy sędziego sportowego należy pozytywnie ocenić działania
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Piłkarskich (Stowarzyszenie Sędziów) zmierzające
do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wzmocnienia ochrony sędziów sportowych,
poprzez uznanie ich za funkcjonariuszy publicznych w świetle polskiego prawa (por.
Kremplewski, 2007)30.
W podobnym kierunku zmierzają wskazane już działania zainicjowane przez
R. Rostkowskiego, sędziego piłki nożnej w latach 1987-2017, który jest autorem petycji
dotyczącej zmian w prawie dot. statusu sędziego sportowego (Twitter). Dużo bardziej
wartościową jest propozycja w zakresie odpowiedniego stosowania regulacji dot.
zarządzającego w administracji funkcjonariusza publicznego, niż uznania wprost sędziego
sportowego za taką osobę. W głównej mierze chodzi bowiem o objęcie ochroną sędziego
sportowego oraz osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych. W szczególności nie trzeba do sędziego sportowego odnosić np.
regulacji związanych z ochroną informacji niejawnych, podrabianiem dokumentów,
przekupstwem czy niedopełnieniem obowiązków służbowych. Sprawy odpowiedzialności za
naganne zachowanie sędziego sportowego reguluje bowiem ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie, wskazując choćby, iż penalizuje się31 zachowanie związane z przyjęciem korzyści
majątkowej lub osobistej albo jej obietnicą w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć
wpływ na wynik lub przebieg zawodów.

Za wskazanym autorem, por. Funkcjonariusz publiczny jest osobą wykonującą zadania w imieniu podmiotu
publicznego. Uznając relację z widowiska sportowego za dobro publiczne, którego niezakłócony przebieg
powinno zapewnić państwo, można pokusić się o wniosek, iż realnym podmiotem mogącym w imieniu władzy
publicznej podjąć się tego zadania będzie sędzia sportowy danych zawodów.
31
Inaczej: karze się.
30
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6. Podsumowanie

Według M. Dróżdża uczestnikiem imprezy masowej jest każdy, kto w niej uczestniczy.
„Uczestnikami takimi będą też np. zawodnicy klubu piłkarskiego, którzy aktywnie biorą udział
we współzawodnictwie sportowym podczas imprezy masowej. Takimi podmiotami będą też
osoby, które mimo że nie są pracownikami klubu ani kibicami, uczestniczą np.
w relacjonowaniu imprezy masowej (np. kamerzysta stacji telewizyjnej)” (Dróżdż, 2020).
Sędzia sportowy jest według autorów niniejszego artykułu uczestnikiem imprezy masowej32,
gdyż czynnie w niej uczestniczy, a także ma bezpośredni wpływ na zarządzanie jakością
takiego widowiska, poprzez możliwość podejmowania odpowiednich decyzji. Podobnie M.
Dróżdż wskazuje, że „uczestniczyć oznacza według norm językowych "znajdować się, działać
w zbiorowej akcji, brać udział" (zob. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik
języka polskiego, Warszawa 1969, s. 853). Stąd też zazwyczaj przebywanie w danym miejscu
będzie oznaczać uczestnictwo w wydarzeniu. Dlatego też nasuwa się wniosek, że uczestnikiem
imprezy masowej jest osoba w niej uczestnicząca, niezależnie od sposobu i celu, w jakim
znalazła się ona na jej terenie. Za tak szeroką definicją uczestnika imprezy masowej przemawia
przede wszystkim jeden argument – ustawa nie wskazuje jakichkolwiek wyłączeń, których
przedmiotem byłoby określenie pewnych osób, które nie powinny być uznawane za
uczestników imprez masowych (np. w brytyjskim Football Spectatoros Act wskazano, że część
z uczestników stanowi tzw. authorised spectators i nie podlegają oni wszystkim przepisom tej
ustawy)” (Dróżdż, 2020).
Biorąc pod uwagę wywody niniejszego artykułu, należy uznać iż postulowane zmiany w
stosunku do uczestnika widowiska w postaci zarządzającego nim sędziego sportowego
powinny zmierzać w kierunku oczekiwanych kanonów postępowania, które wynikają m.in. z
powszechnie przyjętych zasad etycznych. Przeregulowanie zawodu sędziego sportowego może
stać się utopijne dla dyskutowanych projektów, stąd należy w tym zakresie postępować bardzo
rozważnie (Halgreen, 2004). Sędzia sportowy ma za zadanie tak zarządzić jakością gry
sportowej, aby nie dochodziło do kontrowersji. To od niego jako od osoby czuwającej nad
przebiegiem widowiska zależy czy będzie ono sprawiedliwe i względnie bezsporne. Ze
względu na ograniczony zakres objętościowy artykułu naukowego podjęte w nim rozważania
są przyczynkiem do dalszych badań i dyskusji akademickich.

W omawianym przypadku meczu piłki nożnej, który jest szczególnym rodzajem masowej imprezy sportowej
mającej na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowanej na stadionie lub w innym
obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż
1000.
32

241

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Sz. Raniszewski, D. Borek

Bibliografia
1. Active and beauty (2022.11.02) http://activeandbeauty.com/najpopularniejsze-sporty-swiecie/;
2. AWF
Wrocław
(2022.02.02)
https://awf.wroc.pl/files_mce/NAUKA/Przewody%20doktorskie/Wydzial_Wychowania_Fizyczne
go_i_Sportu/Slawomir_Kownacki/rozprawa_doktorska_Slawomir_Kownacki.pdf;
3. BEST F1 (2021.11.11) http://www.bestf1.pl/o-formule-1/regulamin-w-f1;
4. Cracovia (2022.04.04) https://cracovia.pl/;
5. Dróżdż M. (2020), Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Komentarz. Warszawa;
6. Futbol (2022.02.02) https://futbol.pl/news/477099_Kartka_dla_gracza_Pasow_anulowana.
7. Gardiner S., James M., Leary J.O., Welch R., Balckshaw I., Boyes S., Caiger A., (2006) Sports Law,
Nowy Jork;
8. Góra K. (2013), Praca sędziego, (w:) Magazyn golfowy, nr 1(2013);
9. Halgreen L. (2004), European sports law: a comparative analysis of the European and American
models of sports, Copenhagen;
10. Healy M. (2013), Medyczne ABC dla sędziów, jak zachowywać się w przypadku kontuzji
zawodnika, (w:) Sędzia, nr 2(2013);
11. Jóźwiak P. (2011), Odpowiedzialność karna sędziego sportu żużlowego za narażenie życia lub
zdrowia zawodnika, (w:) Szwarc A. (red.) Prawne problemy sportu żużlowego, Poznań;
12. Kofman J. (red.) (1992), Encyklopedia popularna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1992;
13. Kongres
Allerhand
(2022.01.01)
http://www.kongresy.allerhand.pl/wpcontent/uploads/2012/12/C4P_Sebastian-Solecki.pdf;
14. Kremplewski A., Status prawny Funkcjonariusza Publicznego Ochrona i odpowiedzialność
(2016.11.11),
http://www.kryminologia.ipsir.uw.edu.pl/b.gruszczynska/phare/assets/man_statusfunk.pdf;
15. Król T. (2011), Opodatkowanie wynagrodzeń sędziów sportowych, Warszawa;
16. Kryminologia
(2011.11.11),
http://www.kryminologia.ipsir.uw.edu.pl/b.gruszczynska/phare/assets/man_statusfunk.pdf;
17. Miles (2022.01.11) https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9Bci%C4%85
18. Mitten M., Davis T., Smith R., Berry R. (2005), Sports law and regulation : cases materials and
problems, New York, Aspen Publishers;
19. Potulski J., Ruciński M., (2007) Odpowiedzialność sędziego sportowego za przyjęcie łapówki, (w:)
Prokuratura i Prawo;
20. Przesmycki Z. (2013), Asystenci objęci intensywnym szkoleniem, (w:) Sędzia nr 3/2013.
21. PZPN
1
(2021.03.05)
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/941/4437Przepisy%20Gry%202021_22.pdf;
22. PZPN
2
(2021.11.02)
https://pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/4044REGULAMIN%20DYSCYPLINARNY%20po%2017%2007%202021.pdf;
23. Sejm RP (2022.04.05) https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBPSHPE/%24FILE/i02436o1.pdf;
24. Senat
RP
1
(2022.04.05)
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2021/wielokrot/wielokrotna_zm.
_ustawy_o_sporcie_i_kk_pw10-01-21.pdf ;
25. Senat
RP
2
(2022.04.05)
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2021/wielokrot/wielokrotna_zm.
_ustawy_o_sporcie_i_kk_pw10-01-21.pdf;
26. Statystyka
(2022.05.30)
https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwakryminalne/7-wybranych-kategorii-p/bojka-i-pobicie/121609,Bojka-i-pobicie.html
27. Stowarzyszenie Sędziów (2022.02.02) http://stowarzyszeniesedziow.pl/;
28. Streinz R. (2006), Sechs Jahre nach Bosman- Die Veranderungen des Berufssports nach dem Urteil
des Gerichtshofs der Europaischen Germeinschaften vom 15. Dezember 1995 (w:) Szwarc A. (red.)
Tzw. sprawa Bosmana z polskiej perspektywy, Poznań;
242

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Sędzia sportowy…
29. Szwarc A. (2001), Znaczenie i problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie (w:) Szwarc
A. (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań;
30. Szymczak M. (1989), Słownik Języka Polskiego, Warszawa, PWN;
31. Twitter (2022.04.04) https://twitter.com/RafalRostkowski/status/1458169154503069697/photo/1;
32. Unabhängige
Studie
zum
Europäischen
Sport
2006
(2022.01.01)
http://www.independentsportreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executive_Summary_de
.pdf;
33. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz.113, z późn. zm.);
34. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2171, z 2021 r. poz. 2490);
35. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. 2010 nr. 857 poz. 127, z późń. zm.).
36. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298);
37. Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181);
38. Wach A. (2005), Alternatywne formy rozwiązywania sporów sądowych, Warszawa;
39. Wojciechowski K. (2005), Widowisko sportowe w telewizji, Warszawa;
40. Żurowska R. (2010), Przestępstwo korupcji w Polsce, , Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

243

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Traffic lights…

TRAFFIC LIGHTS OPTIMIZATION IN THE CONDITIONS OF
SMART CITY BASED ON CHOSEN CROSSROAD

Nathan REGASA1, Mariusz KMIECIK2*
2

1
Student at Silesian University of Technology, Zabrze; nathanbeyene8@gmail.com
Silesian University of Technology, Zabrze, mariusz.kmiecik@polsl.pl; identyfikator ORCID: 0000-0003-20151132
* Corespondence: Mariusz.kmiecik@polsl.pl; Tel.: +48 32 277 74 07

Abstract: Smart cities integrate both data analytics and digital technology to improve life
quality and sustainability. Among all the key ingredients of a successful smart city,
transportation and supply of goods, public transportation services, and traffic flow all play
important roles in the design of the city layout, business applications, and infrastructures. Due
to high population density and inadequate transportation infrastructure, large urban
agglomerations face a variety of logistical challenges. City logistics entails the efficient
distribution of freight transport in urban areas, as well as approaches to reducing environmental
impacts and traffic congestion. Optimization of traffic signal timing plans is one of the most
cost-effective ways to improve urban mobility. Inappropriate signal timing can cause driver
inconvenience as well as increased emissions and fuel consumption. Thus, it is critical to
investigate signal optimization practices to ensure that new timing plans improve system
performance. The goal of this research is to optimize the average time that vehicles spend in
the system. First, real-time traffic data (vehicle arrival and turning movements, for example) is
gathered from the Addis Ababa Atlas Mebrat crossroad. The Arena Simulation Software is then
used to create a simulation model. The developed model's most important feature is the
replacement of an existing pre-timed traffic signal timing plan with the new optimized pretimed traffic signal timing plan. Following model validation, several alternative scenario
analyses for traffic signal timing plans are considered, and the one with the shortest average
time spent, shortest queue length, and highest utilization in the system is chosen.
Keywords: Smart City, traffic lights, City Logistcs, simulation.
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OPTYMALIZACJA ŚWIATEŁ ULICZNYCH W PERSPEKTYWIE
SMART CITY NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SKRZYŻOWANIA
DROGOWEGO

Streszczenie: Inteligentne miasta integrują zarówno analizę danych, jak i technologię cyfrową,
aby poprawić jakość życia i zrównoważony rozwój. Wśród wszystkich kluczowych składników
udanego inteligentnego miasta transport i dostawa towarów, usługi transportu publicznego i
przepływ ruchu odgrywają ważną rolę w projektowaniu układu miasta, zastosowaniach
biznesowych i infrastrukturze. Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i nieodpowiednią
infrastrukturę transportową duże aglomeracje miejskie stoją przed różnymi wyzwaniami
logistycznymi. Logistyka miejska obejmuje wydajną dystrybucję na obszarach miejskich, a
także podejścia do zmniejszania wpływu na środowisko i zatorów komunikacyjnych.
Optymalizacja planów czasowych sygnalizacji świetlnej jest jednym z najbardziej opłacalnych
sposobów poprawy mobilności w mieście. Niewłaściwa synchronizacja może powodować
niedogodności dla kierowcy, a także zwiększone emisje i zużycie paliwa. Dlatego bardzo ważne
jest zbadanie praktyk optymalizacji świateł, aby zapewnić, że nowe plany czasowe poprawią
wydajność systemu. Celem tego badania jest optymalizacja średniego czasu, jaki pojazdy
spędzają w systemie. Po pierwsze, dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (na przykład
przyjazd pojazdów) są gromadzone ze skrzyżowania Addis Abeba Atlas Mebrat.
Oprogramowanie do symulacji Arena służy do tworzenia modelu symulacyjnego.
Najważniejszą cechą opracowanego modelu jest zastąpienie istniejącego planu czasowego
sygnalizacji świetlnej z wcześniej ustalonym czasem nowym, zoptymalizowanym planem
czasowym sygnalizacji świetlnej z ustalonym czasem. Po walidacji modelu rozważanych jest
kilka alternatywnych analiz scenariuszy dla planów czasowych sygnalizacji ruchu i wybierana
jest ta z najkrótszym średnim czasem spędzonym, najkrótszą długością kolejki i największym
wykorzystaniem w systemie.
Słowa kluczowe: Smart City, światła uliczne, logistyka miasta, symulacje

1. Introduction
The term "smart city" and its roots must be followed by the smart growth movement, and it
is emerged in the late 1980s and early 1990s and supported new urban planning policies.
(Shafaatio et al., 2022) According to the smart growth approach, development decisions affect
everything from personal lives to communities and nations. To mitigate the negative effects of
development, intelligent growth strategies can help to maintain and develop health, safety, and
more comfortable and appealing urban environments. (Jha et al., 2020) The term "smart city"
was coined in Brisbane, Australia, and Blacksburg, Virginia, where ICT promotes social
participation by closing the digital divide and improving access to services and information.
Smart cities have emerged as a tool for visualizing urban texture. After the 1990s, they evolved
slowly, but quickly since the early 2000s. (Zanella et al., 2014) According to a United Nations
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(UN) report published in 2014, the global population has grown significantly in recent decades,
as has the expectation of higher living standards. By 2050, it is expected that around 70% of
the world's population will be living in cities. Cities currently consume 75% of the world's
resources and energy, resulting in the production of 80% of greenhouse gases. As a result, the
environment may suffer severe consequences in the coming decades. This necessitates the
concept of smart cities. The creation of smart cities is a natural strategy for addressing the issues
that have arisen as a result of rapid urbanization and population growth. Despite the costs, smart
cities can reduce energy consumption, water consumption, carbon emissions, transportation
requirements, and municipal waste once implemented. (Benjelloun et al., 2010) There are many
components that make up a smart city, and this paper covers eight of them. Smart infrastructure,
smart buildings, smart transportation, smart energy, smart healthcare, smart technology, smart
governance, smart education, and smart citizens are all components of smart cities. (Mohanty
et al. 2016) Depending on their focus, different smart cities have different levels of these smart
components. The major tasks involved in this research were field data collection. The data
required to develop the model is as follows:
• Field data collection.
• Intersection geometry.
• Vehicle arrival counts.
• Turning movement counts.
The data for the current state of traffic was gathered on the spot. This data was used to assess
the current and future state of the research area. The information was gathered at the AtlasMebrat crossroads. For data collection, a stop watch was used to keep track of time. All the
field data collection took place in one month in 2022

2. Theoretical background

2.1 Smart infrastructure in the conditions of Smart City
One of this kind of components is smart infrastructure, the other ones are smart buildings,
smart transportation, smart energy, smart healthcare and smart technology. Physical,
information and communication technology (ICT), and service infrastructure are all part of the
smart city's infrastructure. In a traditional sense, a city's infrastructure refers to any physical
component of the city, such as roads, buildings, and bridges, that enables the city and its
residents to function. In the context of smart cities, however, any physical, electrical, or digital
infrastructure that serves as the backbone of the smart city can be considered infrastructure. It
could be distinguished the three elements: physical infrastructure, service infrastructure and
information and communication technologies infrastructure. Physical infrastructure is the smart
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city's actual physical or structural entity, which includes buildings, roads, railway tracks, power
lines, and water supply. The non-smart component of smart cities is typically the physical
infrastructure. Rapid transit systems, waste management systems, road networks, railway
networks, communication systems, traffic light systems, street light systems, office space, water
supply systems, gas supply systems, power supply systems, firefighting systems, hospital
systems, bridges, apartment homes, hotels, digital libraries, law enforcement, and economic
systems are just a few examples. Physical infrastructure underpins service infrastructure, which
may include some ICT components. Smart grids and mass rapid transit systems are examples
of service components. Communication infrastructures, such as fibber optics, Wi-Fi networks,
and wireless hotspots, as well as service-oriented information systems, are all part of the ICT
infrastructure. When compared to traditional infrastructure, smart infrastructure is more
efficient, safe, secure, and fault-tolerant. information and communication technologies
infrastructure is the smart city's core smart component that connects all other components,
essentially acting as the smart city's centre.
The world is experiencing unprecedented urbanization. This rapid urban population growth
rate is not a fascinating statistic, but it does call for long-term development and a better quality
of life. In the 18th century, only about 5% of the world's population lived in cities. According
to a United Nations report on the prospects of urbanization released in 2008, 2008 is the year
in which more than half of the world's population lives in cities. This trend is accelerating, and
by 2050 it is expected to account for more than 70% of the world's population. In Europe, 75%
of the population now lives in cities. (Alawadhi et al., 2012) The effects of cities on the
environment are the second issue in moving towards intelligence with regard to population
growth in cities and their central role in economic and social dimensions around the world.
Since the Industrial Revolution, human development has had a significant impact on the
environment, and we now live in a time when these changes are largely attributed to widespread
and destructive human behaviour. (Steffen et al., 2011) They do, however, have 2% of the
world's drought and consume about 75% of the world's energy. Cities are the engine of
economic growth, accounting for 80 percent of global GDP. Today, the majority of resources
are consumed in cities around the world that are both economically and environmentally
unfriendly. Cities account for roughly 70% of greenhouse gas emissions, making them a
significant contributor to climate change. Global carbon dioxide emissions increased by 45
percent between 1990 and 2010, owing primarily to urbanization. (Zanella et al., 2014) As a
result, many smart city projects focus on environmental issues and the need to develop
sustainable cities. In Europe, smart cities are primarily concerned with energy and
environmental issues. These issues have been identified as critical to maintaining a high
standard of living in cities. This unprecedented rate of urbanization necessitates the
development of novel approaches and solutions to address the challenges. Smart cities are
concerned about environmental issues, and one of the pillars of the smart city is the use of
technology to improve sustainability and natural resource management. By utilizing the
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potential of information and communication technology, the urban model of the twenty-first
century can be understood. ICT advancements, according to Taffler, have ushered in a third
wave in the evolution of cities. Citizens, businesses, and organizations are all connected to the
nervous system by communication systems. Thanks to technology and Internet connectivity,
citizens can receive services without regard to time or space. The flow of information between
different parts of a city and between cities is cut off if broadband infrastructure is not invested
in. This will stifle economic activity and have an impact on financial services. (Jha et al., 2020)
As a result, connecting is an important aspect of city life that has become possible thanks to
technological advancements
2.2 City logistics issues
Global population growth and the positive trend of urbanization, all forecasts for city trends
show that there will always be more people living in cities in the future. This is what figure
above shows, in which the UN DESA (United Nations Department of Economic and Social
Affairs) gathered data to compute urbanization from 1950 to 2015 and forecast future values
until 2050. The figure 1 shows a clear positive trend; the current urbanization rate is around
53.90 percent, and it is expected to reach 68.40 percent in 2050. (Morganti and Browne, 2018)
For this reason, it is becoming necessary to figure out new logistics solutions to optimize the
shipments in these environments, always more crowded and complex.

Figure 1. Percentage of the population living in urban are worldwide from 1950 to 2050

The Internet paved the way for e-commerce, which allows customers to purchase goods and
services without having to go to a store. This phenomenon has resulted in a significant shift in
society as well as new challenges for logistics providers. Goods are delivered directly to final
customers in the traditional e-commerce setting. The traditional method of parcel delivery is by
van, which means that drivers must take far more breaks for the downloading process than in
traditional retail, because in the latter, customers must go to stores to make purchases, whereas
vans must only download parcels at a few points. An increase in e-commerce leads (figure 2)
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to an increase in these operations in the city, as well as all of the problems associated with city
logistics, necessitating better freight transportation management in urban areas. (Pession, 2020)

Figure 2. E-commerce share of total global retail sales from 2015 to 2023

The majority of people nowadays are aware of climate change. In recent years, society has
attempted to choose more environmentally sustainable solutions in order to reduce gas
emissions and improve air quality in order to improve human living conditions. As will be
shown later, the European Union has made a significant contribution to promoting initiatives
aimed at creating a more sustainable urban environment by funding numerous European
projects. (Boysen et al., 2020) The effort to shift to a more sustainable business is led not only
by the public sector, which provides incentives, new regulations, and new operational strategies,
but also by the private sector, which is actively involved. In some cases, private companies try
to choose environmentally friendly solutions even if they end up being worse in their current
state. In this case, they want to be industry leaders, and they want to target a specific demand
segment made up of people who are interested in these topics. Sustainable solutions can be an
effective marketing tool for logistics companies to use in order to run their operations, even in
cities, and improve their brand image. When it comes to purchasing decisions, a large segment
of consumers in some markets is conscious of sustainability. Those working in the city logistics
industry must take these factors into account by attempting to improve environmental
conditions. (Benjelloun et al., 2010)
2.3 Solutions adopted for reducing city logistics externalities
First solution is a night deliveries. Running city logistics operations during off-peak hours
is what night deliveries entail. There are numerous advantages to doing so, including the
absence of traffic congestion on the roads, which allows deliveries to be completed faster and
with larger vehicles. Because traffic-related acceleration and stops are minimized, assets will
be used more efficiently, resulting in the need for fewer drivers, fewer vehicles, higher vehicle

249

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Traffic lights…

utilization, and a better driving style. The availability of workers could be a problem. (Boysen
et al., 2020)
Second solution is combining forward and reverse logistics. Some city logistics initiatives
are attempting to combine forward and reverse logistics in order to reduce the number of
vehicles traveling through cities. After the driver has downloaded the goods from the van, rather
than traveling with a light load, he can transport the goods that the customer needs to send to a
recovery or disposal point, eliminating the need for a separate shipment for the disposal of
goods. Instead, the two processes can be managed with one vehicle. The CITYLAB projects in
Rome, which combined postal deliveries with the collection of recyclable plastic, are an
example of how forward and reverse logistics can be combined. (Lebeau et al., 2016)
Third solution is combining passenger and freight transport. This solution has the potential
to reduce pollution, noise, traffic congestion, and accidents, and it is based on the business
model proposed by Pimentel et al. (2018). Because the demand for passenger transportation
varies significantly throughout the day, modern cities have a valid network for passenger
transportation in urban areas, which is characterized by hours of high intensity and hours of low
intensity. As a result, the excess capacity of passenger transportation must be used for other
purposes, such as the transportation of goods in urban areas, in order to maximize resource
utilization. (Lebeau et al., 2016) Buses, trams, metros, private cars, and taxis make up the
passenger transportation network. Because some of them follow a set route, the passenger
network can be used to transport goods that need to be delivered in the city to a location as close
to their final destinations as possible. Then, if the service wants to achieve environmental
sustainability, it must identify a solution capable of ensuring last-mile deliveries, and the
vehicles chosen must be environmentally friendly. (Benjelloun et al., 2010)

3. Methods

The primary goal was to use simulation analysis to develop an optimized traffic signal
timing plan for the Addis Ababa Atlas-Mebrat crossroad. Field data collection, simulation
model development, simulation model validation, the development of an optimized timing plan,
and the analysis of an existing timing plan were all major tasks in the study (figure 3).
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Figure 3. Methodology design flow chart

A site survey should be conducted to record relevant geometric and traffic control data. The
number of lanes and lane width are among the information provided. A condition in the figure
is a good way to keep track of this information.To further illustrate, in Figure below, two roads
merge vehicles into an intersection with unique names like 2000 Habesha Hotel, Yoli Hotel,
Washington Hotel, and Bilo's Cake. Naturally, any vehicle approaching the intersection has the
option of proceeding straight or turning to one of the two sides of the road. The intersection
then employs a three-phase policy, with green, yellow, and red light coding (figure 4). When
the light turns green, a waiting vehicle has the option of driving straight ahead or turning right
or left, depending on the driver's choice.
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Figure 4. Intersection geometry

Arrival of vehicles at each approach—data gathered through observation. The time it took
for each vehicle to arrive was recorded. Due to the length of the queue, it was difficult to take
the time only after the vehicle came to a complete stop behind another vehicle. Each vehicle's
arrival time was recorded when it passed a certain reference point. For one weekday, all data
was collected at 12-hour intervals. The data was collected over a seven-day period in order to
reduce the effects of day-to-day variations in traffic flow behaviour. We also used video to
compare and validate our manual data by recording peak-hour traffic for 30 minutes. Turning
movement counts were collected on Friday, April 26, 2019 between the hours of 7:45 AM to
08:30 AM which is representative of traffic peak period the case study intersections is
called Atlas Mebrat crossroad.
The basic operation of vehicular movement through a signalized intersection is depicted in
Figure below. The signal display is on the horizontal axis, and the instantaneous vehicle flow
is on the vertical axis. During the time when the movement is receiving a red indicator and there
is no flow, vehicles arrive and form a queue. After receiving a green indication, it takes a few
seconds for the driver of the first vehicle to recognize that the signal has turned green and to
get the vehicle moving. The next few vehicles also take a long time to accelerate. During the
time when the movement is receiving a red indicator and there is no flow, vehicles arrive and
form a queue. After receiving a green indication, it takes a few seconds for the driver of the first
vehicle to recognize that the signal has turned green and to get the vehicle moving. The next
few vehicles also take a long time to accelerate The start-up delay, also known as the start-up
loss time, is commonly estimated to be around 2 seconds. Around the fourth vehicle in the
queue, the flow rate tends to stabilize at the maximum flow rate that the conditions will allow,
known as the saturation flow rate. This is usually maintained until the last car in the line has
passed through the intersection. When the green signal is turned off, some vehicles pass through
the intersection during the yellow change interval, known as the "yellow extension." The
amount of green time that can be used between the end of the start-up delay and the end of the
yellow extension is known as "effective green time" for the movement. The unused portion of
the yellow change interval and red clearance interval is known as clearance lost time.
(Mosannenzadeh and Vettorato, 2014).
The saturation flow rate is the maximum hourly volume that can pass through
an intersection, from a given lane or group of lanes, if that lane (or lanes) were allocated
constant green over the course of an hour. Saturation flow rate is given by (Mannering and
Washburn, 2020)
S=360/h………………………1
S = saturation flow rate in vehicle/h
h = saturation headway in s/vehicle,
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3600 = number of seconds per hour.
The total length of the cycle is equal to the sum of the individual phase lengths. Cycle
lengths are typically kept as short as possible in practice, ranging between 60 and 75 seconds.
Complex intersections with five or more phases, on the other hand, can have cycle times of 120
seconds or more. Webster (1958) devised a practical equation for calculating cycle length with
the goal of minimizing vehicle delay. The formula for Webster's optimum cycle length is
(Mannering and Washburn, 2020)

Where
Copt = cycle length to minimize delay in seconds
L = total lost time for cycle in seconds (v/s)
I= flow ratio for critical lane group
n = number of critical lane groups
Traffic streams are constantly started and stopped as a result of the traffic signal's
function of continuously alternating the right-of-way between conflicting movements. Every
time this happens, a portion of the cycle length isn't fully utilized, resulting in wasted The total
lost time is the sum of the start-up and clearance times. Drivers in the queue do not immediately
begin moving at the saturation flow rate when a signal indication changes from red to green;
there is an initial lag due to drivers reacting to the change in signal indication. As a result of the
start-up delay, a portion of the green time for that movement is not fully utilized. This lost time
during start-up is usually around 2 seconds.
tl=tsl+tcl………………………3
Where
tL= total lost time for a movement during a cycle in seconds
tsl= start-up lost time in seconds
tcl= clearance lost time in seconds.

Time is also lost when a traffic jam comes to a halt. When the signal indicator changes
from green to yellow, traffic generally does not use the latter half of the yellow interval. if there
is an all-red interval, traffic does not typically use this time period. Clearance lost time refers
to the time during the change and clearance intervals that is not effectively utilized by traffic
(Mannering and Washburn, 2020).
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4. Results

The first step in the data analysis process was to import manually collected vehicle arrival
data in order to calculate the inter-arrival of each approaching vehicle. The data for the case
study area was collected for a week between 7 a.m. and 7 p.m The data collected was divided
into 15 minutes time intervals. The analysis of daytime 7 day data MS Excel distributions show
that there is peak hour in Kasanchis Urael and Bole Bras approach at morning and evening time
and constant low traffic flow at Bole Rwanda and 22 Wuha Limat approach through a day. For
similar hourly traffic count almost the same average number of arrival were observed for seven
day time. The figure below shows that the average number of arrival of vehicles for each four
approaches in 7 day in the one example of Kasanchis Urael (figure 5).

Figure 5. Arrival rate of Kasanchis Urael Approach

Phase sequence, minimum green, red, and yellow, and cycle length are all important aspects
of existing signal timing. The existing signal timing helps the user understand what currently
exists in the field and provides a baseline for improvement.
Because they are most likely different, the time during a cycle that is effectively (or not
effectively) utilized by traffic must be used instead of the time for which green, yellow, and red
signal indications are actually displayed for analysis purposes. These findings are interesting in
two ways: the effective green time and the effective red time (table 1).
Table 1.
Currently used traffic signal time duration for each signal indication
Approaches

Kasanchis
Bound

Bole
Bound

Red

90

Yellow
Green

Bras

22 Wuha L.
Bound

Bole Rwanda
Bound

90

110

120

5

5

5

5

20

20

15

10

Indications
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The distributions of the inter arrival time of vehicle for each approach were fitted using
schedule based on the collected data and MS Excel measurements. The distributions and the
parameters are given as follows (figures 6,7,8,9).

Figure 6. Kasanchis Urael Approach inter arrival of vehicle

Figure 7. Bole Bras Approach road inter arrival of vehicle rate

Figure 8. Wuha Limat approach inter arrival rate
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Figure 9. Bole Rwanda inter arrival rate

The Average waiting times of vehicles in queues are as shown in Table below. The table
identifies vehicles from Kasanchis Urael that have to wait an average of 16 seconds before they
are given clearance, while waiting time is 21 seconds for vehicles on Bole Bras approach (figure
10).

Figure 10. Existing intersection Waiting time Condition

The largest number represents process 75 and 68 which is associated with Kasanchis Urael
and Bole Bras approach thus it can be considered as the bottle neck of the traffic system (figure
11).
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Figure 11. Existing intersection Waiting time Condition (Arena simulation)
This data is crucial to collect at the subject intersections because it is used to develop an
existing analysis model. Phase sequence, minimum green, red, and yellow, and cycle length are
all important aspects of existing signal timing. The existing signal timing provides a baseline
for improvement and helps the user understand what is currently available in the field. The
Arena Process Analyzer was now used to compare scenarios and evaluate the performance of
the traffic signal system and the traffic flow associated with it, as well as a system analysis for
various control policies. The different scenarios in this study were defined based on
observations of the system in real-world settings. The system behaves differently in each
scenario. If the timing policy number 1 is used, the average waiting time in the Kasanchis
approach is 18 seconds, while it is only 1 for the 22-wuha limat approach. Average queue length
and waiting time over the different periods are calculated for each scenario model (from
scenario 1 up to 30) in order to assess the performance of each scenario and compare the
obtained results. Figure 12 and 13 show the general average queue length and waiting time for
each simulation scenarios

Figure 12. Average Queue length of the system
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Figure 13. Average Queue length of the system
Average queue length and waiting time over the different periods are calculated for each
scenario model (from scenario 1 up to 30) in order to assess the performance of each scenario
and compare the obtained results. Figure 14 and 15 show the general average queue length and
waiting time for each simulation scenarios

Figure 14. Average Queue length of the intersection
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Figure 15. Average delay of the intersection
From the scenario analysis we realize that the system has a generally better performance
if the timing policy 17 is applied. That is, the length of queue and delay in the whole system
reaches the lowest value. After applying the proposed solution the total number of entities that
will be served on this intersection will be =10,007 This shows 44.74% improvement will come
on the traffic signal system when we apply the simulation techniques.

5. Discussion

The absence of an effective timing plan is the main motives of this study. The traffic light
system in Road Addis Ababa Atlas Mebrat Intersection Is very poor and the time distribution
is inappropriate. The time distribution for traffic light system is not based on simulation rather
is it based assumption( try and error). The most significant finding of this thesis was that
optimized the signal timing plan using existing resource and arena simulation software . A
general signal optimization model is formulated to optimize the timing plan. The developed
simulation model is able to determine realistic and reasonable approximations of strategies of
optimum control in intersection Solving this issue will improve the traffic system in Addis
Ababa.
Ethiopia is one of the fastest growing country toward the smart city. But due to same facture
the(in my case trafficking system) the growth rate is not that much fruitful. Improving
trafficking system in Addis Ababa is accelerate its growth. The city logistics are poor and
disorder. The city has no low number of road. One measurement of smart city is the
transportation system. Improving this problem will lead Ethiopia toward smart city. Generally
this paper solve indirectly peoples problems other than transportation system.
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Comparing with my hypothesis, the simulation result is above expected. As we remember
in my hypothesis the planed over all improvement was 65 percent. Reduce overall delaying
time at the intersection was 30 percent and reduce queue length by 10 percent. In this study I
use the collected data from 7am to 7pm in order to simulate and a variety of scenarios on traffic
signal timing for intersection of Atlas Mebrat. The best signal timings were determined for rush
hours by comparing the results of these scenarios. According to this, the duration of green light,
that is now 23, 23, 18 and 10 seconds in Kasanchis Urael Appropach, Bole Bras, 22 Wuha
Limat and Bole Rwanda approach respectively, should be 35, 24, 10, and 10 seconds
respectively. Therefore, average queue length and average delay at signal could be decreased
from 10.78 vehicle to 7.61 vehicle and 25.71 seconds to 22.7 seconds respectively. 30 and 11
percent improvement could be ensured for average queue length and average delay. In addition,
45 and 25 percent improvement could be ensured for average queue length and average delay
for Kasanchis Urael approach that has longest queue length at traffic signal. Number out of
Existing system = 5,605 After applying the proposed solution the total number of entities that
will be served on this intersection will be =10,007 This shows 85% improvement will come on
the traffic signal system when we apply the simulation techniques.
Based upon the results of this study and observations in case study the following
recommendations are made:
• To create facilitated traffic flow we recommend the concerned body to use this study result
that is the optimized timing plan.
• During this study we observed that they try to adjust the timing plan using try and error
method. So we recommend implementing this kind of software based studies.
• In traffic law it is prohibited to stop a vehicle with a radius of 60 m when it is a traffic signal.
But in this intersection drivers have experience of parking a car and especially in 2000
Habesha Hotel area taxi drivers use the traffic signal area as station. So they must take a
remedy action to expedite the traffic flow.
• In this study, the proposed simulation calibration and validation procedure used only a week
of field data. It is recommended that further research that uses multiple weeks of field data
in order to account for better performance.
From this we can see that the over all improvement is 85 percent but in my hypotjesis the
planed improvement was 65 percent. Which is greater than expected by 20 percent. the planned
over all queue delay at the intersection improvement was 25 percent but after simulation we
get up to 40 percent improvements. and finally the over all delay in queue is up to 45 percent
which is above I planed by 20 percent. Additional problem that solved in this thesis is city
logistic problem. City transportation system is the very crowded during the day time. Because
of the road quality, low number of road and high number of car compering with road number.
To solve this problem it is better to use night deliveries. During the night the road is free.
Combining Forward and reverse logistics and Combining passenger and freight transport are
the way to improve city logistics
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Streszczenie: Istotnym narzędziem wspomagającym zarządzanie organizacjami są systemy
zarządzania. Najbardziej znane i rozpowszechnione są systemy zgodne z wymaganiami norm
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) wśród, których najpopularniejsze są
system zarządzania jakością (SZJ), system zarządzania środowiskowego (SZŚ) oraz system
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP). Ich wdrażanie w organizacjach nie jest
obowiązkowe, jednak poprawnie funkcjonujący system przynosić może organizacjom szereg
korzyści. Na osiąganie korzyści może wpłynąć wiele czynników np. otoczenie organizacji,
zmiany prawne czy nowelizacja norm. W związku z tym, że czynniki te są zmienne mogą
występować różnice w postrzeganiu korzyści na początku XXI wieku w porównaniu
z korzyściami obserwowanymi obecnie. Ze względu na podobieństwa występujące pomiędzy
wskazanymi systemami zarządzania, możliwe jest również dopatrywanie się wśród korzyści
SZJ i SZBHP takich, które realizować mogą cele środowiskowe. Celem opracowania jest
analiza korzyści wynikających z wdrażania i certyfikacji systemów zarządzania jakością oraz
bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem korzyści środowiskowych, a także
identyfikacja ich ewolucji i wynikającego z tego kierunku zmian. W przeprowadzonych
badaniach zastosowana została metoda systematycznego przeglądu literatury pod kątem
publikacji o charakterze tylko i wyłącznie empirycznym wskazujących na korzyści wynikające
z wdrażania i certyfikacji SZJ i SZBHP. Przeglądu dokonano z wykorzystaniem bazy Scopus.
Analiza publikacji nie wykazała znaczących zmian w obrębie korzyści w związku z czym nie
można było określić ich kierunku zmian. Zidentyfikowano natomiast korzyści mające
odzwierciedlenie w realizacji celów środowiskowych tj. zmniejszenie liczby niezgodności.
Słowa kluczowe: Systemy zarządzania, korzyści, system zarządzania jakością, system
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, korzyści środowiskowe
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ENVIRONMENTAL BENEFITS RESULTING FROM THE
IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF MANAGEMENT
SYSTEMS
Abstract: Management systems are an important tool supporting the management of the
organization. The best known and widespread systems are based on ISO standards, the most
popular of which are the Quality, Environmental and Occupational Health and Safety
management system. Their implementation in the organization is not obligatory, however, a
properly functioning system may bring a number of benefits to organizations. The achievement
of benefits may be influenced by many factors, e.g., the environment of the organization, legal
changes or amendments to standards. As these factors are variable, there may be differences in
the perception of benefits at the beginning of the 21st century compared to the benefits observed
today. Due to the similarities between the indicated management systems, it is also possible to
see the benefits of the QMS and OHS as those that can achieve environmental goals. The aim
of the study is to indicate the benefits of implementation and certification of QMS and OHS,
taking into account environmental benefits, as well as to analyze their evolution and the
resulting direction of changes. In this research, the method of systematic literature review was
used. The analysis contains only empirical publications. The review was carried out using the
Scopus database. The analysis of the publications did not show any significant changes in the
benefits, therefore it was not possible to define their direction of changes. On the other hand,
benefits have been identified that are reflected in the achievement of environmental objectives,
i.e., a reduction in the amount of non-compliance.
Keywords: management systems, benefits, Quality management system, Occupational Health
and Safety Management System, environmental benefits

1. Wprowadzanie

Systemy zarządzania stanowią narzędzia wspomagające zarządzanie organizacją w różnych
jej obszarach. Istotnym elementem ustandaryzowanych systemów zarządzania jest określenie
minimalnych wymagań pozwalających na osiągnięcie przewidywanych rezultatów
(Boczkowska & Niziołek, 2019). Wśród wszystkich znormalizowanych systemów zarządzania
szczególną uwagę należy zwrócić na system zarządzania jakością, system zarządzania
środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, gdyż stanowią one
jedne z najpopularniejszych systemów zarządzania zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (ISO Survey, 2020). Wskazane systemy
zarządzania zajmują się różnymi obszarami funkcjonowania organizacji. Pomimo tego istnieją
elementy, które są wspólne dla tychże systemów, do których zaliczyć można ich strukturę,
pozwalającą na wdrażanie ich w każdej organizacji bez względu na profil działalności.
Umożliwia to integrację systemów pozwalając na ograniczenie dokumentacji i procedur.
Wynika z tego również możliwość ich integracji (Gabrylewicz & Krupa, 2020).
Wdrażanie w organizacji systemów zarządzania wiązać się może z pojawianiem się z jednej
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strony barier ich wdrożenia, które analizuje m.in. Bounabri i in. (2018), a z drugiej strony
korzyści na co wskazują m.in. Pacana i Ulewicz (2020). W związku z tym, że systemy
zarządzania wykazują cechy wspólne możliwe jest osiągnięcie korzyści danego systemu
zarządzania związanych z realizacją celów innych systemów zarządzania.
Celem opracowania jest wskazanie korzyści wynikających z wdrażania i certyfikacji
systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem
korzyści środowiskowych, a także analiza ich ewolucji i wynikającego z tego kierunku zmian.

2. Systemy zarządzania w organizacji

System zarządzania oznacza usystematyzowany zbiór instrumentów, procedur oraz zasad
zarządzania. Tworzą go również organy zarządzające organizacją, które związane są
z otoczeniem organizacji (Pietras, 2017). Według polskich prekursorów systemów zarządzania
tj. A. Koźmińskiego czy J. Gościńskiego działanie systemu zarządzania związane jest
z obecnością w organizacji procesów informacyjno–decyzyjnych. Ich funkcjonowanie
wspomaga zarządzanie organizacją poprzez stworzenie systemu informacyjnego. W literaturze
zagranicznej rozumie się je jako podsystemy koordynujące procesy zachodzące w organizacji
(Stawowy, 2018). Opracowywane dla systemów zarządzania normy pozwalają organizacjom
zarządzać w odpowiedni sposób wszystkimi operacjami. Wykorzystują do tego opracowane w
nich ramy, które udzielają wsparcia działaniom z zakresu produktów i procesów (Pember,
2006). Normy te określane są również mianem meta-standardów (Heras-Saizarbitoria & Boiral,
2013). Wszystkie normy zarządzania, bez względu na ich charakter, posiadają dwie kluczowe
cechy. Po pierwsze ich funkcjonowanie bazuje na dokumentacji procesów i wydajności, a po
drugie ich zadaniem jest zapewnienie spójności wyników (Castka & Corbett, 2015).
Opracowywaniem norm zawierających wytyczne umożliwiające wdrożenie systemów
zarządzania zajmuje się Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO).
Wśród wszystkich norm odnoszących się do systemów zarządzania szczególną uwagę należy
zwrócić na: System zarządzania jakością - ISO 9001, System zarządzania środowiskowego
(SZŚ) - ISO 14001 oraz System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP) - ISO
45001. Zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez ISO są to trzy najpopularniejsze systemy
wdrażane w organizacjach o czym świadczy liczba wydanych i ważnych certyfikatów. W roku
2020 na świecie było ponad 900 tys. wydanych i ważnych certyfikatów dla SZJ. Drugim pod
względem popularności systemem był SZŚ, którego liczba certyfikatów w tym samym roku
wyniosła prawie 350 tys. (ISO Survey, 2020). W tabeli 1 przedstawione zostały wszystkie trzy
systemy wraz z ich krótką charakterystyką.
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Tabela 1.
Charakterystyka systemów zarządzania
System

Norma

System
zarządzania
jakością

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018
System
zarządzania
bezpieczeństwem
i higieną pracy
OHSAS 18001:2007
PN-N 18001:2004

System
zarządzania
środowiskowego

ISO 14001:2015

Krótka charakterystyka
Norma zawiera wytyczne dla wdrażania SZJ dla wszystkich
organizacji, które chcą wykazać zdolność do stałego
dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta
i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych
oraz dąży do zadowolenia klienta. Zakłada ona trzy główne
elementy: podejście procesowe, myślenie oparte na ryzyku oraz
zasady zarządzania jakością.
Norma określa wymagania dla SZBHP oraz wskazuje
wytyczne
pozwalające
organizacjom
zapewnienie
bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Możliwe jest to do
osiągnięcia poprzez zapobieganie urazom oraz dolegliwościom
zdrowotnym związanych z pracą jak również proaktywną
poprawę efektów działania w zakresie BHP. Zapewnia ona
osiągnięcie przewidywanych wyników systemu, które
obejmują: ciągłą poprawę efektów działalności organizacji
związaną z BHP, osiągnięcie celów BHP oraz spełnienie
wymagań prawnych w tym zakresie.
Norma zawierała wymagania dla wdrażania systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które pozwalały
na stworzenie polityki i celów pod kątem bezpieczeństwa i
higieny pracy. Uwzględniała przy tym wymagania prawne i
pozostałe związane z tą dziedziną.
Norma zawiera wymagania dla wdrażania SZŚ, który może
zostać użyty w celu poprawy środowiskowych efektów
działalności organizacji. Zastosowanie wymagań normy w
organizacji pozwala jej na osiąganie zaplanowanych wyników
systemu, które stanowią wartość dla środowiska, organizacji
oraz interesariuszy. Wyniki te obejmują: lepsze efekty
środowiskowe działalności, osiąganie celów środowiskowych i
realizację zobowiązań zgodności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ISO 9001:2015 (2015b), ISO 14001:2015 (2015a), ISO
45001:2018 (2018), PN-N 18001:2004 (2004).

Wskazane w tabeli 1. systemy odpowiedzialne są za różne obszary funkcjonowania
organizacji. Pomimo tego jednak możliwe jest doszukiwanie się między nimi podobieństw.
Jednym z czynników wskazujących na powiązania systemów jest możliwość ich integracji.
Stanowi ona proces w wyniku, którego możliwe jest łączenie ze sobą różnych systemów
zarządzania prowadząc do stworzenia wspólnego systemu, który umożliwia, poprzez
użytkowanie wspólnych zasobów, ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu (Kafel, 2017).
Normy systemów zarządzania opracowywane przez ISO przy pomocy HSL (High Level
Structure) zbudowane są w taki sam sposób. Pozwala to na przyspieszenie i ułatwienie w
integracji konkretnych elementów wchodzących w skład zintegrowanych systemów
zarządzania (Budkiewicz & Linartowska, 2020). Integracja systemów możliwa jest ze względu
na to, że są one opracowane zgodnie z modelem ciągłego doskonalenia zwanym również
cyklem Deminga czy cyklem PDCA. Aktualnie funkcjonująca norma dla SZBHP ISO
45001:2018, powstała, aby możliwa była łatwiejsza integracja tego systemu z SZJ i SZŚ
(Purwanto et al., 2020).
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Zarówno SZJ jak i SZŚ dotyczą podobnych czynników w kontekście ich wdrażania.
Obydwa systemy uwzględniają elementy tj. koncentracja na interesariuszach, obszar
przywództwa jak również zarządzanie zasobami ludzkimi (Hamdoun et al., 2018). Systemy te
wpływają w sposób pozytywny m.in. na wydajność organizacji, szybszą realizację terminów
dostaw czy optymalizację zasobów (Carrillo-Labella et al., 2020). SZJ w głównej mierze ma
na celu spełnienie wymagań klientów. W związku z czym może on wspierać aspekty
środowiskowe ze względu na to, że konsumenci coraz częściej wybierają produkty przyjazne
środowisku (Witek, 2018). Według Alfredo i Nurcahyo (2018) zarządzanie środowiskowe
związane jest z podejmowaniem działań prewencyjnych w kontekście wypadków
wynikających z nieprawidłowych warunków eksploatacji bądź zmniejszeniem negatywnych
skutków eksploatacji przebiegającej w sposób prawidłowy. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz
ograniczenie wypadków stanowi również jeden z celów realizacji SZBHP (Lee et al., 2020).
Występujące podobieństwa i wspólne elementy dla wskazanych systemów zarządzania
prowadzić mogą do osiągania wspólnych rezultatów ich stosowania w postaci różnych
korzyści.
Osiąganie korzyści wynikających z wdrażania i certyfikacji SZŚ potwierdzają badania
prowadzone przez m.in. Santos i in. (2016) Ivanowna i Haradinova (2020) Schmidt i Osebold
(2017). Di Noia i Nicoletti (2016) korzyści związane z SZŚ dzieli na trzy grupy: ekonomiczne,
organizacyjne oraz środowiskowe. Te ostatnie mają szczególne znaczenie. Dotyczą one
bowiem aspektów związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności organizacji.
Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w literaturze wskazując, że SZŚ pomaga organizacjom
kontrolować aspekty oraz wpływy środowiskowe. Takie działania pozwalają na zmniejszenie
ilości odpadów, a także zanieczyszczeń (Mazzi et al., 2016). SZŚ pozwala również na poprawę
wydajności ogólnej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem wydajności środowiskowej, a
także poprawę efektywności. Poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska to nie jedyna
korzyść. Możliwe jest również zwiększenie zgodności, zapobieganie powstawaniu
zanieczyszczeń, ochrona zasobów naturalnych czy pozyskanie nowych klientów/rynków
(Muktiono & Soediantono, 2022). SZŚ prowadzi również do ograniczenia marnotrawstwa
poprzez efektywne wykorzystanie zasobów (Singh et al., 2015).
Jednakże na funkcjonowanie organizacji w tym również na systemy zarządzania wpływać
może wiele czynników tj. otoczenie organizacji, nowe trendy w zakresie zarządzania, zmiany
w ustawodawstwie itp. (Budzik & Zachorowska, 2016). Obserwowane są zmiany w obrębie
zarządzania związane np. z transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Opracowywane zostają nowe modele biznesowe dla funkcjonowania organizacji, które
oferować mogą organizacji nowe możliwości, a także zmieniają relacje zachodzące w układzie
producent-konsument (Rozwadowska, 2020). Również same normy systemowe ulegają
zmianom za sprawą ich nowelizacji. Norma ISO 9001 z roku 2015 różni się od jej poprzedniej
wersji z 2008 roku zmienioną strukturą oraz tym, że skupia swoją uwagę na myśleniu opartym
na ryzyku (Afriyuddin et al., 2019).
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Systemy zgodne z wymaganiami norm ISO mają wiele cech wspólnych. Związane są one
głównie z ich strukturą i możliwościami integracji tychże systemów. Pomimo różniących je
celów istnieje wciąż możliwość znalezienia dla nich aspektów wspólnych. W związku z tym,
że występują łączące systemy obszary możliwe jest dokonanie próby znalezienia korzyści
wynikających z ich wdrożenia i certyfikacji pośrednio realizujących cele pozostałych
systemów. Również osiąganie poszczególnych korzyści uzależnione może być od wielu
czynników ulegających zmianom na przestrzeni lat. Zmiany dotyczące otoczenia organizacji,
wdrażania nowych modeli biznesowych przyczyniać się mogą do osiągania i obserwowania
innych rezultatów na przestrzeni lat. Również nowelizacja norm wpłynąć może na osiągnięcie
innych korzyści.

3. Metodologia

3.1.

Cel badań

Celem opracowania jest wskazanie korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji
systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem
korzyści środowiskowych, a także analiza ich ewolucji i wynikającego z tego kierunku zmian.
3.2.

Metody i materiały

W artykule zastosowano systematyczny przegląd literatury, który pozwolił na analizę
publikacji w zakresie korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji SZJ i SZBHP. Przegląd
publikacji przeprowadzono z wykorzystaniem jednej z najpopularniejszych baz danych Scopus,
która stosowana była w podobnych badaniach np. da Silva i Amaral (2019), Carrillo – Labella
(Carrillo-Labella et al., 2020). W przeglądzie uwzględniono tylko i wyłącznie publikacje o
charakterze empirycznym. Wyszukiwanie kombinacji słów kluczowych odbywało się w tytule
artykułu, abstrakcie oraz słowach kluczowych. Dokonano analizy publikacji wykazujących
korzyści wynikające z wdrażania i certyfikacji SZJ i SZBHP pod kątem trzech kategorii:
zastosowana metoda badawcza, rok wydania publikacji, analiza korzyści. W przypadku
ostatniej kategorii publikacje uszeregowane zostały pod kątem roku przeprowadzenia badań, a
nie pod kątem roku publikacji artykułu. Rok publikacji przyjęto jako rok przeprowadzonych
badań, jeżeli publikacja go nie wskazuje.
Analizując bazę danych pod kątem korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji
uwzględniono dwa systemy: SZJ oraz SZBHP. W tym celu wykorzystano następujące
kombinacje słów kluczowych: „ISO 9001 and benefits and implementation”, „ISO 45001 and
benefits and implementation”. Norma ISO 45001 została wydana dopiero w roku 2018.
Wcześniej SZBHP wdrażany był zgodnie z wymaganiami normy BS-OHSAS 18001 (wersja
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pol. PN-N 18001). W związku z czym uwzględniono dodatkową kombinację słów: „OHSAS
18001 and benefits and implementation”. Analizowano wszystkie korzyści, ale jako warunek
konieczny uwzględniono w wyszukiwaniu słowo „implementation”. Korzystając z możliwości
odrzucenia publikacji o charakterze przeglądu i książek na wstępie w bazie danych odrzucono
typy dokumentów: „review” i „book”. W wyniku takiej analizy uzyskano następujące liczby
publikacji:
•

„ISO 9001 and benefits and implementation” – 179 publikacji,

•

„ISO 45001 and benefits and implementation” – 4 publikacje,

• „OHSAS 18001 and benefits and implementation” – 24 publikacje.
Łącznie zatem zidentyfikowano 207 publikacji. Po usunięciu duplikatów ostatecznie
uzyskano i poddano selekcjom 189 publikacji. Na początku odrzucono publikacje bez dostępu
do pełnego tekstu. W wyniku tego działania pozostało 144 publikacji, które podzielono na
artykuły empiryczne i teoretyczne. Pozostawiono tylko publikacje empiryczne, a ich liczba
wyniosła 121 publikacji. Ostatnia selekcja polegała na odrzuceniu publikacji, które w części
empirycznej nie badały korzyści dostrzeganych przez organizacje. Pozostały zatem 39
publikacje, które uwzględniono w przeglądzie. Pełna lista publikacji załączona została do
artykułu w postaci zał. 1. „Lista publikacji analizowanych w ramach przeglądu
systematycznego”.

4. Wyniki

4.1.

Zastosowane metody badawcze w analizowanych publikacjach

Pierwsza analiza publikacji uwzględnionych w przeglądzie dotyczyła zastosowanych
metod badawczych. Wyniki przeglądu publikacji pod tym kątem przedstawione zostały w
postaci tabeli 2.
Tabela 2.
Metody badawcze zastosowane w analizowanych publikacjach
Zastosowana metoda badawcza

Suma artykułów

Ankieta (kwestionariusz ankiety)

34

Case study/Studium przypadku

4

Wywiad

1

Źródło: opracowanie własne.

Wśród wszystkich metod badawczych zastosowanych w analizowanych publikacjach
zdecydowana większość korzystała z badań ankietowych. Tą metodę zastosowano w 34
publikacjach. Oprócz badań ankietowych w 4 publikacjach zastosowano metodę studium
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przypadku. W niewielkiej ilości 1 publikacji natomiast jako metodę badawczą zastosowano
wywiad.
4.2.

Rok wydania

W kolejnym kroku dokonano analizy uwzględnionych w przeglądzie publikacji pod kątem
roku publikacji artykułu. Efektem analizy jest wykres 1 przedstawiający liczbę artykułów w
odniesieniu do lat w jakich zostały opublikowane.
18

16

LICZBA PUBLIKACJI

16
14
12

10

10
8

7
6

6
4
2
0
1999-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2021

LATA

Wykres 1. Liczba publikacji w latach 1999-2021
Źródło: opracowanie własne.

Wśród wszystkich analizowanych publikacji najmniejsza ich liczba przypada na okres lat
1999-2005, natomiast największa na okres lat 2016-2021. Zauważalna jest tendencja
wzrostowa.
4.3.

Analiza korzyści

1) Korzyści z wdrażania i certyfikacji SZJ
Wśród wszystkich publikacji zakwalifikowanych do przeglądu 24 dotyczyło wdrażania
SZJ. Natomiast w 14 publikacjach zidentyfikowane zostały korzyści wynikające z certyfikacji
SZJ. W tabeli 3. zawarte zostały główne korzyści z wdrażania i certyfikacji SZJ wskazywane
przez respondentów w poszczególnych badaniach. Korzyści zostały uszeregowane pod kątem
roku przeprowadzonych badań. W przypadku publikacji, w których przeprowadzono więcej niż
jedno badanie (Casadesús i Karapetrovic (2005), Prajogo (2008)) uwzględnione zostały lata,
które dotyczą poszczególnych badań, a publikacja występuje w tabeli 3 podwójnie.
Tabela 3.
Korzyści z wdrażania i certyfikacji SZJ
Rok

Publikacje

Najczęściej wskazywane korzyści

przep
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rowa
dzony
ch
bada
ń
Korzyści z wdrażania SZJ
1996

Prajogo (2008)

1998

Casadesús i Karapetrovic (2005), Casadesús i in.
(2011)*

2002

2004

Williams (2004)

Prajogo (2008)

2005

Bhuiyan i Alam (2005)

Gotzamani (2010)

2006

Poksinska i in. (2006)

Karapetrovic i in. (2010)**

2011

Al‐Rawahi i Bashir (2011)

Wolniak (2013)

2013

Melão i Guia (2015)

2014

Carmona-Calvo i in. (2016)
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Zmniejszenie
kosztów,
poprawa
produktywności, poprawa komunikacji z
klientami oraz poprawa kultury jakości w firmie.
Mniejsza liczba niezgodności, satysfakcja
klientów, mniejsza liczba reklamacji, satysfakcja
z pracy.
Mniejsza liczba niezgodności, satysfakcja
klientów, mniejsza liczba reklamacji, system
sugestii.
Poprawa dokumentacji, lepsza świadomość
jakości, poprawa relacji z klientami, lepsza
niezawodność
produktu,
poprawa
systematyzacji, mniejsza ilość skarg ze strony
klientów oraz większa przewaga konkurencyjna.
Opracowanie systemu zarządzania praktyką,
poprawa efektywności systemu operacyjnego,
wzmożona kontrola dokumentów oraz danych.
Poprawa dokumentacji, lepsza świadomość
jakości, zdyscyplinowane środowisko pracy,
spójność w organizacji oraz większe zaufanie
klientów.
Wzmożone zaangażowanie kierownictwa w
działania związane z jakością, ciągłe
doskonalenie procesów i produktów, nacisk na
wydajność i skuteczność, lepsze zrozumienie
wymagań klienta.
Pomaga utrzymać porządek i mieć kontrolę nad
organizacją,
standaryzacja
procesów
organizacyjnych,
ujednolicenie
procesów,
poprawa świadomości pracowników i przepływu
informacji, łatwiejsze wykrycie niezgodności.
Mniejsza liczba niezgodności, mniejsza liczba
reklamacji, satysfakcja klientów, system
sugestii.
Poprawa świadomości jakości, poprawa
zadowolenia klientów, poprawa przejrzystości
procedur pracy i poprawa systemów
dokumentacji.
Większe zyski, poprawa konkurencyjności,
zmniejszenie kosztów, poprawa relacji z
klientami.
Ulepszenie
procesów
pod
kątem
systematyczności i struktury, wzrost motywacji
pracowników, lepsza komunikacja, poprawa
relacji z otoczeniem np. z instytucjami, poprawa
komunikacji i relacji z klientami.
Lepsza standaryzacja procedur pracy, poprawa
jakości
produktów/usług,
zaangażowanie
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Zimon (2017)

2015

Murmura i in. (2016)

Salimova i Makolov (2016)

Kakouris i in. (2018)

2016

Conterato i in. (2016)

2017

Nunhes i in. (2017)

2018

Ramdass i Nemavhola (2018)

Bravi i in. https://www-1scopus-1com-

15m95kysr26cf.hanbg.uek.krakow.pl/recor
d/display.uri?eid=2-s2.085071776668&origin=resultslist&sort=plf
f&src=s&st1=ISO+9001&st2=benefits&nl
o=&nlr=&nls=&sid=064bb7bc04c62e47ca
2df5ffa78ab390&sot=b&sdt=cl&cluster=s
cosubtype%2c%22ar%22%2ct%2c%22cp
%22%2ct%2c%22ch%22%2ct&sl=87&s=
%28TITLE-ABSKEY%28ISO+9001%29+AND+TITLEABSKEY%28benefits%29+AND+TITLEABSKEY%28implementation%29%29&relpos
=32&citeCnt=34&searchTerm=(2019)
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pracowników, wzrost zadowolenia klienta,
pozyskiwanie nowych klientów.
Lepsza standaryzacja procedur pracy, poprawa
jakości
produktów/usług,
zaangażowanie
pracowników, większa satysfakcja ludzi, lepsza
komunikacja wewnętrzna.
Poprawa funkcjonowania procesu zakupowego,
minimalizacja liczby wad i niezgodności,
zacieśnianie relacji z dostawcami.
Wzrost świadomości w kontekście możliwości
biznesowych w zakresie ciągłej poprawy, lepsze
wyniki biznesowe, wzrost prestiżu i reputacji
firmy, lepsza satysfakcja klienta.
Sprawny
przegląd
zarządzania,
lepsza
standaryzacja procesów, poprawa satysfakcji
klientów, efektywniejsze wykorzystanie danych,
poprawa komunikacji z dostawcami.
Systematyzacja i poprawa świadomości jakości,
identyfikowalność,
produktywność
i
wykrywanie błędów, oszczędności kosztów
związanych z redukcją i wydajnością materiałów
i
odpadów,
bardziej
odpowiedzialne
postępowanie wśród ludzi, zaangażowanie
kierownictwa, penetracja na specjalne rynki na
rynku greckim, udział w przetargach,
rozpoczęcie i wzrost eksportu i wzrost, lepsza
wiarygodności i poprawa wizerunku.
Poprawa standaryzacji za pośrednictwem
dokumentacji i rejestracji, zdyscyplinowane i
zorganizowane środowisko, lepsze zaufanie
klientów, spójność w organizacji pod kątem
jakości, lepsza obsługa klienta.
Poprawa kultury organizacyjnej, poprawa
wizerunku firmy, lepsza jakość procesów, lepsza
komunikacja wewnętrzna, poprawa relacji z
klientami oraz lepsza efektywność operacyjna.
Wzrost udziałów w rynku, poprawa reputacji
organizacji, zmniejszenie ilości wadliwych
produktów, poprawa niezawodności produktu,
mniejsze koszty związane z jakością.
Poprawa wizerunku i reputacji firmy, większa
świadomość szans korporacyjnych, zmniejszenie
niezgodności, większa satysfakcja klientów,
wzrost efektywności firmy, poprawa relacji z
klientami, poprawa komunikacji wewnętrznej,
zmniejszenie skarg.
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Bravi i Murmura (2021)***
Fonseca i in. (2019),

2019

Rodrigues i in. (2019)

2020

Pacana i Ulewicz (2020)

Sanchez – Lizarragaa i in. (2020)

Przyjęcie zarządzania opartego na ryzyku,
dostosowanie do innych systemów zarządzania,
zwiększone
zaangażowanie
najwyższego
kierownictwa, identyfikacja ryzyk i szans,
zarządzanie wiedzą.
Poprawę jakości nauczania, poprawa satysfakcji
uczniów, poprawa zaufania studentów i innych
zainteresowanych
stron,
promowanie
samowiedzy
instytucjonalnej
w
celu
zapewnienia jakości, poprawa oceny uczniów,
podnoszenie kompetencji nauczycieli.
Budowanie zaufania klientów, usprawnienia
zarządzania, umożliwiające ciągłe doskonalenie,
wzrost wiarygodności i zaufania w opinii
klientów, zmniejszenie liczby popełnianych
błędów i reklamacji, zmniejszenie liczby
reklamacji i zwiększenie wiarygodności firmy,
wzrost konkurencyjności.
Wzrost zadowolenia klientów, redukcja ilości
błędów, ciągłe doskonalenie, minimalizacja
marnotrawstwa, sprawne podejmowanie decyzji,
wzrost sprzedaży.

Korzyści z certyfikacji SZJ
1999

Tang i Kam (1999)

2001

Gunnlaugsdottir (2012)

2002

Magd i Curry (2003),

2005

Zeng i in. (2005)

2008

Magd (2008)

2010

Fotopoulos i in. (2010)

Gunnlaugsdottir (2012)
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Poprawa wizerunku organizacji, wzrost
satysfakcji klientów, wygranie większej ilości
przetargów/umów.
Poprawa zarządzania i większa akceptacja
odpowiedzialności,
poprawa
wizerunku,
zdyscyplinowanie procedur pracy i lepsza
identyfikowalność,
lepsze
zarządzanie
dokumentacją, poprawa spełnienie wymagań
klientów oraz władz, przewaga konkurencyjna.
Lepsza dokumentacja, poprawa efektywności
systemu jakości, pomocny przy wybraniu
dostawcy, poprawa jakości produktu, wpływa na
rozwój zarządzania jakością, stanowi narzędzie
promocyjne.
Standaryzacja
wewnętrznych
procesów,
zmniejszenie odchyleń projektowych, większe
zaufanie klientów, korzystność w przetargach.
Poprawa dokumentacji, poprawa efektywności
systemu jakości, jaśniejsze instrukcje i
procedury, pomoc przy doborze dostawców,
lepsza jakość produktów i usług, pomoc w
rozwoju zarządzania jakością.
Rozwój kultury jakości w firmie, doskonalenie
procesów wewnętrznych, poprawa wizerunku
organizacji, lepsza jakość i niezawodność
produktów, poprawa zadowolenia klienta,
wzmocnienie udziału w rynku, wzrost eksportu i
poprawę relacji pracownik-zarząd.
Poprawa zarządzania i większa akceptacja
odpowiedzialności, poprawa w spełnieniu
wymagań klientów i władz publicznych, lepsza
przewaga konkurencyjna, lepsze zarządzanie
dokumentacją.
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2011

Oliveira i in. (2011)

Santos i in. (2011)

2012

Ismyrlis i Moschidis (2015)

2013

Maekawa i in. (2013)

2014

Santos i in. (2014)

2017

Fonseca i Domingues (2018)

2020

Aamer i in. (2020)

Większa satysfakcja klientów, poprawa kontroli
procesów, mniejsza liczba niezgodności,
mniejsza ilość reklamacji i zwrotów, wzrost
produktywności.
Doskonalenie wewnętrzne organizacji, lepszy
dostęp do informacji i oceny wewnętrznej
systemów, korzystny wpływ na wizerunek
organizacji.
Zadowolenie klienta, szansa na eksport,
skuteczne narzędzie do promowania i
marketingu, poprawa wizerunku.
Poprawa jakości procesów, większa świadomość
pracowników w zakresie jakości, lepsza kultura
organizacyjna, poprawa wizerunku organizacji,
lepsza widoczność organizacji wśród klientów i
dostawców.
Poprawa definiowania i standaryzacji procedur,
poprawa wizerunku organizacji, poprawa
zapewnienia jakości, wzrost zadowolenia klienta
wzrost produktywności.
Wzrost świadomości związanej z ryzykiem i
jego minimalizacją, wzrost zaangażowania
kierownictwa,
poprawa
świadomości
interesariuszy oraz wzrost ich oczekiwań i
wymagań w kontekście produktów.
Lepsza efektywność systemu jakości, wzrost
świadomości jakości, satysfakcja klientów,
stanowi narzędzie rozwoju produktu, pomaga w
rozwoju zarządzania jakością, umożliwia
ustalenie jaśniejszych instrukcji i procedur pracy
oraz obowiązków, poprawa dokumentacji.

Źródło: opracowanie własne. Note: *Wskazana publikacja również analizuje te same badania związane
z korzyściami wynikającymi z implementacji SZJ, jednakże bada je pod nieco innym kątem związanym
z analizą synergii w zakresie szerokiego stosowanie standardów zarządzania. W związku z czym
wyników nie powielano. **Publikacja wskazana w tabeli charakteryzowała również badania określone
we wcześniejszej publikacji Casadesús i Karapetrovic (2005), ale poszerzona była o przeprowadzone
badania w roku 2006. W związku z czym postanowiono nie powielać badań i uwzględnić w tym miejscu
tylko wyniki z 2006 roku. *** Publikacja również wskazuje w badaniach te same korzyści analizując je
pod innym kątem.

Jak wynika z tabeli 3. niemalże w każdej z publikacji jedną z głównych korzyści z
wdrażania identyfikowaną w badaniach jest aspekt konsumenta/klienta i jego zaufania czy
satysfakcji z organizacji. Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę, że SZJ zgodny z
wymaganiami normy ISO 9001:2015 jako jeden z celów przyjmuje właśnie spełnienie
wymagań klientów oraz poprawę zadowolenia klientów. W przypadku certyfikacji SZJ
korzyści, które się wyróżniają są związane w głównej mierze z poprawą dokumentacji i
lepszym zarządzaniem organizacją. Analiza publikacji pod kątem zmian w obrębie
występujących w nich korzyści z wdrażania i certyfikacji SZJ nie wykazała znaczących zmian.
Korzyści te mają charakter bardzo zróżnicowany pod kątem ich dostrzegalności przez
organizacje w związku z czym trudne jest określenie jakiegoś konkretnego kierunku zmian i
wykazanie ewolucyjności tych korzyści.
Wśród korzyści wynikających z wdrażania i certyfikacji SZJ występują korzyści związane
z celami środowiskowymi. Jedną z głównych korzyści jest niewątpliwie redukcja liczby
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wadliwych produktów, błędów niezgodności w związku z czym możliwe jest ograniczenie
ilości powstających odpadów czy też ograniczenie marnotrawstwa surowcowego. Korzyści te
wskazywane są przez m.in. Casadesús i Karapetrovic (2005), Oliveira i in. (2011), Sanchez –
Lizarragaa i in. (2020). Wskazywane są również korzyści tj. poprawa jakości produktów/usług
oraz niezawodność produktów. Produkty posiadające lepszą niezawodność i wytrzymałość nie
ulegną zbyt szybkiemu zniszczeniu podczas etapu użytkowania co pozwala na wydłużenie jego
cyklu życia. Te korzyści wskazują m.in. Fotopoulos i in. (2010), Wolniak (2013), Ramdass i
Nemavhola (2018). Wśród badanych publikacji wskazywane są również korzyści dotyczące
lepszego gospodarowania zasobami (Oliveira et al., 2011), redukcji ilości powstających
odpadów (Maekawa et al., 2013) oraz ograniczenia marnotrawstwa (Zeng et al., 2005).
Uwzględniając trend ekologiczności, korzyść zwiększenia satysfakcji klientów i spełnienia ich
wymagań wiązać się może również z realizacją celów środowiskowych. Na tą korzyść
wskazują w swoich badaniach m.in. Gunnlaugsdottir (2012), Santos i in. (2014), Bravi i in.
https://www-1scopus-1com-15m95kysr26cf.hanbg.uek.krakow.pl/record/display.uri?eid=2s2.0-85071776668&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=ISO+9001&st2=benefits&nlo=&nlr=&nls=&sid=064bb7bc04c62e47ca2df5ffa
78ab390&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2c%22cp%22%2ct%2c%
22ch%22%2ct&sl=87&s=%28TITLE-ABS-KEY%28ISO+9001%29+AND+TITLE-ABSKEY%28benefits%29+AND+TITLE-ABSKEY%28implementation%29%29&relpos=32&citeCnt=34&searchTerm=(2019).
2) Korzyści z wdrażania i certyfikacji SZBHP
W tabeli 4 przedstawione zostały korzyści wynikające z wdrażania i certyfikacji SZBHP.
W tym przypadku zidentyfikowano 2 publikacje, które dotyczą wdrażania SZBHP (z czego
jedna również dotyczy SZJ), natomiast tylko 1 wskazuje na korzyści z certyfikacji SZBHP. W
związku z małą liczbą analizowanych publikacji nie można określić większych zmian w obrębie
występujących korzyści.
Tabela 4.
Korzyści z wdrażania SZBHP
Rok
przeprowadzonych
badań

Najczęściej wskazywane korzyści

Publikacja

Korzyści z wdrożenia SZBHP
2017

Nunhes i in.
(2017)

2019

Morgado i in.
(2019)

Poprawa kultury organizacyjnej, mniejsza liczba wypadków przy
pracy, mniejsza liczba chorób zawodowych, zmniejszenie czasu
usuwania chorób, lepszy wizerunek firmy, wzrost retencji klientów.
Mniejsza
liczba
wypadków
przy
pracy,
wzrost
motywacji/satysfakcji pracowniczej, redukcja kosztów związanych
z wypadkami i chorobami zawodowymi, poprawa jakości wyrobów
i usług, zwiększona produktywność.

Korzyści z certyfikacji SZBHP
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2011

Santos i in.
(2011)

Lepsze warunki pracy, poprawa komunikacji wewnętrznej, poprawa
wizerunku organizacji, zapewnienie zgodności z przepisami,
zmniejszenie liczby wypadków i związanych z nimi kosztów.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku korzyści wynikających z wdrażania SZBHP można dostrzec, że wysoko
w analizowanych publikacjach znajduje się korzyść „zmniejszenie liczby wypadków przy
pracy”. Zatem spełnione jest główne założenie SZBHP jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Natomiast najistotniejszymi korzyściami wynikającymi z certyfikacji SZBHP są m.in. lepsze
warunki pracy, poprawa komunikacji wewnętrznej oraz mniejsza liczba wypadków
i reedukacja kosztów związana z tymi wypadkami. W przypadku SZBHP korzyścią, która
mogłaby w jakiś sposób realizować cele środowiskowe jest zmniejszenie liczby wypadków.
Niektóre wypadki mogą powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, ale i dla
środowiska.

5. Podsumowanie

Celem artykułu było wskazanie korzyści wynikających z wdrażania i certyfikacji systemów
zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem korzyści
środowiskowych, a także analiza ich ewolucji i wynikającego z tego kierunku zmian.
Wdrożenie SZJ w organizacjach wiąże się w szczególności z korzyściami związanymi z
satysfakcją klienta. W tym przypadku korzyść tą można nazwać „ponadczasową” ze względu
na to, że wciąż badacze wskazują tą korzyść jako jedną z głównych. Korzyści związane z
certyfikacją SZJ dotyczą w głównej mierze poprawy zarządzania i dokumentacji. Analiza
korzyści nie wykazała znaczących zmian na przestrzeni lat. Ich zróżnicowanie i ograniczona
liczba analizowanych publikacji sprawiły, że trudne jest określenie kierunku zmian i
ewolucyjności badanych korzyści. W przypadku SZJ identyfikowalne są korzyści, które mogą
przyczyniać się do realizacji celów środowiskowych. Należą do nich zmniejszenie liczby
niezgodności, wzrost niezawodności produktów, poprawa jakości czy zmniejszenie
marnotrawstwa, zmniejszenie ilości powstających odpadów.
Z kolei dla SZBHP na podstawie zebranych danych trudno określić jakie zmiany nastąpiły
w obrębie korzyści wynikających z jego wdrożenia i certyfikacji. Możliwe jest natomiast
wskazanie korzyści, która odzwierciedlać może realizację celów środowiskowych. Jest nią
zmniejszenie liczby wypadków, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna
Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota
finansowania: 11 897 131,40 zł.
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Streszczenie: Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada
za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które mogą przysłużyć się w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej możliwości
samorządów terytorialnych znacznie się zwiększyły. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju dotacje
na rozwój kultury, czy też tak prozaicznych dóbr, jakimi są drogi publiczne, o których często
się zapomina, choć spotkać się z nimi można na co dzień. Z łatwością możemy zauważyć jak
na przestrzeni zaledwie 18 lat zmienił się cały kraj, a w jeszcze bardziej odczuwalnym stopniu,
jak zmieniły się najmniejsze jednostki podziału terytorialnego, czyli gminy, miejskie,
jak i wiejskie. W poniższym artykule przedstawione zostały zmiany, którym uległ budżet gminy
i miasta Opatów, biorąc pod uwagę wejście Polski do struktury Unii Europejskiej.
Celem pracy jest analiza rozwoju i wpływu środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej
na finanse i administrację publiczną na podstawie Miasta i Gminy Opatów.
Słowa kluczowe: finanse publiczne, administracja, fundusze europejskie, gmina.

The impact of EU funds on public finances and administration based on the
City and Commune of Opatów

Abstract: The commune, as the basic unit of local self-government, is responsible for all local
matters that may be of assistance in meeting the collective needs of the community. On the day
of Poland's accession to the European Union, the possibilities of local self-governments
increased significantly. Taking into account various types of subsidies for the development of
culture, or such prosaic goods as public roads, which are often forgotten, although you can meet
them on a daily basis. We can easily see how the entire country has changed in just 18 years,
and to an even more noticeable extent, how the smallest units of territorial division, i.e.
municipalities, i.e. urban and rural municipalities have changed. The following article presents
the changes that the budget of the commune and city of Opatów has undergone, taking into
account Poland's accession to the structure of the European Union. The aim of the work is to
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analyze the development and impact of funds obtained from the European Union on public
finances and administration based on the City and Commune of Opatów.
Keywords: public finance, administration, European funds, commune.

1. Wprowadzenie

Samorząd Gminny powinien aktywnie rozwiązywać problemy mieszkańców. Zgodnie z art.
1 Ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 Ust.1 Konstytucji RP mieszkańcy gminy
tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada również osobowość prawną
oraz podlega ochronie sądowej. Przynależność do Gminnej wspólnoty samorządowej jest
przymusowa, obejmuje wszystkich mieszkańców z mocy prawa. Jeżeli chodzi o budżet gminy,
to mieszkańcy w sposób bezpośredni decydują jak budżet na dany rok ma wyglądać. Decyzje
te są podejmowane są podczas głosowania, w którym to mieszkańcy danej gminy podejmują
decyzje jak będzie wyglądał budżet ich gminy, przez najbliższy rok. Rada gminy podczas prac
związanych z uchwaleniem budżetu obywatelskiego, nie może nanosić zmian, które zostały
podjęte we wcześniejszym głosowaniu. Zgodnie z art.7 Ustawy o samorządzie gminnym:
„Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty z uwzględnieniem – o ile
jest to możliwe – uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020
r. poz. 1062);
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być
ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym
zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności
technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji
o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej
wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać
równość i bezpośredniość głosowania.”
Rada gminy ma za zadanie sprawdzić, czy wykonany budżet spełnia wymogi formalne,
które pozwolą wejść w życie takiej uchwale. Bez należytego sporządzenia planu budżetowego
żadna gmina nie może prawidłowo funkcjonować, czy też dokonywać inwestycji. Wgląd do
budżetu w sposób swobodny posiada każdy obywatel, niezależnie od tego czy jest
mieszkańcem danej gminy. Takie informacje są jawne i ogólnodostępne, najłatwiej dotrzeć do
nich można korzystając ze stron internetowych gmin, na których w dokładny i precyzyjny
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sposób przedstawiane są roczne dochody i rozchody (Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym Dz.u. z 2022r. poz.559).
1.1 Podział administracyjny Polski oraz proces tworzenia budżetu
Przybliżając podział administracyjny Polski, warto przytoczyć podstawowe dane w Polsce
jest obecnie 16 województw; 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu; 2477 gmin- w tym
302 gminy miejskie, 662 gminy miejsko-wiejskie oraz 1513 gmin wiejskich (stan na 1 stycznia
2022 roku). Od roku 1999 w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny, który
to dzieli zadania między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z powyższym na najwyższym szczeblu województwo, kolejno powiat oraz
najmniejsze jednostki, czyli gminy. Podział ten początkowo obejmował : 16 województw; 308
powiatów oraz 65 miast na prawach powiatu, jak i również 2489 gmin, w tym 11 gmin miasta
stołecznego Warszawy. Podział ten wyparł obowiązujący od 1975 r. dwustopniowy podział
władzy .W tym czasie liczba województw wynosiła 49, co skutkowało podziałem kraju na małe
jednostki na małe jednostki samorządowe. Jako „miasta wydzielone”, powołane zostały:
Warszawa, Łódź oraz Kraków (Ibidem).
Tabela 2.
Podział administracyjny Polski w latach 1999 oraz 2022
Rok 1999

Rok 2022

16

16

Powiaty

308

314

Gminy (ogółem)

2489

2477

Województwa

Źródło: Określono nieprawidłowe źródło.

W Tabeli 1. przedstawiono rok 1999, jak i 2022 pod względem podziału administracyjnego,
można zauważyć nieznaczne różnice po upływie tak długiego czasu. W przeciągu 23 lat, liczba
województw nie uległa zmianie, ich położenie również. Liczebność powiatów zmieniła się
zaledwie o 6, jeśli chodzi o wzrost ich liczności. Minimalny wzrost można również zauważyć
jeśli chodzi o gminy, ponieważ na rok 1999 było ich 2489, zaś w roku 2022 jest ich 2477
(Tabela 1) (Główny Urząd Statystyczny).
Do sporządzenia budżetu wydatków zobowiązana jest każda jednostka samorządu
terytorialnego, czyli gminy powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu,
jak i wszelkie związki komunalne. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu
terytorialnego jest ostatnim etapem tworzenia zbiorów informacji w systemie rachunkowości,
co daje podstawę do tworzenia analiz i szeroko pojętych wniosków odnośnie dysponowania
i zdobywania funduszów w budżecie jednostki (Kowalczyk, 2017).
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Prawidłowo sporządzone sprawozdanie powinno zawierać:
1) Określone w uchwale budżetowej dochody i wydatki jednostki samorządu
terytorialnego;
2) Zmiany jakie zaszły w pierwotnym planie wydatków na realizację programów, które
zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także
niepodlegające do zwrotu środki z pomocy udzielanej przez kraje członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA. Tym samym środki
niepodlegające zwrotowi ze źródeł zagranicznych;
3) Stopień realizacji programów wieloletnich, zawarty w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, art. 269, ust 1, pkt 2 i 3.
Poza częścią zawierająca konkretne informacje dotyczące dochodów i wydatków, czy też
sprawozdania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które to są spisane
w tabelach, należy wyróżnić również część opisową. W części opisowej powinny zostać
omówione następujące kwestie:
1) Zmiany jakie nastąpiły w pierwotnym planie dochodów i wydatków jednostki oraz
powody, dla których takie zmiany miały miejsce;
2) Realizację planu wydatków rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań
inwestycyjnych;
3) Problemy mogące wystąpić podczas realizacji budżetu;
4) Wykonanie dochodów własnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów
pochodzących z podatków, a także dochodów pochodzących z zarządzania mieniem
komunalnym;
5) Przedstawienie wyniku wykonania budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek, a także innych zobowiązań wobec odbiorców.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do informacji również jaki stan
mienia jednostki obowiązuje na dany moment, gdzie zawiera informacje odnoszące się do
tego:
1) „Jakie prawa własności przysługują jednostce samorządu terytorialnego;
2) Jakie zmiany nastąpiły odnośnie stanu mienia komunalnego;
3) Jakie dochody uzyskała jednostka samorządu terytorialnego z tytułu prawa
własności oraz inny praw majątkowych, w tym szczególnie ograniczone prawa rzeczowe,
czy też użytkowania wieczystego
4) Zdarzeń ja, wierzytelności, udziałów w spółkach, posiadanych akcji itp.; kie
miały wpływ na zmianę stanu mienia jednostki samorządu terytorialnego.”
Jedną z głównych form dochodów jednostki samorządu terytorialnego są dochody
pochodzące z rozmaitych podatków, pochodzących od mieszkańców np. danej gminy. Zaliczyć
do nich można: podatek rolny, który jest należy od powierzchni gospodarstwa, czy też podatek
leśny płacony od części posiadanego lasu. Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego
z obywateli. Z wpływów finansowane są zadania publiczne, które mają na celu produkcje dóbr
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publicznych, które zaspokajają palące potrzeby mieszkańców, których to sami nie byliby
w stanie sobie zagwarantować. Zadaniami spełnianymi przez jednostkę samorządu
terytorialnego finansowanymi przez finanse publiczne są: zadania w zakresie bezpieczeństwa,
ładu przestrzennego, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, oświaty, pomocy społecznej
itp. (Opracowanie własne na podstawie: https://gazeta.sgh.waw.pl/po-prostu-ekonomia/ktorepodatki-zasilaja-budzet-gminy)
Tabela 3.
Rodzaje podatków zasilających budżet jednostki samorządu terytorialnego
Podatki lokalne
Udział w podatkach centralnych
• podatek rolny;
• „39,34% udziału we wpłatach z
podatku dochodowego od osób
• podatek od nieruchomości;
fizycznych
zamieszkałych
na
• podatek od środków transportowych;
obszarze
gminy;
• podatek leśny;
• 6,71% udziału we wpłatach z podatku
• podatek od czynności cywilno
dochodowego od osób prawnych
prawnych;
posiadających siedzibę na obszarze
• podatek od spadków i darowizn;
gminy”.
• podatek dochodowy od osób
fizycznych opłacony w formie karty
podatkowej.
Źródło: Określono nieprawidłowe źródło.

Zgodnie z Tabelą 2. w Polsce można spotkać: podatek od środków transportowych,
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata targowa, opłata reklamowa,
opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata od posiadania psów. Jednak niektóre z nich
są obowiązujące, jeśli zostanie ona ustalona przez zarząd gminy, np.: opłata od posiadania
psów (Tabela 2) (https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne).
Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku na podst. Dz.U. z 1998 Nr 162 poz.
1126, gminy z funduszu publicznego realizują zadania związane z:
• Infrastrukturą techniczną – dostarczanie wody i energii elektrycznej,
odprowadzanie ścieków i innych nieczystości, do zadań powierzonych w tej części
obowiązków należy również rozporządzanie nieruchomościami znajdującymi się na terenie
gminy.
• Infrastrukturą społeczną – zapewnianie obywatelom dostępu do opieki
zdrowotnej, poprzez prowadzenie placówek ochrony zdrowia. W tym sektorze na gminie
spoczywa również dbałość o oświatę, nie wykraczając w tym poza własne kompetencje.
• Bezpieczeństwem społecznym – dbałość o ochronę przeciwpożarową, w tym
zaopatrywanie zaplecza przeciwpożarowego.
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• Utrzymaniem ładu przestrzennego – w tym dziale obowiązków, gmina
zobowiązana jest do dbałości o ogólny wygląd i estetykę terenu nad którym sprawuje
opiekę.
• Zadaniami powierzonymi przez administrację rządową – takim zadaniem jest
np. przeprowadzenie wyborów ogólnokrajowych, czy też referendum również o takim
samym charakterze (Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (na podst. Dz.U.
z 1998 Nr 162 poz. 1126), 1990).
1.2 Polska w Unii Europejskiej – zmiany w administracji
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało miejsce 1 maja 2004 roku. Wraz z
Polską do struktury Unii Europejskiej weszło też dziewięć innych krajów, były nimi:
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Cypr, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Jak do tej
pory jest to największe rozszerzenie struktury Unii Europejskiej. Droga do przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej była dość długa i wymagała wielu zmian gospodarczych. Aby
wstąpić w szeregi tej organizacji Polska musiała dość znacznie zmodernizować swoją
gospodarkę, na gospodarkę wolnorynkową, aby móc choćby ubiegać się o miejsce w gronie
kandydujących państw. Polska musiała również zmienić obowiązujące prawo na prawno
unijne, było to około 600 ustaw (https://www.gov.pl/web/maroko/1-maja--16-rocznicaprzystapienia-polski-do-ue).

Warunkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej było przeprowadzenie
ogólnokrajowego referendum, w którym to obywatele opowiedzieli się, czy są za
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, czy są przeciwnego zdania. W referendum
wzięło udział 59%uprawnionych do głosowania. Za wejściem Polski do Unii Europejskiej
opowiedziało
się
77%
głosujących,
przeciwko
było
23%
obywateli
(https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.htm).

23%
ZA
PRZECIW

77%

Rysunek 1. Wynik Głosowania w sprawie Referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody
na ratyfikacje Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
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Na podstawie Rysunku 1. zauważyć można jak dużym zainteresowaniem cieszyło się
Referendum Ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
ponieważ aż 59% uprawnionych do głosowania postanowiło przystąpić do tego referendum.
Jest to dość wysoka frekwencja porównując ją do wyborów prezydenckich przeprowadzonych
w 2005 roku, gdzie frekwencja pierwszej turze wynosiła 49,74%. Wynosi to prawie
dziesięcioprocentową przewagę dla referendum ogólnokrajowego odnośnie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wybory parlamentarne przeprowadzone w tym
samym roku, przewaga również będzie po stronie przeprowadzonego referendum.
W wyborach Parlamentarnych przeprowadzonych w 2005 roku frekwencja wyniosła 40,57%.
W tym przypadku stanowi już przewagę dwudziestoprocentową. W tym przypadku wynik
odwzorowuje zainteresowanie Polaków sprawą wejścia Polski do organizacji, która zrzesza tak
wiele narodów. W referendum padło jedno kluczowe pytanie: „Czy wyraża Pan/ Pani zgodę na
przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”, na które większość
uprawnionych wyraziło zgodę. Referendum akcesyjne trwało 2 dni, jego łączny koszt wynosił
82 279 418 zł. Jak na chwilę obecna było to jedyne przeprowadzone referendum ogólnokrajowe
w historii Polski (Rysunek 1) (https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.html)
Podstawą do utworzenia Unii Europejskiej był „Plan Schumana”. Pomysłodawcą planu był
ówczesny Minister Spraw Zagranicznych we Francji – Robert Schuman. Plan został
opracowany wraz z Jeanem Monnetem, a do jego ogłoszenia doszło 9 maja 1950 roku. Plan
zakładał koordynację produkcji węgla i stali w Europie, przez utworzenie Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, w skrócie EWWS. 18 kwietnia 1951 roku podpisano Traktat Paryski,
w którego mocy została otworzona Europejska Wspólnota Węgla i Stali, wszedł on w życie 23
lipca 1952 roku. Traktat podpisało sześć państw założycielskich: Belgia, Niemcy, Francja,
Włochy, Niderlandy i Luksemburg. EWWS powołano na okres 50 lat, po wygaśnięciu traktatu
EWWS zostało wcielone do Wspólnoty Europejskiej. Siódmego lutego 1992 roku podpisano
Traktat z Maastricht, w którym utworzono Unię Europejską. Wszedł w życie 1 listopada 1993
roku. Kolejnymi etapami rozwoju Unii Europejskiej były Traktat amsterdamski, z 1 maja 1999
roku oraz Traktat nicejski, z 1 lutego 2003 roku. Oba traktaty skupiały się reformach
instytucjonalnych, ich celem było zachowanie skutecznego działania Unii Europejskiej po jej
rozszerzeniu o kolejne kraje członkowskie. Traktat z Lizbony skutkował połączeniem
Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej, które funkcjonowały jako dwie osobne
instytucje w jedną Unię Europejską. Prawo unijne opiera się na: Traktacie o Unii Europejskiej,
Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktacie ustanawiającym Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej. Prawo unijne jest samodzielnym systemem prawnym, które jest
odrębne od prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego państw. Prawo unijne jest
nadrzędne nad prawem państwowym, w krajach członkowskich (Barcz, 2020).
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1.3 Krótka charakterystyka gminy Opatów
Gmina Opatów jest to gmina miejsko-wiejska znajdująca się w województwie
świętokrzyskim, w powiecie opatowskim. Gminę Opatów na dzień 31 stycznia 2021 roku
zamieszkiwało 11398 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 100,5 os./km2. Obszar, który
zajmuje to 113,39 km2, z czego 92% to użytki rolne, zaś 2% stanowią użytki leśne, co pokazuje,
że przeważającą częścią tej gminy są pola uprawne, co powoduje, że jest ona typowo rolniczym
terenem. Sąsiadujące do niej gminy: Baćkowice, Ćmielów, Wojciechowice, Iwaniska, Lipnik,
Sadowie. Gmina Opatów jest położona w odległości 65 km, od siedziby województwa- miasta
Kielce. Znajduje na głównej trasie do Lublina, przez co jest dobrze skomunikowana, jak na
stosunkowo małą gminę. Obecnie urzędującym Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów jest
Grzegorz Gajewski, wybrany w wyborach w 2018 roku (Rysunek 2)
(https://www.bip.umopatow.pl/index.php?idg=1&id=1&x=1, 2022).

Rysunek 2. Mapa- położenie Gminy Opatów w odniesieniu do całego województwa Określono
nieprawidłowe źródło.

Strategicznie ważnym zakładem w perspektywie lokalnego zatrudnienia w tej miejscowości
jest główna siedziba firmy „GRAFMASZ” producenta maszyn introligatorskich. Już na
początku lat 70-tych zaczęto tam produkcję krajanek do papieru, po czym kolejno olejarek
książek, bigówek oraz innych maszyn introligatorskich. Na chwilę obecną przedsiębiorstwo
skupia się głównie na produkcji krajarek do cięcia papieru oraz maszyn do oprawy twardej
przeznaczonych do drukarń cyfrowych offsetowych, biur i instytucji. Jakość produktów
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produkowanych przez firmę zostaje doceniana również poza granicami kraju, gdyż niemal 80%
ich produkcji trafia na eksport (https://grafmasz.pl/produkty-sg/, 2022).
Kolejnym ważnym zakładem usytuowanym w mieście jest „Zakład produkcyjny AGC
Glass Poland Sp. z o.o. – zakład Opatów”, zajmujący się produkcją szyb zespolonych
potrzebnych na budowy. W zakładzie obrabia się surowe szkło płaskie, z którego produkuje
szyby hartowane termicznie, szyby zespolone jedno- i dwukomorowe, a także asortyment szyb
przeznaczonych do wnętrz (http://www.krowkaopatowska.pl/, 2022).
W Opatowie znajduje się również Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która specjalizuje
się w produkcji lokalnego przysmaku, czyli „Krówek opatowski” które stały się znakiem
rozpoznawczym miasta. Przedsiębiorstwo produkcję rozpoczęło w 1980 roku, co więcej
produkt ten został wpisany na listę produktów tradycyjnych 7 lutego 2011 roku. Do tworzenia
cukierków używa się tylko niezbędnych maszyn, ponieważ proces pakowania odbywa się
w sposób ręczny. Słodycze uzyskały tytuł „Perły Regionu 2010” oraz zajęły pierwsze miejsce
w konkursie „Nasze Dziedzictwo Kulinarne – Świętokrzyskie”. W roku 2012 zostały im
przyznany certyfikat „Doceń polskie” oraz tytuł „Top Produkt”(Kolegiata w Opatowie” rok
wydania 2006, Opatów, Wydawnictwo Lipiec., 2006).
Na terenie gminy Opatów znajdują się dwie szkoły podstawowe, które finansowane są
z budżetu gminy. Zatrudnionych w obu placówkach jest ponad 100 nauczycieli, liczba uczniów
przekracza tysiąc uczniów. W gminie znajdują się również dwie szkoły ponadpodstawowe,
gdzie wykształcenie średnie oraz zawodowe zdobywa młodzież z całej gminy, jak i również
z ościennych gmin.
Z turystycznego punktu widzenia szczególnie ważnym miejscem dla Opatowa jest
Kolegiata pod wezwaniem św. Marcina z Tours, która co roku przyciąga masę turystów.
Kościół ma ponad 800 lat i jest jedną z najlepiej zachowanych świątyń w stylu romańskim
w Polsce. Drugą szczególnie ważną atrakcją są podziemia opatowskie, które niegdyś stanowiły
szlak handlowy. Trasa składa się z połączonych ze sobą dawnych składów miejskich
oraz piwnic.
Opisane powyżej miejsca stanowią kluczowe punkty zatrudniania na terenie gminy
Opatów. Miejsca pracy znajdują tu mieszkańcy gminy, co poprawia sytuację gospodarczą
i finansową gminy, gdyż przedsiębiorstwa odprowadzają podatki, zasilając tym samym budżet.
Działające tu placówki oświaty pozwalają w dogodny sposób edukować lokalną młodzież,
a tym samym stanowią miejsca pracy dla tutejszych nauczycieli.
1.4 Inwestycja dokonane z pomocą Funduszy Europejskich w Gminie Opatów
Projekt pt. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opatów w
celu ograniczenia zużycia energii” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
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Nr projektu: WND-RPSW 04.02.00-26-785/13
Stan budynków w gminie od dłuższego czasu wymagał modernizacji, jednak gmina nie była
sama w stanie pokryć wszystkich kosztów inwestycji. W realizacji projektu gminie w dużym
stopniu pomógł program współfinansowany przez Unię Europejską. Dodatkowe środki unijne
dały szansę lokalnym placówkom oświaty i kultury na stworzenie dogodniejszych miejsc do
nauki oraz poszerzenie zainteresowań.
Tabela 4 .
Koszty realizacji inwestycji o numerze WND-RPSW 04.02.00-26-785/13

Wartość projektu

5 283 678,43 zł

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

4 226 942,73 zł

Środki własne

1 056 735,70 zł

Źródło: Określono nieprawidłowe źródło.

Analizując Tabelę 3, zauważyć można ,że 80% kosztów realizacji projektu zostało
sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki własne, które wniosła gmina
wyniosły w tym przypadku zaledwie 20%. Cała wartość projektu opiewała na sumę 5 283
678,43 złotych(Tabela 3).
1. Poprzez projekt zrealizowano:
2. Termomodernizację budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury, o wartości 1 918 740,00
zł;
3. Termomodernizację budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, o wartości
3 071 250,00 zł;
4. Modernizację instalacji "CO" w budynku Przedszkola Publicznego, o wartości
15 2000,01 zł.
Wśród mieszkańców od lat pojawiły się głosy, które mówiły że budynki wymagają zmiany
ich ogrzewania. Problem z ogrzewaniem zauważali nauczyciele, którzy spędzają w budynkach
szkolnych najwięcej czasu. Jednak na tej grupie nie zakończyły się obawy o stan szkoły
i przedszkola, ponieważ rodzice dzieci uczęszczających do placówek, zaczęli obawiać się
o zdrowie własnych dzieci, które były narażone na długotrwałe przebywanie w chłodnych
pomieszczeniach. Ta sama sytuacja miała miejsce w Opatowskim Ośrodku Kultury, gdzie
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odbywały się zajęcia rozwijające talenty dla dzieci i młodzieży. Kadra kierownicza również
zgłaszała problemy z wysokością kosztów utrzymania odpowiedniej temperatury
w budynkach, co skłoniło przedstawicieli placówek oświatowych do złożenia wniosku
o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizacje placówek. W ramach realizacji
projektu w gminie Opatów zamontowano na budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury i Hali
Sportowej Zespołu Szkół nr.1 w Opatowie panele fotowoltaiczne i pompy ciepła z gruntowymi
wymiennikami ciepła, wykonano remonty elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Od momentu zmian jakie zaszły, w placówkach jest o wiele cieplej, przy mniejszym nakładzie
finansowym na ogrzewanie. Dzięki czemu zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na
inne inwestycje. Remont elewacji przyczynił się do odświeżenia zewnętrznego wyglądu szkoły.
Realizacja projektu pozwoliła zaoszczędzić znaczną część energii, tym samym pozwoliło to na
zmniejszenie emisji szkodliwych spalin do środowiska, co przyczyniło się do poprawy jakości
życia
mieszkańców
oraz
zmniejszenia
kosztów
ogrzewaniaabudynków(http://test.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=137&Itemid 519&lang=pl).
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Projekt pt. „Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu
opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury
w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie”, złożonego do Działania 4.4 Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWŚ na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPSW.04.04.00-26-0014/16
Projekt ten był odpowiedzią na coraz częstsze uwagi mieszkańców dotyczące stanu
miejskiej biblioteki oraz ośrodka kultury. Stan placówek, wymagał kompleksowej zmiany,
a w przypadku Biblioteki była dodatkowo konieczna była zmiana miejsca, w celu poprawy
lokalizacji i tym samym dostępności korzystania z niej, co z czasem spowodowało zwiększenie
szans na wyższy poziom edukacji w gminie.
Tabela 5.
Koszty realizacji inwestycji o numerze RPSW.04.04.00-26-0014/16
Wartość projektu

1 058 109,16 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej

500 000,00 zł

Środki własne

558 109,16 zł

Źródło: Określono nieprawidłowe źródło.

Całkowita wartość projektu zawarta w Tabeli 4. została oszacowana na 1 058 109,16 zł,
wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 500000 zł, co stanowiło
47,25% całkowitych kosztów realizacji projektu. Gmina jako kapitał własny wniosła wartość
pieniężną w wysokości 558109,16 zł, czyli 52,75% całkowitych kosztów realizacji inwestycji.
Inwestycja miała na celu powiększenie dostępu do zasobów kulturowych, poprzez przebudowę
i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz zaadaptowanie i wyposażenie
części pomieszczeń, w celu utworzenia Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Opatowie. Pracami rewitalizacyjnymi i budowlanymi zajęła się firma DEFERO Sp. z. o. o z
Sieradza. Realizacja inwestycji pozwoliła mieszkańcom, na swobodne korzystanie z dorobku
kulturowego, który zgromadziła gmina Opatów (Tabela 4).

293

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Wpływ środków…

Dawny budynek Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie,
mieścił się w mniej dogodnej lokalizacji, ponieważ był on oddalony o stosunkowo dużą
odległość od centrum miasta. Tym samym dostęp uczniów ze szkół w mieście, było znacznie
utrudniony. Po przeniesieniu placówki do Opatowskiego Ośrodka Kultury, znajdującego się
w centrum miasta, zwiększyła się możliwość korzystania z księgozbiorów. Lepsze
wyposażenie biblioteki oraz ośrodka kultury, przyciągnęło więcej czytelników i większą ilość
dzieci i młodzieży, które z chęcią zapisały się na zajęcia rozwijające talenty. W Ośrodku kultury
została uruchomiona sekcja szachowa, aktorska, taneczna i wiele innych.Projekt pt.
„Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza 5 z
przeznaczeniem na mieszkania socjalne”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi

Rysunek 3. Opatowski Ośrodek Kultury po rewitalizacji

publiczne, Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna.
Nr projektu: RPSW.07.04.00-26-0026/16
Opatów, podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z problemem grupy
o niskim statusie materialnym, które we własnym zakresie nie są w stanie samie sfinansować
własnego lokum. W celu rozwiązania tej sytuacji gmina wyszła z inicjatywą, w ramach której
przy wsparciu Unii Europejskiej postanowiła zapewnić mieszkania osobom w najcięższej
sytuacji finansowej (Opracowanie własne na podstawie).
Tabela 6.
Wartość projektu

1 106 319,34 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej

833 372,24 zł

Środki własne

272 947,10 zł
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Koszty realizacji inwestycji o numerze RPSW.07.04.00-26-0026/16
Gmina Opatów na realizację tej inwestycji przekazała 272 947,10 zł, co stanowiło
24,67% całkowitego kosztu. Unia Europejska pokryła 75,33% kosztów przeprowadzonej
inwestycji, która ogółem wyniosła 1 106 319,34 zł (Tabela 5).

Rysunek 4. Lokale socjalne przeznaczone dla mieszkańców gminy Opatów Note. Określono
nieprawidłowe źródło.

Celem inwestycji było zapewnienie mieszkańcom mieszkań socjalnych. Po zakończeniu
prac remontowych przy ul. H. Sienkiewicza odebrano 6 mieszkań socjalnych, o łącznej
powierzchni użytkowej 209,40 m2. Natomiast przy ulicy L. Czarnego do użytku trafiło 8
mieszkań socjalnych, o łącznej powierzchni 282,60 m2, do dyspozycji mieszkańców, którzy nie
posiadali własnego lokum. W sumie oddano 14 mieszań socjalnych, które poprawiły komfort i
bezpieczeństwo najuboższej społeczności gminy Opatów. Mieszkania te znajdują się w
dogodnej lokalizacji miasta, nieopodal znajdują się placówki oświaty, sklepy i placówki opieki
zdrowotnej(Rysunek 4).
Na chwilę obecna gmina jest w posiadaniu 27 mieszkań, które zostały zamieszkane przez
rodziny o niskim stopniu dochodu, którym wsparcie było najbardziej potrzebne. Na dzień
dzisiejszy, aż 95 rodzin oczekuje na przydział mieszkania socjalnego, które zagwarantuje im
godne życie. Z ubiegających się 95 rodzin, do przyznania mieszkania socjalnego warunki
spełnia 19 rodzin (https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769693/).
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2. Podsumowanie

Przystąpienie Polski do struktury jaką jest Unia Europejska dało szansę na zwiększenie
swoich możliwości na rozwój, rozbudowę i realizację inwestycji, których niebyły by w stanie
samodzielnie sfinansować, gdyż koszty takich projektów są ogromne, a tym samym często
przewyższają one dochody budżetu gminy. Na przykładzie Gminy Opatów, zauważyć można
jaki skok technologiczny poczyniła ta gmina na przestrzeni zaledwie kilku lat. Szansa jaką
dostała ta gmina pozwoliła jej na termomodernizację budynków przeznaczonych dla użytku
lokalnej społeczności, poszerzenie bazy kulturalnej oraz edukacyjnej, jak i również
przebudowę, a tym samym na utworzenie nowych miejsc, które posłużą mieszkańcom jako
lokale mieszkalne. Tak sytuacja zaszła nie tylko w tej miejscowości, ale i również na terenie
całego kraju. Dzięki programom unijnym poprawiły się nie tylko warunki do życia dla
mieszkańców, ale również zwiększyło się znaczenie Polski, jako kraju na arenie
międzynarodowej. Korzystny wpływ przystąpienia Polski do struktury Unii Europejskiej
można zauważyć po dzień dzisiejszy, ponieważ coraz to więcej inwestycji współfinansowanych
jest z pomocą środków Unii Europejskiej. Korzystne zmiany można zaobserwować nawet
teraz, po zakończeniu dwuletniego okresu pandemii.
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OD PRZEBŁYSKU DO PRODUKTU – JAK PRZYPADEK KREUJE
INNOWACJE
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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Sosnowiec;
magdalena.szczyrba@komel.lukasiewicz.gov.pl

1

Streszczenie: Artykuł opisuje wagę “szczęśliwego trafu” w powstawaniu innowacji i
nadawaniu wynalazkowi waloru produktu rynkowego. Z uwzględnieniem przykładów
autentycznych rozwiązań rynkowych tekst przedstawia istotę i rolę modeli zarządzania
innowacjami. Przegląd i analiza czynników stymulujących procesy powstawania innowacji
oraz okoliczności wpływających na ich rynkowe powodzenie mają duże znaczenie praktyczne.
Słowa kluczowe: szczęśliwy traf, innowacja, model, zarządzanie, przypadek

FROM THE SPARK TO THE PRODUCT OR HOW CHANCE
CREATES INNOVATIONS

Abstract: The importance of ‘lucky chance’ in innovations and marketing of inventions is
described in the paper. The text presents the essence and role of models for managing the
innovations, using authentic examples of marketed products. The overview and analysis of
factors that stimulate the processes that lead to the emergence of innovations and circumstances
that influence marketing success are of great practical importance.
Keywords: lucky chance, innovation, model, management, case
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1. Wstęp

Kiedy “wynalazek” staje się ”produktem”? Jak zidentyfikować tę cienką, czerwoną linię,
oddzielającą efekty przebłysków ludzkiego geniuszu od wynalazków, które nigdy nie zyskały
uznania rynku? Historia zna wiele przykładów genialnych rozwiązań technologicznych
powstających przypadkiem. Naukowcy od lat stawiają sobie pytanie: na ile przypadek wyzwala
innowację? Według Peter Druckera jest on najprostszym i najłatwiejszym źródłem pozyskania
tejże (Drucker, 1985). Osobnym zagadnieniem jest ustalenie kiedy przypadek przestaje być
“irytującą dezorganizacją” (Tidd, and Bessant, 2013) a przeradza się w biznesową szansę.
Prawdopodobnie nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na żadne z powyższych pytań - nie
znaczy to jednak, że nie należy takich odpowiedzi poszukiwać.
Istnieje wiele modeli zarządzania innowacjami. W polskich realiach rzadko rozmawia się o tzw.
“modelu przypadkowym” nazywanym w anglojęzycznej literaturze “serendipity” (“szczęśliwy
traf” bądź, za słownikiem PONS: “dar znajdowania cennych albo miłych rzeczy, których się
nie szukało”). Model serendipity zyskał rozgłos w XX wieku, kiedy to przez laureata nagrody
Nobla Francisa Cricka został uznany za “jedyne źródło prawdziwej nowości”. Samo pojęcie
“serendipity”, tłumaczone jako “zbieg okoliczności” było też z dużą częstotliwością cytowane
w fachowej prasie. W latach 90-tych użyto go w niemal 13 tys publikacji. Wyszukiwarka
Google odnajduje ponad 3 miliony artykułów z frazą “serendipity”. Jednak, jak wskazują
Campanario czy Bandura, badania nad tym modelem są często niesystematyczne, a nawet
‘anegdotyczne” (De Rond, 2005). Dlaczego przypadek w badaniach naukowych budzi tyle
wątpliwości oraz skrajności w ocenie wartości płynących z niego odkryć?
Celem opracowania jest wskazanie roli i znaczenia modelu przypadkowego tworzenia
innowacji na podstawie wybranych, kluczowych w dziejach przełomowych odkryć oraz
rozwiązań technologicznych. Przedstawione zostaną wybrane typologie zjawiska “serendipity”
wraz z przykładami oraz źródła pochodzenia innowacji wraz z ogólnym opisem modeli
zarządzania. Główny nacisk położony zostanie na praktyczny opis powstania, wykorzystania
i znaczenia kilku wybranych odkryć naukowych wraz z ich drogą do rynkowego czy
biznesowego sukcesu.
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1. “Widzieć mosty tam, gdzie inni widzą dziury” (Burt, 2004) przypadkowe źródła innowacji

“Penicylinę wyprodukowała natura, ja ją tylko odkryłem!” miał powiedzieć Alexander
Fleming, szkocki lekarz i bakteriolog, zwany “ojcem antybiotyków”. Istotnie, “odkrycie”
penicyliny było efektem pomyłki Fleminga oraz jego spostrzegawczości. We wrześniu 1928
roku pracował nad badaniem chorobotwórczych bakterii Staphylococcus i przerwał tę pracę na
czas urlopu wypoczynkowego. Po powrocie zauważył, że na pozostawionej przypadkiem bez
zamknięcia szalce Petriego wyrosła niebieskozielona pleśń. Strefa otaczająca tę pleśń była
wolna od bakterii - Fleming zbadał przyczynę, dla której bakterie nie rozwijały się w
sąsiedztwie pleśni. Okazało się, że przyczyna ta to bakteriobójcze właściwości “pleśniowego
sosu” znanego dziś jako Penicylina (Letek, 2020). Bakteriobójcze właściwości penicyliny
uratowały pod koniec II wojny światowej wiele ludzkich istnień, samemu zaś Flemingowi
przyniosły Nagrodę Nobla przyznaną w 1945 roku (Domosławski, 2007).
Czekoladowy baton roztopiony w kieszeni Percy Spencera - wojskowego specjalisty od
urządzeń radarowych stał się z kolei kanwą dla opracowania technologii wykorzystania
mikrofal w artykułach gospodarstwa domowego. Inżynier - samouk pracujący dla wojska nad
wykorzystaniem magnetronu w technologiach radarowych, zauważył pewnego dnia, że
podczas kolejnych eksperymentów stopił się kawałek czekolady, który przechowywał w
kieszeni koszuli. Spostrzegawczy naukowiec powiązał zjawisko z testowaniem magnetronu,
kolejnego dnia przeprowadził więc zaplanowany eksperyment z kukurydzą i jajkiem (które pod
wpływem mikrofal po prostu eksplodowało). Zamknięcie całości urządzenia w metalowej
puszce było już tylko kwestią bezpieczeństwa - za patent nr S2495429 Spencer otrzymał od
swojego pracodawcy 2 dolary. Kuchenki mikrofalowe zrewolucjonizowały domowe gotowanie
(Zhang, 2017). Sam Spencer cieszył się przez długie lata szacunkiem swoich kolegów i
koleżanek z Raytheon Company - pierwszego w USA producenta kuchenek mikrofalowych.
W powszechnym odczuciu “przypadkowe” innowacje bywają mniej doceniane. Rzadziej
poświęca się im naukową uwagę, choć często bywają tematem eksploatowanym w prasie
beletrystycznej. Celem autorki nie jest wartościowanie źródeł pochodzenia innowacyjnych
rozwiązań. Jest nim wskazanie tych, które wydają się być w powszechnym odczuciu rzadziej
dostrzegane, a często wręcz deprecjonowane.
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Rysunek 1 przedstawia wachlarz impulsów (stymulatorów) do rozpoczęcia poszukiwań
innowacji (stymulatorów), który został ułożony i opisany przez Tidda i Bessanta.

Rysunek 1. Źródła innowacji. Opracowanie własne na podstawie: Tidd J., Bessant J., (2013),
Zarządzanie innowacjami - integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych.

Żyjemy na przełomie XX i XXI wieku, dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami
badawczymi finansowanymi przez korporacje. Mamy do dyspozycji wykwalifikowany
personel, sprzęt i zaplecze naukowe. Trudno wyobrazić sobie bardziej podatny grunt dla
powstawania innowacji. Nawet jednak w sytuacji, gdy źródłem innowacji jest drobiazgowo
zaplanowany proces, często inspiracja rodzi się z przypadkowych przełomów. Czy zatem
zasadne jest oddzielanie podejście czysto naukowego od wykorzystania “przypadku”? Nie
wydaje się, by tak wyraźne prowadzenie linii podziału miało głębszy sens. Często przypadkowe
odkrycie nadaje jedynie impuls późniejszemu biegowi rzeczy. Bez późniejszej pracy naukowej,
badań i ulepszania wynalazków nie dochodziłoby do powstania produktu gotowego podbić
rynek. Z kolei sam rynek często daje wyraźne impulsy czy inspiracje do poszukiwania
przełomowych rozwiązań. Nie bez racji mówi się, że “potrzeba jest matką wynalazku”, a każdy,
kto choć raz miał styczność z rynkiem wie, że bez klienta wynalazek to tylko “patent do
szuflady”. Poszukiwanie odpowiedzi na potrzeby rynku również jest procesem złożonym i
niejednoznacznym. Bezpieczne wydaje się skupianie się na głównym nurcie użytkowników ale
może nie okazać się wystarczające. Wkrada się tutaj pojęcie innowacji zaburzającej (Tidd, and
Bessant, 2013) - wiąże się ona z potrzebami przedsiębiorców nie będących w rynkowym
“mainstreamie” i czasem potrafi przewartościować istniejąca rzeczywistość. Jako flagowy
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przykład podaje się tutaj początki Apple i komputerów osobistych, które z niszowego produktu
stały się tendencją dominującą na technologicznym rynku. Omówiony niżej przykład Xeroxa
dowodzi, że czasem innowacja porzucona przez jedną firmę zostaje rozwinięta i wykorzystana
biznesowo przez konkurencję.
Udział użytkowników wiodących i niszowych nierozerwalnie wiąże się nie tylko
z powstawaniem innowacji, ale i ich ewolucją. Znane są przykłady pokazujące odbiorców jako
źródło inspiracji. Dość wspomnieć historię aparatu Polaroida, sprzętu laboratoryjny
i medycznego czy artykułów sportowych (Tidd, and Bessant, 2013). Wiele zasług przypisać
możemy tzw. użytkownikom brzegowym czy ekstremalnym, których, często niszowe, potrzeby
wpłynęły na upowszechnienie rozwiązań dziś popularnych a wręcz oczywistych (jak np. system
zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania samochodu ABS) (Tidd, and Bessant,
2013). Wśród źródeł innowacji autorzy wymieniają również popularny dziś benchmarking porównywanie się z innymi podmiotami często daje inspirację do poprawy, zmian, rozwoju czy
tworzenia zupełnie nowych rozwiązań. Wśród sposobów wykorzystania tego trendu
popularnym stało się lean thinking - czyli pokazanie jak budować wartości i maksymalizować
efekty przy minimalizowaniu nakładów i marnotrawstwa. Źródła tego terminu odnajdujemy
w firmie Toyota - jeden z dyrektorów Taiichi Ohno był zagorzałym przeciwnikiem
marnotrawstwa (jap. “muda”) (Tidd, and Bessant, 2013).
Przedstawione przykłady pokazują, że inspiracja do powstania innowacji może pojawić się
niemal z każdej strony. Może być racjonalna lub nie, przypadkowa lub wynikająca
z naukowego procesu. Może być inspirowana wewnętrznie bądź wywołana impulsem z rynku.
Wiele innowacji dostaje nowe życie dzięki zmieniającemu się otoczeniu powszechnemu i
technologicznemu, rozwój innych ogranicza prawo, a w jeszcze innych przypadkach przepisy
prawa wręcz wymuszają powstawanie innowacji. Wszystkie te sfery przenikają się wzajemnie
a przypadek odgrywa w całym procesie niemałą rolę.

2. Definicja i rola “łutu szczęścia” w procesie

Czy “szczęście” w procesie kreowania innowacji można utożsamiać z “przypadkiem”?
Definicje obu pojęć nie są zbyt doprecyzowane. Przypadkowa innowacja to nie zawsze wynik
czystego szczęścia. “Szczęście” z założenia zakłada bierność, natomiast poszukiwania w
ramach modelu “serendipity” są rezultatem zaangażowania, aktywności oraz otwartości na
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nieoczywiste rezultaty badań czy poszukiwań (Dew, 2009). Niezwykle ważnym aspektem tej
koncepcji jest sam stosunek badacza i otwartość jego umysłu (“mindfulness”). Otwartość
umysłu innowatora implikuje m. in. zdolność nie odrzucania wyników nieoczekiwanych
(Kamprath, and Henike, 2019), a raczej zaakceptowanie ich potencjalnej wartości w procesie
poszukiwania i interpretowania pochodzenia nowych rozwiązań. Prócz tego nastawienia, wielu
autorów jako kluczowe wymienia motywację i życiowe doświadczenie. Zbieranie różnego
rodzaju informacji: wiedzy historycznej, mądrości czy wiedzy podstawowej (Kamprath, and
Henike, 2019) - tylko analizując je łącznie możemy określić znaczenie odkrycia bądź przypisać
mu wartość istotną z perspektywy nowego spojrzenia.
Zwolennicy przypadkowego modelu innowacji odcinają się od utożsamiania go ze
szczęściem, warto jednak w tym miejscu poświęcić parę zdań pojęciu “merytokracji”.
Definiowane jest ono dość niejednoznacznie. Oznacza ogólnie mówiąc przyjęcie założenia, że
status społeczny innowatora uzależniony jest tylko i wyłącznie od jego jednostkowych zasług
takich jak osiągnięcia, praca, kompetencje, talent czy wyznawane wartości. Zakłada więc
całkowitą dyskryminację szczęścia jako takiego w drodze do osiąganiu sukcesu. Można się
zastanawiać z czego wynika tak skrajna potrzeba podkreślania talentu i ciężkiej pracy i
jednocześnie wykluczania znaczenia innych czynników w dochodzeniu na szczyt. Robert Frank
podaje dwie przyczyny: jedną z nich jest wzmocnienie prawa do zarabiania dużych pieniędzy
czy posiadanego prestiżu. Drugą jest przekonanie, że jeśli wierzymy, że sukces zależy tylko od
nas i nakładów naszej pracy oraz wysiłku, a co za tym idzie mamy, często nawet przesadnie,
pozytywne zdanie dotyczące naszych zdolności - jesteśmy bardziej skłonni do podjęcia wysiłku
w staraniach i dążeniu do sukcesu. Postawy doceniające rolę szczęścia zakładają, że nawet
największy wysiłek nie gwarantuje sukcesu, mogłoby to potencjalnie skłonić ludzi do biernego
oczekiwania na rozwój wypadków (Frank, 2018).
Czy jednak jest coś złego w fakcie urodzenia w zamożnej rodzinie, korzystania ze
sprzyjających czynników zewnętrznych czy ze zwykłych zbiegów okoliczności zarówno
w życiu osobistym czy decyzjach biznesowych? Istotnie, nikt nie lubi gdy deprecjonuje się rolę
jego pracy, nie znaczy to jednak, że należy dyskryminować inne okoliczności, które pozwalają
dojść do wyznaczonego celu. Tylko szersze spojrzenie i kompleksowe ujęcie uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych pozwala na maksymalizację potencjalnych efektów oraz, co
niezwykle istotne w odniesieniu do innowacji, uniknięcie bądź zminimalizowanie niepewności
w podejmowaniu decyzji rynkowych.

303

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Od przebłysku…

3. Od przypadku do modelu zarządzania innowacją

Model “serendipity” zakłada kilka wzorców, którym można przyporządkować kluczowe
w dziejach innowacje. W dalszej części rozważań, posługując się poniekąd klasyfikacją, którą
sporządzili w swoim artykule Kamprath i Henike spróbuje przyporządkować i opisać wybrane
studia przypadku.
Przypadkowe odkrycia opierają się na kilku zaobserwowanych wzorcach wynikających np.
z bycia w odpowiednim miejscu, zaobserwowania czegoś potencjalnie nowego przez
wykorzystanie „odpowiedniego czasu”. Można zadać sobie pytanie czy przypadkowe jest samo
odkrycie czy proces do niego prowadzący? Często również nie można hierarchicznie umieścić
miejsca i czasu gdyż są ze sobą ściśle powiązane (jak w odkryciu księżyców Jowisza przez
Galileusza). Historia pokazuje, że często nie tylko dwa wymienione wyżej aspekty mają
kluczowy wpływ na przypadkowe odkrycia.
Wg klasyfikacji Kampratha i Henike innowacja może powstać również na skutek
przypadkowego połączenia materiałów (Viagra, promienie Roentgena, wulkanizacja gumy),
odpowiednich osób (witamina C), nieznanych powiązań danych czy następstw wcześniejszych
wynalazków (spontaniczna radioaktywność) (Kamprath, and Henike, 2019). Ta klasyfikacja
jest uproszczonym rozwiązaniem aż 17 wzorów zbiegów okoliczności, które podaje Van Andel
w jednym z swoich opracowań (Van Andel, 1994). Inny podział, z perspektywy autorki, nieco
zawężony i ograniczony do odkryć z dziedziny medycyny, prezentuje De Rond w „Structure of
serendipity” wyróżniając „pseudoserendipity” – gdzie celem był wynalazek, ale droga do niego
była przypadkowa i zaskakująca (PCR i DNA). Kolejnym ogniwem podziału jest tutaj „true
serendipity” – cel uległ zmianie w procesie odkrywania (sildenafil), idąc dalej autor rozróżnia
przypadek jako nieplanowaną konsekwencję procesu badawczego oraz przypadek czysto
losowy (De Rond, 2005). Podział De Ronda pokazuje Rysunek 2.
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Rysunek 2. Struktura modelu przypadkowego zarządzania innowacjami. Opracowanie własne na
podstawie: De Rond M., (2005), Structure of serendipity.

Znamiennym jest, że w polskiej literaturze dotyczącej zarządzania innowacjami trudno
znaleźć choćby wzmiankę o roli przypadku. Autorzy publikacji koncentrują się wokół kilku
klasyfikacji i podziałów skutecznie omijając odniesienie się do roli “szczęśliwego trafu”, jakże
ważnego dla całego zagadnienia. Szczęśliwie jednak uczeni głównie z USA, Wielkiej Brytanii
czy Niemiec nie tylko umieszczają przypadek wysoko na liście źródeł innowacji, ale również
próbują go od lat usystematyzować i ująć w spójny model zarządzania.
Poszukując klasyfikacji modeli zarządzania innowacjami natrafiamy na brak
jednoznacznej definicji samego pojęcia, jak go nazywa Marek Ćwiklicki - biznesowego modelu
innowacji (Ćwiklicki, 2015). Dla A. Afuaha kluczową cechą modelu biznesowego jest
stworzenie ram organizacyjnych dla powstawania wartości (Afuah, 2014). W odniesieniu do
innowacji wyodrębnia on cztery modele zarządzania innowacją na podstawie dwóch kryteriów.
Syntetycznie pokazuje to tabela.
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Rysunek 3. Klasyfikacja modeli zarządzania innowacjami. Źródło: Ćwiklicki M., (2015) Klasyfikacja
modeli zarządzania innowacjami.

Z założenia modele ewoluują, może dochodzić wewnętrznie w organizacji do ich
wymiany i co kluczowe, wybór modelu uzależniony jest od otoczenia zewnętrznego, w jakim
dany twór organizacyjny funkcjonuje.
Ciekawą typologią modeli zarządzania innowacjami jest ta zaproponowana przez
Tarana, Boera i Lindgrena bazująca na kryteriach radykalności, zasięgu i złożoności innowacji.
Również ona opisuje cztery modele: otwarty/proaktywny - charakteryzujący się niską
złożonością innowacji, ale jej wysokim stopniem radykalności i zasięgu, przeciwnym do niego
jest model zamknięty/reaktywny. Kolejne dwa to zamknięty/proaktywny o wysokim poziomie
wszystkich trzech kryteriów oraz model otwarty/reaktywny, którego cechuje tylko wysoki
poziom zasięgu innowacji (Taran et al., 2015).
Wiele pojawiających się w literaturze klasyfikacji opiera się na prostym podziale
“open/closed innovation”, różni je głównie podejście do korzystania z zasobów intelektualnych
i kontroli danej organizacji nad nimi. Najnowsze teorie podkreślają złożoność procesów
innowacyjnych oraz interakcji wewnętrznych i zewnętrznych (Kozioł-Nadolna, 2017), które
mają wpływ nie tylko na pojawienie się innowacji, ale i jej rozwój i wdrożenie na rynku. Zasady
otwartości odnoszą się tutaj głównie do dzielenia się wiedzą, korzystania z dorobku innych w
celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów. Warto tutaj przytoczyć przykład polski podejścia
open oraz badania Jasińskiego, który innowację porównuje do teatru - aktorami pierwszego
planu są nauka, przemysł, państwo, tymi drugoplanowymi infrastruktura i transfer techniki,
konsumenci natomiast pełnią rolę widzów (Jasiński, 2006). Na konsumentach jako źródle
innowacji i jej modelowego rozwiązania bazuje, wspomniany już wcześniej w publikacji,
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E. Von Hippel, którego badania pokazały przeważające role użytkowników w całym cyklu
życia innowacji.
Wszystkie przytoczone wyżej przykłady nie są, w opinii autorki, kompletne. Koncentrują
się na samej strukturze organizacji bądź na wytyczonych kierunkach rozwoju, nie
uwzględniając w większości szerszego kontekstu innowacji jakim jest z jednej strony jej
otoczenie technologiczne i powszechne, z drugiej mechanizmy podejścia przypadkowego
modelu zarządzania innowacją, które w ogromnej liczbie przypadków dają impuls, zaczątek
czy punkt wyjścia do dalszych prac i rozwoju naukowego.

4. Xerox contra Pfizer - przypadek wykorzystany a przypadek
zmarnowany

Przypadkowość w badaniach naukowych budziła od zawsze wiele sprzeczności. Początkowo
uznawana za chaos i dezorganizację pracy dopiero z czasem zyskała na znaczeniu, dzięki
obserwacjom, poszukiwaniu wzorców i budowaniu modeli zarządzania innowacjami. Nie
można bowiem za niepowodzenie uznać genialnego “produktu ubocznego” poszukiwania
czegoś zupełnie nowego, a tym bardziej wyniku działań prowadzonych choćby w odmiennym
celu czy kierunku. Proces ten trafnie, ujął Henry Chesbrough nazywając go “zarządzaniem
negatywem” (Chesbrough, 2004).
Na dwóch przykładach warto przeanalizować różnice dzielące sukces od porażki.
Flagowym przykładem przekucia niepowodzenia w sukces rynkowy jest historia wynalezienia
Viagry.

Przykładem

szansy

niewykorzystanej

jest

historia

komputera

osobistego,

wynalezionego w firmie Xerox.
Viagra została wprowadzona na rynek amerykański w 1998 roku i szybko stała
się jednym z najchętniej kupowanych medykamentów. Socjologowie wskazują, że lek ten
wszedł na stałe również do kultury masowej - definiują nawet “przełomowy moment” - emisję
jednego z odcinków serialu “Seks w wielkim mieście” (Akkas, and McCabe, 2004) w roku
1999. Scenariusz tego odcinka koncentrował się wokół dobrodziejstw “niebieskiej tabletki”
(Tiefer, 2006).
Odkrycie Viagry nastąpiło przypadkiem (Wieczorkowska, 2016). Czynna substancja leku sildenafil - była początkowo badana jako lek przeciwdziałający nadciśnieniu tętniczemu i
płucnemu oraz dusznicy bolesnej. Preparat miał rozluźniać naczynia krwionośne i powodować
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lepszy przepływ krwi. W leczeniu nadciśnienia lek trafił zresztą na rynek, sprzedawany pod
nazwą “Revatio”. Wyniki badań klinicznych leczenia pozostałych schorzeń nie były jednak tak
zadowalające jakby życzył sobie tego producent. Potencjał dostrzeżono natomiast w jednym ze
skutków ubocznych działania sildenafilu.
Pacjenci biorący udział w testach zgłaszali, że w kilkadziesiąt minut po doustnym
przyjęciu leku występuje u nich długotrwały wzwód, utrzymujący się od 4 do 6 godzin (Conrad,
and Leiter, 2004). Potencjał rozwiązania dostrzegli specjaliści z firmy Pfizer, jednak do
rynkowego wykorzystania potrzebna była zmiana uwarunkowania legislacyjnego. Problem
“zaburzenia erekcji” został w latach 90 XX stulecia przedefiniowany ze zjawiska
psychogenicznego na medyczne i w roku 1992 uzyskał nazwę “dysfunkcji erekcji”
(Wieczorkowska, 2016). Ta zmiana umożliwiła wprowadzenie na rynek leków produktu
zawierającego sildenafil - Viagry.
Kampanię promocyjną leku kierowano początkowo do starszych mężczyzn.
Wykorzystano m. in. wypowiedzi znanych osobistości, zachęcających do leczenia impotencji,
w spotach promocyjnych wystąpił m. in. Robert Dole, ówczesny senator USA. Dobre wyniki
sprzedażowe w segmencie starszych klientów zainspirowały firmę Pfizer do rozszerzenia
kampanii reklamowej, w ten sposób Viagra stała się przykładem rozwiązania mającego na celu
ulepszenie komfortu życia seksualnego ogółu mężczyzn (Conrad, 2007).
W świecie, w którym “na wszystko jest tabletka”, przypadkowo odkryty sildenafil
okazał się źródłem rynkowego sukcesu i ważnym elementem kultury popularnej.
Firma Xerox zasłynęła wybitnymi innowacjami, których nigdy nie wykorzystano. Co
ciekawe, Xerox słynął w technologicznym świecie jako wysokiej klasy specjalista w zakresie
ochrony dóbr intelektualnych. Wynalazca i pierwszy producent maszyn do kopiowania
dokumentów często bywa także prezentowany jako idealny przykład na wykorzystanie synergii
i organizacji pracy grupowej (Den Kamp, and Hunter, 2019). Na rynku tworzenia kopii
dokumentów Xerox odniosło gigantyczny sukces. Nieprzypadkowo do dziś, w języku
potocznym używamy słowa “kserokopia”, pochodzącego przecież wprost od nazwy firmy
Xerox. Zupełnie inaczej wyglądał los innowacji powstających niejako “przy okazji” rozwijania
i wzmacniania głównej linii biznesowej firmy Xerox.
W celu poszukiwania nowych pól rynkowej ekspansji w 1969 roku, na bazie przejętej
spółki Scientific Data Systems (SDS) powołano Palo Alto Research Center (PARC). Ówczesny
zarząd firmy, zdając sobie sprawę ze stopniowego wyhamowania zysków z podstawowej
działalności Xeroxa, nakreślił nowy kierunek rozwoju firmy: “Architektura Informacji”
(Chesbrough, Rosenbloom, 2002).
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W latach 70-tych “osobiste komputery” nie istniały. Samo pojęcie “komputer”
przywodziło na myśl gigantyczne maszyny, mieszczące się z trudem w uniwersyteckich
pracowniach. Pracownicy PARC podjęli wyzwanie stworzenia kompletnego systemu
pozwalającego na pracę biurową, obsługiwanego przez jedną osobę i mieszczącego się w
standardowym, biurowym pomieszczeniu. Koncepcja naszkicowana przez zespół inżynierów
obejmowała 875-liniowy ekran, klawiaturę i “jednostkę wskazującą”, 2,5 megabajtową
“pamięć masową”, interfejs komunikacyjny (ethernet), mikroprocesor oraz 16 (docelowo 256)
kilobajtów pamięci operacyjnej (Thacker et al., 1979). Sprzęt pracował pod kontrolą
środowiska automatyzującego pracę biurową “Star”. Wydane w 1981 roku wykorzystywało
pomysły dobrze znane w dzisiejszych czasach: bitmapową grafikę, ikony, okna oraz interfejs
sterowany myszką (Johnson et al., 1989).

Takie zestawy miały realną szansę

zrewolucjonizować model pracy biurowej. Rynkowa recepcja produktu okazała się jednak
porażką. Nabywców znalazło niespełna 25 tys. “osobistych systemów biurowych” i to mimo,
że w kolejnych iteracjach produktu dodawano do niego pierwsze modele laserowych drukarek.
O rynkowym niepowodzeniu zestawów przesądziły brak spójnej strategii marketingowej oraz
wewnętrzna rywalizacja w ramach firmy Xerox pomiędzy główną linią biznesową
odpowiedzialną za produkcję i udoskonalanie maszyn kopiujących oraz zespołem powołanym
do opracowania systemów komputerowych.
Pracownicy PARC wynaleźli de facto pierwszy, prawdziwie osobisty komputer. Co
więcej, wypracowali ekosystem łączący sprzęt z oprogramowaniem. Stworzyli zręby systemu
operacyjnego wykorzystującego filozofię “what you see is what you get” (Smith, and
Alexander, 1988). Pomysły zaczerpnięte ze środowiska Star kilka lat później odniosły
gigantyczny sukces w interfejsach systemów operacyjnych Windows czy Mac OS. Firmie
Xerox innowacje te jednak nie przyniosły zysków - nikt ich na czas nie zauważył, zostały
pominięte. Spożytkowano je w zupełnie innym miejscu i otoczeniu biznesowym. Sprawa
“osobistych systemów biurowych” nie była ani pierwszą ani jedyną porażką rynkową Xeroxa.
Aż 11 z 35 produktów, których wdrażania zaniechano, zaistniało jako nowe twory biznesowe
(Tidd, and Bessant, 2013).
Przypadek “pominiętych innowacji” powstających w PARC uczy, że odpowiednia
struktura badawczo - rozwojowa oraz świetne pomysły naukowców to nie wszystko. Do
efektywnej komercjalizacji wynalazków korporacje potrzebują jasno rozpisanych procesów,
narzędzi i zasobów. A przede wszystkim precyzyjnej wizji wykorzystania badań prowadzonych
na rzecz firmy.
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5. Podsumowanie

“Szczęście sprzyja przygotowanym na nie umysłom” (wypowiedź przypisywana
Ludwikowi Pasteurowi) - ta prosta trawestacja rzymskiej maksymy “audaces fortuna iuvat”
może z powodzeniem posłużyć za motto każdego wynalazcy. Otwartość umysłu, znajomość
modeli zarządzania innowacjami i umiejętność dostosowania ich do efektów korporacyjnej
pracy to czynniki definiujące powodzenie rynkowego wykorzystania wynalazku. Historia
“samotnego wynalazcy” który wprawia w osłupienie ekspertów swoim odkryciem jest w
zdecydowanej większości mitem (Lemley, 2012). Większość istotnych wynalazków powstała
(i zyskała rynkowe uznanie) w wyniku zaplanowanego procesu, realizowanego w odpowiednio
skonfigurowanej grupie roboczej. “Szczęśliwy traf” potrafi zmieniać bieg historii i definiować
nowe, rynkowe role produktów. Równie ważne jednak jak “łut szczęścia” jest odpowiednie
zaplanowanie procesu przekuwania innowacji w produkt i wpisania tego procesu w odpowiedni
model.
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Streszczenie: Naczynia kuchenne i stołowe muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach
prawa, odnoszące się do ich bezpieczeństwa. Aby naczynia nie były źródłem zanieczyszczeń
chemicznych wprowadzanych do żywności, a tym samym nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia
konsumentów, powinny być prawidłowo użytkowane, zgodnie z zaleceniami przekazanymi
przez producentów. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego mającego na celu
ocenę wiedzy konsumentów na temat bezpieczeństwa naczyń kuchennych i stołowych oraz
ocenę zachowań konsumentów na rynku tych produktów. Badaniem objęto 256 osób, badanie
zostało przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CAWI. Stwierdzono, że respondenci nie
mają pełnego zaufania do bezpieczeństwa naczyń dostępnych na polskim rynku. Respondenci
mają świadomość związku między bezpieczeństwem spożywanej żywności a bezpieczeństwem
naczyń, z którymi żywność ma kontakt. Jednak ich wiedza na temat rodzajów zagrożeń dla
zdrowia człowieka, które mogą wynikać z niskiej jakości naczyń bądź ich niewłaściwego
użytkowania, a także czynników zwiększających ryzyko migracji toksycznych substancji z
naczyń do żywności, jest niewystarczająca. Dlatego w celu ochrony zdrowia konsumentów
konieczne jest prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacyjnych, mających na celu
zwiększenie świadomości i wiedzy konsumentów w zakresie zagrożeń, które wiążą się z
użytkowaniem naczyń.
Słowa kluczowe: naczynia kuchenne i stołowe, bezpieczeństwo żywności, materiały i wyroby
przeznaczone do kontaktu z żywnością
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ASSESSMENT OF THE KNOWLEDGE OF CONSUMERS ABOUT THE
SAFETY OF COOKWARE AND TABLEWARE

Abstract: Cookware and tableware must meet the requirements of the law relating to their
safety. In order for the dishes not to be a source of chemical impurities introduced into the food
and thus not to pose a risk to the health of consumers, they should be used correctly, in
accordance with the recommendations provided by the manufacturers. The article presents the
results of a survey aimed at assessing the knowledge of consumers about the safety of cookware
and tableware and assessing consumer behaviour on the market of these products. 256 people
took part in the survey, which was conducted using the CAWI technique. It was found that
respondents do not have full confidence in the safety of dishes available on the Polish market.
Respondents are aware of the relationship between the safety of the food consumed and the
safety of the dishes with which the food comes into contact. However, their knowledge about
the types of risks to human health that may result from poor quality of dishes or their improper
use, as well as factors that increase the risk of migration of toxic substances from dishes to food,
is insufficient. Therefore, in order to protect the health of consumers, it is necessary to carry
out information and educational activities aimed at increasing consumer awareness and
knowledge of the risks that are connected with the use of dishes..
Keywords: kitchenware and tableware, food safety, Food Contact Materials

1. Wprowadzenie
Rynek artykułów gospodarstwa domowego oferuje konsumentom szeroką gamę naczyń
kuchennych i stołowych, które są wykonywane z różnych materiałów i surowców, m.in. szkła,
ceramiki, aluminium, stali, tworzywa sztucznego, drewna. Ze względu na ich przeznaczenie
naczynia kuchenne i stołowe są zaliczane do materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością (Food Contact Materials – FCM). Ponieważ naczynia mogą mieć kontakt
z żywnością na każdym etapie jej przygotowania, przechowywania i spożywania, muszą
spełniać określone wymagania odnoszące się do ich bezpieczeństwa, aby nie były źródłem
zanieczyszczeń chemicznych wprowadzanych do żywności, a tym samym nie stanowiły
zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu, poprawa zachowań
żywieniowych oraz stanu zdrowia społeczeństwa ma kluczowe znaczenie w obszarze ochrony
zdrowia publicznego, a tym samym jest jednym z filarów europejskiej polityki wyżywienia
(Kowalska, 2018; Kozioł-Kozakowska et al., 2014). Współcześni konsumenci mają coraz
większą świadomość zasad zdrowego żywienia oraz zależności między jakością i
bezpieczeństwem spożywanej żywności a zdrowiem. Utożsamiają bezpieczeństwo żywności
przede wszystkim z brakiem negatywnych skutków dla zdrowia człowieka wynikających z jej
spożywania, a także brakiem występowania w niej zanieczyszczeń (Kowalska, 2018; Hanus,
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2017). Takie podejście spójne jest z większością definicji zdrowego odżywiania, które
zakładają wybór świeżych, bogatych w składniki odżywcze produktów spożywczych, nie
zawierających zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia człowieka. Ponieważ źródłem
zanieczyszczeń wprowadzanych do żywności mogą być materiały i wyroby, które wchodzą z
nią w kontakt, współczesna definicja zdrowego odżywiania powinna uwzględniać stosowanie
bezpiecznych opakowań oraz naczyń kuchennych i stołowych (Wang, 2022). Konsumenci
powinni być świadomi związków między bezpieczeństwem żywności a wyrobami, z którymi
ma ona kontakt podczas jej przetwarzania, przechowywania i konsumpcji.
W celu ograniczenia narażenia konsumenta na działanie substancji szkodliwych dla
zdrowia, które pochodzą z materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością, wymagania
odnoszące się do ich bezpieczeństwa zostały określone w przepisach prawa żywnościowego.
Najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Rozporządzenie (WE) 1935, 2004), a
także Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej
praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) 2023, 2006). Przepisy te stanowią, że materiały i
wyroby wchodzące w kontakt z żywnością powinny być wytwarzane zgodnie z zasadami dobrej
praktyki produkcyjnej. Zasady te obejmują stosowanie odpowiednich surowców do produkcji,
właściwą organizację warunków produkcji, nadzorowanie procesów produkcyjnych,
zapewnienie świadomości personelu w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa wyrobów,
wdrożenie udokumentowanego systemu zapewnienia jakości, a także kontrolę jakości i
bezpieczeństwa wyrobów w celu zapewnienia ich zgodności z mającymi zastosowanie
przepisami prawnymi (Rozporządzenie Komisji (WE) 2023, 2006).
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, użytkowane zgodnie z
przeznaczeniem, muszą być wystarczająco obojętne, aby w normalnych lub możliwych do
przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności
w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, powodować
niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub pogorszenie jej cech
organoleptycznych (Rozporządzenie (WE) 1935, 2004). Wyroby wprowadzane do sprzedaży
detalicznej muszą być również odpowiednio oznakowane – musi być do nich dołączona
informacja, że są one przeznaczone do kontaktu z żywnością, szczególne wskazówki dotyczące
ich użytkowania lub symbol oznaczający przeznaczenie wyrobu do kontaktu z żywnością. Jeśli
jest to konieczne z punktu widzenia ochrony zdrowia konsumenta, do wyrobów powinny być
również dołączone zalecenia, których powinien przestrzegać konsument w celu ich
bezpiecznego użytkowania. Dodatkowo wyroby powinny być oznaczone w sposób
umożliwiający ich identyfikację oraz zapewniający możliwość ich monitorowania w celu
skutecznego wycofania z rynku, jeśli nie spełniają wymagań w zakresie bezpieczeństwa.
Informacje te mogą być zamieszczone na wyrobie, jego opakowaniu, etykiecie bądź dołączonej
314

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

A. Szkiel, K. Burczyk

ulotce. Informacje powinny być przekazywane konsumentom w taki sposób, aby były
widoczne, czytelne i nie wprowadzały ich w błąd (Rozporządzenie (WE) 1935, 2004).
Prowadzone badania potwierdzają, że substancje chemiczne pochodzące z naczyń
kuchennych i stołowych, które są wykonane w niewłaściwy sposób, z nieodpowiednich
materiałów bądź są niewłaściwie użytkowane, mogą w pewnych warunkach przeniknąć do
żywności (Wang, 2022). Do czynników, które determinują rodzaj i ilość toksycznych substancji
uwalnianych z naczyń do żywności, a tym samym stopień jej zanieczyszczenia, należą rodzaj
materiału, z którego naczynia są wykonane, temperatura, której naczynia są poddawane w
trakcie ich użytkowania, pH i zasolenie produktów, z którymi naczynia wchodzą w kontakt, a
także wiek naczyń (Al Zubaidy, Mohammad, and Bassioni, 2011; Li, 2020; Alabi et al., 2021).
Źródłem zagrożeń chemicznych, które mogą mieć istotny wpływ na zdrowie konsumenta,
są naczynia wykonane z tworzyw sztucznych. W trakcie użytkowania naczyń melaminowych
może dochodzić do uwalniania melaminy do żywności. Stopień migracji melaminy wzrasta
wraz z temperaturą i jest tym wyższy, im gorszej jakości są naczynia. Może również zależeć od
pH i zasolenia (Al Zubaidy, Mohammad, and Bassioni, 2011). Dlatego naczynia melaminowe
nie powinny być stosowane podczas gotowania i podgrzewania żywności, serwowania
żywności o wysokiej temperaturze, a także serwowania owoców i kwaśnych potraw (Jarosová
et al., 2020). Melamina jest substancją niebezpieczną dla zdrowia – może prowadzić do kamicy
układu moczowego i przewlekłej bądź ostrej niewydolności nerek (Li, Song, and Wen, 2019).
Ponadto powiązano ekspozycję na melaminę z albuminurią, reakcjami alergicznymi oraz
nadciśnieniem tętniczym (Jarossová et al., 2020; Polak-Śliwińska, Śliwiński, and Kubiak,
2014). Z użytkowaniem naczyń z melaminy może być również powiązane uwalnianie
formaldehydu, zaliczanego do grup substancji kancerogennych, wykazujących działanie
cytotoksyczne i drażniące (Pawlicka et al., 2014).
Z użytkowaniem naczyń wykonanych z poliamidu może być związane uwalnianie
pierwszorzędowych amin aromatycznych, które są zaliczane do substancji potencjalnie
kancerogennych (Pawlicka et al., 2009). Z kolei naczynia z silikonu pod wpływem temperatury
mogą być źródłem zanieczyszczenia żywności lotnymi związkami organicznymi. Ponadto z
użytkowaniem naczyń z tworzyw sztucznych może być również powiązane uwalnianie
plastyfikatorów, należących do grup substancji zaburzających funkcjonowanie układu
hormonalnego, wywierających szkodliwy wpływ na układ nerwowy oraz system
odpornościowy. Te substancje szczególnie łatwo ulegają wymywaniu do żywności
zawierającej tłuszcz (Ćwiek-Ludwicka, Stelmach, and Półtorak, 2007).
Zagrożeniem związanym z użytkowaniem naczyń wykonanych ze szkła i ceramiki może
być obecność w żywności metali ciężkich, takich jak ołów i kadm. Migracja metali ciężkich z
naczyń do żywności może się wiązać z ich działaniem kancerogennym, może być również
przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego. Ponadto metale
ciężkie wykazują działanie nefrotoksyczne i neurotoksyczne, mogą również prowadzić do
uszkodzenia wątroby (Pawlicka et al., 2014) oraz wywoływać skutki żołądkowo-jelitowe i
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hematologiczne. Badania wykazały, że uwalnianie metali zwiększa się wraz z rosnącym czasem
kontaktu i temperatury, a zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu pH (Li, 2020). Wzrost
migracji ołowiu do żywności może zwiększać się wraz z wiekiem naczynia (Alabi et al., 2021).
Naczynia metalowe oraz powlekane powłokami galwanicznymi mogą powodować
uwalnianie do żywności chromu i niklu, które wykazują działanie kancerogenne, mutagenne i
teratogenne, mogą uszkadzać układ oddechowy, przewód pokarmowy oraz powodować reakcje
alergiczne i zmiany skórne (Pawlicka et al., 2014).
Z kolei naczynia aluminiowe mogą być źródłem uwalniania do żywności aluminium.
Badania wiążą aluminium z różnymi chorobami mózgu, krwi i kości (Verissimo, Oliveira, and
Gomes, 2006). Ponadto aluminium często wiąże się z substancjami zawartymi w żywności,
takimi jak fluorki i fosforany, co może powodować, że są one mniej przyswajalne. Wymywanie
aluminium z naczyń do żywności zwiększa się wraz ze spadkiem pH, wzrostem temperatury
oraz wzrostem zasolenia (Al Zubaidy, Mohammad, and Bassioni, 2011).
Bezpieczeństwo materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym
naczyń kuchennych i stołowych, jest objęte urzędową kontrolą, a identyfikowane zagrożenia są
zgłaszane do unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
żywnościowych i środkach żywienia zwierząt – RASFF (Rapid Alert System for Food and
Feed) (Korzycka, and Wojciechowski, 2017). Z analizy danych dotyczących notyfikacji
wynika, że do systemu RASFF zgłoszono 465 notyfikacji dotyczących materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które nie spełniały wymagań przepisów prawnych
oraz kryteriów w zakresie bezpieczeństwa, a tym samym stanowiły bezpośrednie lub pośrednie
zagrożenie dla zdrowia człowieka. Wśród tych notyfikacji ok. 70% dotyczyło naczyń
kuchennych i stołowych. Polska zgłosiła 41 notyfikacji dotyczących naczyń, z czego 18 było
związanych z poważnym ryzykiem zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Większość
notyfikacji dotyczyła przekroczonych limitów migracji pierwszorzędowych amin
aromatycznych (RASFF portal, 2022).

2. Cel i metoda badania
Celem badania była ocena wiedzy konsumentów dotyczącej bezpieczeństwa naczyń
kuchennych i stołowych oraz ocena zachowań konsumentów na rynku tych produktów.
Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową z wykorzystaniem autorskiego
kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz składał się z 17 pytań jedno- i wielokrotnego wyboru
typu zamkniętego. Pierwsza grupa pytań zadanych respondentom dotyczyła ich zachowań
związanych z zakupem naczyń, w tym m.in. miejsca zakupów, rodzaju kupowanych naczyń, a
także kryteriów branych pod uwagę przez respondentów podczas wyboru naczyń. Druga grupa
pytań miała na celu poznanie opinii respondentów na temat cech naczyń świadczących o ich
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jakości, ocenę postrzegania przez respondentów bezpieczeństwa naczyń dostępnych na polskim
rynku, a także ocenę zachowań respondentów związanych z użytkowaniem naczyń w aspekcie
ograniczania ryzyka wprowadzenia do żywności zanieczyszczeń chemicznych. Ostatnia grupa
pytań miała na celu ocenę wiedzy konsumentów w zakresie wymagań przepisów prawnych
dotyczących naczyń, odnoszących się do ich bezpieczeństwa. Kwestionariusz ankiety zawierał
również pytania dotyczące struktury respondentów.
Badanie przeprowadzono w okresie czerwiec 2021 - luty 2022 roku. Badanie zostało
przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interview) –
kwestionariusz został udostępniony ankietowanym w wersji elektronicznej poprzez portale
społecznościowe.
Badaną grupę różnicują trzy czynniki zmienne – płeć, wiek oraz wykształcenie. W badaniu
wzięło udział 256 respondentów, w tym 194 kobiety (76%) oraz 62 mężczyzn (24%).
Najliczniejszą grupę (147 osób, co stanowi 57% badanej populacji) stanowiły osoby w wieku
25-45 lat, następnie 61 osób (24%) w wieku powyżej 45 lat oraz 48 osób (19%) w wieku poniżej
25 lat. Większość ankietowanych (141 osób – 55%) posiada wykształcenie wyższe, 65 osób
(25%) wykształcenie średnie, 45 osób (18%) wykształcenie zawodowe i 5 osób (2%)
wykształcenie podstawowe. Charakterystykę respondentów przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1.
Charakterystyka respondentów
Kryterium
Płeć
Wiek

Wykształcenie

Zmienna
kobieta
mężczyzna
poniżej 25
25-45
powyżej 45
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

Liczba respondentów
194
62
48
147
61
5
45
65
141

% ogółu
76
24
19
57
24
2
18
25
55

Badanie miało charakter badania niewyczerpującego, a dobór próby miał charakter
przypadkowy. Badana próba nie jest reprezentatywna i nie odzwierciedla struktury badanej
populacji (użytkowników naczyń kuchennych i stołowych), dlatego uzyskane wyniki nie mogą
być uogólnione na całą populację. Dostarczają jednak ogólnych informacji o poziomie wiedzy
konsumentów na temat bezpieczeństwa naczyń, mogą być również podstawą do sformułowania
ogólnych wniosków w tym zakresie. Ze względu na nielosowy dobór próby brak jest
możliwości zastosowania w analizie uzyskanych wyników rachunku prawdopodobieństwa.
Stąd też uzyskane wyniki zostały poddane analizie z wykorzystaniem metod statystyki
opisowej.
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3. Omówienie wyników
Pierwsza grupa pytań zadanych respondentom miała na celu poznanie ich zachowań
związanych z wyborem i zakupem naczyń kuchennych. Poproszeni o wskazanie miejsca, w
którym najczęściej kupują naczynia, ankietowani wskazywali przede wszystkim sklepy
internetowe (34%) oraz sklepy z artykułami gospodarstwa domowego (30%). Nieco mniejsza
grupa ankietowanych (23%) zadeklarowała, że kupuje naczynia przede wszystkim w centrach
handlowych. Najmniejsza grupa respondentów (13%) kupuje naczynia w przypadkowym
sklepie.
Wśród najczęściej kupowanych naczyń (respondenci byli poproszeni o wskazanie
maksymalnie trzech rodzajów naczyń – Rysunek 1) największa grupa ankietowanych (73%)
wskazała naczynia szklane. Respondenci chętnie kupują również naczynia stalowe/żeliwne
(64% wskazań) oraz ceramiczne/porcelanowe (57%). W dalszej kolejności wskazywane były
naczynia aluminiowe (25%) oraz z tworzywa sztucznego (21%). Respondenci najrzadziej
wybierają naczynia bambusowe (9%), drewniane (2%) oraz silikonowe (1%).

Rysunek 2. Rodzaje naczyń kupowane przez respondentów
Dla większości respondentów ważny jest rodzaj materiału, z którego wykonane są naczynia.
60% ankietowanych zawsze zwraca uwagę na rodzaj materiału, zaś 20% zazwyczaj zwraca na
to uwagę. Dla pozostałej grupy materiał ma mniejsze znaczenie – 16% respondentów zwraca
uwagę na materiał tylko czasami, a 4% nie robi tego nigdy.
Badanie miało również na celu poznanie kryteriów, którymi kierują się respondenci,
dokonując wyboru naczyń, a także cech świadczących o jakości naczyń (ankietowani
wskazywali maksymalnie trzy kryteria i trzy cechy – Rysunek 2). Dla respondentów
najważniejsza jest cena (54%), jakość (45%), wygląd (42%) oraz funkcjonalność naczyń (39%).
Mniejsze znaczenie ma dla nich rodzaj materiału, z którego są wykonane naczynia (30%),
przeznaczenie naczyń (26%) oraz ich pojemność (24%). Najmniej ważne są dla ankietowanych
marka (9%) oraz ciężar naczynia (3%). Niepokojące jest, że dla tylko 15% respondentów cechą
318

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

A. Szkiel, K. Burczyk

świadczącą o jakości naczyń jest ich bezpieczeństwo. Odmienne wyniki badania uzyskały
Kawecka i Cholewa-Wójcik (Kawecka, and Cholewa-Wójcik, 2017), badając podejście
konsumentów do bezpieczeństwa opakowań do żywności. Autorki potwierdziły, że
najważniejszym wymaganiem stawianym przez konsumentom tego typu opakowaniom jest ich
bezpieczeństwo.

Rysunek 2. Kryteria wyboru naczyń przez respondentów
Niemal dla wszystkich ankietowanych (90%) cechą świadczącą o jakości naczyń jest ich
wykonanie, zaś 61% uważa, że jakość naczyń ściśle związana jest z ich funkcjonalnością. Z
kolei połowa ankietowanych utożsamia jakość naczyń z ich wyglądem, a 45% z ich
bezpieczeństwem. W opinii 32% osób jakość naczyń może być utożsamiana z popularnością
marki. Tylko 4% respondentów uważa, że o jakości naczyń świadczy ich cena (Rysunek 3).

Rysunek 3. Cechy świadczące o jakości naczyń w opinii respondentów
W opinii ankietowanych ich wiedza na temat bezpieczeństwa naczyń nie jest duża. Tylko
8% uczestników badania uważa, że posiada dużą wiedzę w tym zakresie, natomiast większość
(77%) zadeklarowała, że tylko trochę słyszała na ten temat. Brak wiedzy na temat
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bezpieczeństwa naczyń zadeklarowało 15% ankietowanych. Podobne wyniki uzyskała
Żbikowska et al. (Żbikowska et al., 2019), badając poziom wiedzy konsumentów na temat
bezpieczeństwa opakowań do żywności.
Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie opinii respondentów na temat bezpieczeństwa
naczyń kuchennych dostępnych na polskim rynku. Połowa uczestników badania nie potrafiła
wyrazić swojej opinii na ten temat. Tylko 11% respondentów uważa, że wszystkie naczynia
dostępne na rynku są bezpieczne. Podobne wyniki uzyskała Żbikowska et. al. (Żbikowska et.
al., 2019), badając postrzeganie przez konsumentów bezpieczeństwa opakowań do żywności –
uzyskane przez zespół wyniki dowodzą, że tylko 8,3% konsumentów uznaje opakowania za w
pełni bezpieczne. Zdaniem 35% ankietowanych bezpieczne są tylko naczynia droższe. Wśród
ankietowanych jest również niewielka grupa osób (4%), według których naczynia dostępne na
rynku nie są bezpieczne. Ponad połowa respondentów (54%) jest skłonna zapłacić wyższą cenę
za naczynia, jeśli będzie miała pewność, że są one bezpieczne. Dla 20% ankietowanych
zwiększona pewność dotycząca bezpieczeństwa naczynia nie jest czynnikiem uzasadniającym
jego wyższą cenę. Pozostała grupa (26%) nie potrafiła wyrazić swojej opinii na ten temat.
Ankietowani za najbardziej bezpieczne uznają naczynia szklane (66% wskazań),
stalowe/żeliwne (59%) oraz ceramiczne/porcelanowe (57%). W dalszej kolejności respondenci
wskazywali naczynia aluminiowe (25%), z tworzywa sztucznego (18%) oraz bambusowe
(14%). Najmniejsza grupa respondentów uznaje za bezpieczne naczynia drewniane (6%) oraz
silikonowe (4%). Wyniki przedstawiono na Rysunku 4. Należy zauważyć, że podobną strukturę
odpowiedzi zaobserwowano w odniesieniu do pytania dotyczącego najczęściej kupowanych
naczyń. Można więc stwierdzić, że respondenci najczęściej kupują te naczynia, które w ich
opinii są najbardziej bezpieczne. Również badania prowadzone przez Żbikowską et. al.
(Żbikowska et. al., 2019) potwierdziły, że respondenci za najbardziej bezpieczne opakowania
do żywności uznają opakowania szklane, a najmniej bezpieczne – opakowania z tworzyw
sztucznych i metalowe.

Rysunek 4. Bezpieczeństwo naczyń w opinii respondentów
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W celu zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów, producenci są zobowiązani dołączyć
do naczyń wskazówki dla konsumentów dotyczące ich prawidłowego użytkowania. Uczestnicy
badania w większości zadeklarowali, że takie informacje są dla nich istotne – 29% zawsze
zapoznaje się z informacjami znajdującymi się na naczyniu, jego etykiecie, opakowaniu bądź
dołączonej ulotce, a niemal połowa (47%) przeważnie zapoznaje się z takimi informacjami.
Jednak wśród ankietowanych są również osoby, dla których informacje związane z
bezpieczeństwem użytkowania naczyń nie są istotne – 7% wskazało odpowiedź, że raczej nie
zapoznaje się z takimi informacjami, a 3% nie robi tego nigdy. Pozostała grupa ankietowanych
(14%) miała trudności z odpowiedzią na to pytanie.
Stosunek respondentów do zaleceń związanych z użytkowaniem naczyń przekłada się na
ich zachowania podczas korzystania z naczyń. Większość ankietowanych stosuje się do zaleceń
producenta – 20% deklaruje, że zawsze używa naczyń zgodnie z zaleceniami, a ponad połowa
(54%) przeważnie stosuje się do zaleceń. Z kolei 9% odpowiedziało, że raczej nie stosuje do
zaleceń dotyczących właściwego użytkowania naczyń, a 2% wskazało odpowiedź, że nie
stosuje się do zaleceń. Pozostała grupa respondentów (14%) miała trudności z odpowiedzią na
to pytanie.
Respondenci w większości (64%) są świadomi, że konsekwencją niewłaściwego
użytkowania naczyń może być zanieczyszczenie żywności toksycznymi substancjami, a ponad
połowa (53%) uważa, że substancje migrujące z naczyń do żywności mogą być potencjalnym
czynnikiem kancerogennym. Wśród negatywnych skutków związanych z użytkowaniem
naczyń respondenci wskazywali również zmiany cech organoleptycznych żywności (36%),
szybsze psucie się żywności (31%) oraz wywoływanie alergii (28%). Tylko 13%
ankietowanych jest świadomych, że konsekwencją niewłaściwego użytkowania naczyń bądź
korzystania z naczyń niskiej jakości mogą być choroby nerek. Wśród uczestników badania są
również osoby (3%), które uważają, że z użytkowaniem naczyń nie wiążą się żadne zagrożenia
dla ich zdrowia, a także osoby (5%), które zadeklarowały brak wiedzy w tym zakresie. Można
więc stwierdzić, że respondenci są świadomi potencjalnych negatywnych wpływów naczyń na
bezpieczeństwo żywności, mimo niepełnej wiedzy w zakresie rodzajów i skutków tych
wpływów. Również wyniki badania przeprowadzonego przez Żbikowską et. al. (Żbikowska et.
al., 2019) oraz Antonowicz et. al. (Antonowicz et.al.), 2021) wykazały, że konsumenci są
świadomi związków między opakowaniem a bezpieczeństwem zapakowanych środków
spożywczych.
Większość respondentów (88%) wie, że na intensywność migracji substancji z naczynia do
żywności wpływa temperatura. Konsumenci wiążą również intensywność migracji z czasem
kontaktu żywności z naczyniem (79%) oraz rodzajem naczynia (65%). Mniejsza grupa
konsumentów (18%) wie, że intensywność migracji może zależeć od pH potrawy oraz wieku
naczynia, a najmniejsza (14%) wiąże intensywność migracji z zasoleniem produktu (Rysunek
5).
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Rysunek 5. Czynniki wpływające na intensywność migracji substancji z naczyń do żywności
w opinii respondentów
Kolejna grupa pytań miała na celu sprawdzenie wiedzy respondentów na temat wymagań
stawianym naczyniom odnoszących się do ich bezpieczeństwa. Wyniki badania wskazują, że
wiedza ankietowanych w tym zakresie nie jest duża. Niemal połowa z nich (47%) nie wie, że
wymagania dotyczące naczyń są regulowane przepisami prawnymi, a zdaniem 17%
bezpieczeństwo naczyń nie jest obszarem regulacji prawnych. Istnienia wymagań prawnych w
tym obszarze jest świadomych 36% respondentów.
Większość respondentów (60%) wie, że naczynia powinny posiadać oznaczenie
informujące o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością, ponadto 57% osób prawidłowo
odpowiedziało, że użytkowanie naczyń nie może powodować migracji substancji z naczynia
do żywności. Mniejsza grupa ankietowanych (34%) wie, że naczynia nie mogą powodować
zmian cech organoleptycznych żywności, a 27% wskazało odpowiedź, że naczynie powinno
zawierać informację dotyczącą jego przeznaczenia i właściwego użytkowania. 25%
respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, zaś 17% sądzi, że przepisy prawne nie
określają wymagań w zakresie bezpieczeństwa naczyń.
Tylko 38% respondentów wie, że jednostką sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem
naczyń wprowadzanych do obrotu w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zdaniem
16% respondentów nadzór nad bezpieczeństwem naczyń sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, 13% wskazało Ministerstwo Zdrowia, zaś 8% Inspekcję Weterynaryjną.
Pozostała grupa respondentów (25%) zadeklarowała brak wiedzy w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia, że naczynia nie spełniają wymagań odnoszących się do ich
bezpieczeństwa, Państwowa Inspekcja Sanitarna przekazuje konsumentom informację
dotyczącą wycofania wyrobu z rynku i zalecenia dotyczące postępowania z takim wyrobem. Z
taką informacją, przekazywaną konsumentom za pomocą mediów oraz publikowaną na stronie
internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spotkało się 38% ankietowanych.
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4. Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonego badania uprawniają do sformułowania wniosku, że respondenci
nie mają pełnego zaufania do bezpieczeństwa naczyń dostępnych na polskim rynku. Za
najbardziej bezpieczne uznają naczynia szklane i tego rodzaju naczynia kupują najczęściej.
Na podstawie uzyskanych wyników można również stwierdzić, że respondenci mają
świadomość związków między bezpieczeństwem spożywanej żywności a bezpieczeństwem
naczyń, które są wykorzystywane podczas jej przygotowania, przechowywania i spożywania.
W większości stosują się do zaleceń producentów dotyczących właściwego użytkowania
naczyń. Jednak ich wiedza na temat rodzajów zagrożeń dla zdrowia człowieka, które mogą
wynikać z niskiej jakości naczyń bądź ich niewłaściwego użytkowania, a także czynników
zwiększających ryzyko migracji toksycznych substancji z naczyń do żywności, jest
niewystarczająca.
Należy również podkreślić, że nie wszyscy respondenci utożsamiają jakość naczyń z ich
bezpieczeństwem oraz w niewielkim stopniu kierują się bezpieczeństwem naczyń, dokonując
ich zakupu. Jest to niepokojące, ponieważ konsumenci codziennie korzystają z różnego rodzaju
naczyń kuchennych oraz stołowych, a nawet krótki czas kontaktu żywności z naczyniem może
wpłynąć na jej zanieczyszczenie toksycznymi substancjami. Dlatego w celu ochrony zdrowia
konsumentów konieczne jest prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacyjnych,
mających na celu zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów na temat zagrożeń, które
wiążą się z użytkowaniem naczyń. Informacje w tym zakresie mogą przekazywać np. organy
urzędowej kontroli żywności, które mają obowiązek realizować działania oświatowozdrowotne w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych
społeczeństwa. Działania w tym zakresie mogą również prowadzić lekarze oraz dietetycy,
którzy udzielając konsumentom porad w zakresie zdrowego odżywiania, powinni uświadamiać
im, jaki wpływ mogą mieć naczynia na zdrowie człowieka i w jaki sposób konsument może
ograniczać ryzyko związane z ich użytkowaniem.
Badana próba respondentów nie jest reprezentatywna, stąd też nie można uogólnić wyników
na całą populację użytkowników naczyń kuchennych i stołowych. Przeprowadzone badania
można jednak potraktować jako pilotażowe. Uzyskane wyniki dostarczają bowiem
orientacyjnych informacji na temat poziomu wiedzy konsumentów dotyczącej bezpieczeństwa
naczyń i wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze.
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Streszczenie: celami opracowania były analiza etapów krzywej zmiany w procesie
restrukturyzacji przeprowadzanej w uczelni, pod kątem jej najistotniejszych etapów oraz
aktualnych i możliwych kierunków zmiany na różnych etapach procesu, w tym zachowań
patologicznych oraz propozycja wsparcia na poszczególnych etapach. Istnieje kilka modeli
zmiany, jednym z nich jest krzywa zmiany Fishera, która wydaje się najbardziej kompleksowo
opisywać poszczególne etapy wiążące się z różnymi emocjami i zachowaniami w trakcie zmian
organizacyjnych. Autorki wykorzystały w związku z tym tę krzywą jako bazę do analizy
przypadku restrukturyzowanej organizacji i odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest
osiągniecie celu zmiany bez wykorzystania narzędzi zarządzania oraz zapewnienia
komunikacji dopasowanej do uczestników procesu. W związku z tym autorki przeszły przez
poszczególne etapy krzywej, opisując proces oraz zastosowane w ramach analizowanego
przypadku oraz możliwe do zastosowania metody, techniki i narzędzia. Każdy z etapów
krzywej został również skonfrontowany z potencjalnymi trudnościami, zaprezentowano
zastosowane w związku z tym sposoby radzenia sobie oraz zaproponowano inne, które również
można wykorzystać. Z analizy przypadku wynika, że istotne dla sprawnego przejścia przez
zmianę są: właściwie zaplanowane działania, zidentyfikowanie osób kluczowych z punktu
widzenia zmiany oraz posiadanie przez uczestników procesu zarówno tzw. kompetencji
twardych, tj. wiedzy z zakresu zarządzania zmianą, jak i kompetencji miękkich, czyli
umiejętności osobistych – np. radzenia sobie ze stresem oraz interpersonalnych. Jak się jednak
wydaje, najważniejszym aspektem jest przede wszystkim właściwa komunikacja. W związku
z tym, konkludując, autorki postawiły ogólną hipotezę mówiącą o tym, że właściwa
komunikacja jest najważniejszym czynnikiem w osiągnięciu celu zmiany.
Słowa kluczowe: krzywa zmiany, opór, wsparcie, narzędzia
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THE FISHER CHANGE CURVE AS A SUPPORT TOOL IN THE
PROCESS OF ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING
Abstract: there were two main aims of the study: to analyse the stages of the change curve in
the restructuring process carried out at the university, in terms of its most important stages and
current and possible directions of change at various stages of the process, including pathological
behaviours and a proposal of support at the individual stages. There are several models of
change, one of which is the Fisher's Change Curve, which seems to describe most
comprehensively the various stages associated with different emotions and behaviours during
the organizational change. Therefore, the authors used this curve as a basis for analysing the
case of the restructured organization and answering the question whether it is possible to
achieve the change goal without using management tools and ensuring communication tailored
to the participants in the process. Therefore, the authors went through the individual stages of
the curve, describing the process and the methods, techniques and tools used in the analysed
case. Each stage of the curve was also confronted with potential difficulties, the related coping
methods were presented and others that could also be used were proposed. The case study shows
that important for a smooth transition through the change are: properly planned activities,
identifying key people from the point of view of the change and having both the so-called hard
competences, i.e. knowledge in the field of change management and soft competences, i.e.
personal skills – e.g. coping with stress and interpersonal skills. As it seems, however, the most
important aspect is, above all, proper communication. Therefore, in conclusion, the authors put
forward a general hypothesis that proper communication is the most important factor in
achieving the goal of change.
Keywords: change curve, resistance, support, tools

1. Wprowadzanie
Zmiana jest nieodłączną częścią funkcjonowania człowieka, ale również każdej organizacji.
Począwszy od starożytnych filozofów przez dzieła noblistów po dorobek teoretyków
i praktyków zarządzania organizacją, temat zmiany stanowi dużą część opracowań naukowych
z różnych dziedzin (Królikowska, 2018; Pasmore i Woodmann, 2017; Rosenbaum, 2018;
Todnem By, 2005; Young, 2009). Pasmore (2005) stwierdził, że zmiana organizacyjna może
dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające
poza obszar, w którym się odbywa. Według modelu Greinera (1972), każda organizacja, dążąc
do rozwoju, przechodzi przez określone etapy, a po każdym z nich następuje kryzys (Sukova,
2020). Chociaż słowo „kryzys” często kojarzy się ze stanem paniki, może również oznaczać
„punkt zwrotny”. Organizacje muszą się zmieniać w każdym z tych punktów, a jeśli
odpowiednio planują, będą przygotowane na potencjalne problemy.
Nie każda zmiana wymaga wykorzystania wielu zasobów i z pewnością nie każda wymusza
na ludziach czy organizacjach przejście przez krzywą zmiany, tak samo jak nie każda zmiana
jest pozytywna. Jednak wiele spośród zmian organizacyjnych jest nieuchronnych i pociąga za
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sobą konieczność adekwatnego przygotowania ludzi czy procesów. Według Lewina (1950)
niewielkie lub dość łatwe do przeprowadzenia zmiany zachodzą w trzech etapach –
rozmrażanie (wykształcenie potrzeby zmiany), wprowadzanie zmian, zamrażanie
(standaryzacja) (Burnes, 2019). W przypadku skomplikowanych zmian proces, nazywany
przez Adamsa et al. (1976) przejściem (transition), może przebiegać według jednej z krzywych
zmian. Modeli jest kilka, najczęściej ich początki wiąże się ze zmianami w obszarze życia
osobistego (Kübler-Ross 1991, Satir 1979), jak się jednak okazuje mogą dotyczyć zmian
organizacyjnych i również powodować problemy natury psychospołecznej czy
psychologicznej. Jak wiadomo, słynny aforyzm Nietschego „co mnie nie zabija, czyni mnie
silniejszym” (Nietzsche, 2005) jest poważnym błędem poznawczym, ponieważ każdy człowiek
przechodzący przez zmianę ma określone (różne) możliwości przyjmowania bodźców
związanych z procesem przejścia, zatem, owszem, może doświadczyć pozytywnych skutków
zmiany, ale równie dobrze negatywnych. Co więcej, ludzie generalnie boją się zmian, nawet
pozytywnych, ponieważ zawsze niosą ze sobą element niewiadomego, zatem istotnym jest
właściwe zaplanowanie i zrealizowanie procesu przejścia przez zmianę. Pożytecznym może się
okazać wykorzystanie do tego celu krzywej zmiany, która umożliwi analizę ryzyka,
identyfikację wąskich gardeł i dostosowanie narzędzi do poszczególnych etapów procesu.
Zgodnie z krzywą zmiany, na reakcję w tym obszarze składa się dość standardowy zestaw
emocji charakterystyczny dla każdej osoby. Chociaż krzywa zmiany zazwyczaj kojarzy się
z negatywnymi i złożonymi zmianami, dotyczy również sytuacji pozytywnych, bowiem nawet
wtedy ludzie mogą przejść przez okres emocjonalnego zamętu. W życiu zawodowym zmiany
te mogą obejmować: restrukturyzację, zwolnienia czy też wprowadzenie nowych narzędzi
informatycznych. Choć ludzie reagują podobnie, to przechodzą przez podstawowe etapy
emocjonalne nakreślone w modelu w różnym tempie i mogą potrzebować odmiennych
sposobów wsparcia. Generalnie, wszyscy odnoszą korzyści z jak najszybszego pokonania
krzywej, ponieważ zbyt długie przebywanie na poszczególnych etapach krzywej zmiany może
być destrukcyjne dla jednostek, zespołów i procesu. Jak się wydaje, umiejętność
przewidywania konsekwencji zmian w środowisku zawodowym i dostosowywania sposobów
wsparcia jest kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia zmiany.
Zdaniem autorek krzywa zmiany Fishera (2012) wydaje się najbardziej kompleksowo
opisywać poszczególne etapy, wiążące się z różnymi emocjami i zachowaniami w procesie
przejścia przez zmianę organizacyjną. Wykorzystując model do analizy tego procesu, należy
również wziąć pod uwagę jego ograniczenia – zmiany nie zawsze są „narzucane”, pracownicy,
rozwijając się zawodowo, również inicjują zmiany (podejmowanie osobistych działań w celu
rozwoju kariery). Zmiany rzadko zachodzą pojedynczo, jednostka może doświadczyć wielu
zmian w swoim życiu zawodowym i osobistym w krótkich odstępach czasu albo w tym samym
czasie, co może wpływać na rodzaj reakcji na zmianę, w tym opór. Jak wspomniano, każdy
radzi sobie ze zmianą na swój sposób – niektórzy zatrzymają się na poszczególnych etapach
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dłużej, inni z kolei w ogóle nie przejdą przez niektóre fazy, bowiem uda im się na przykład
spłaszczyć krzywą zmiany już na samym jej początku, czego przykład pokazano w tekście.
Liczne badania wskazują na wadliwą komunikację jako jeden z kluczowych czynników
porażek w procesie przejścia przez zmianę, wymienia się również między innymi nieumiejętne
zarządzanie ryzykiem czy też brak systematycznej wieloaspektowej analizy zaangażowanych
pracowników (Kotter, 1995). Być może wskaźnik nieudanych zmian (Pasmore, 2011) nie jest
aż tak wysoki, jak to się zwykło przyjmować (Hughes, 2011), ale niewątpliwie sporo zmian
miałoby szansę powodzenia, gdyby zastosować proste narzędzia zarządzania, a także wiedzę
z zakresu psychologicznych mechanizmów związanych z przechodzeniem przez zmianę. Na
uczelniach z reguły można znaleźć osoby, które posiadają merytoryczną wiedzą w zakresie
zarządzania zmianą i narzędzi zarządzania, zatem nie ma nawet potrzeby wydawania
dodatkowych środków na pozyskanie wiedzy eksperckiej. Problem jednak w tym, że
organizacje często nie doceniają potencjału pracowników, zakładają również, że zrozumienie
jest równoznaczne ze wsparciem i zaangażowaniem (Maurer, 2011).
Biorąc pod uwagę powyższe, autorki opracowania postawiły sobie za cel analizę etapów
krzywej zmiany w procesie restrukturyzacji przeprowadzanej w uczelni, pod kątem jej
najistotniejszych etapów oraz aktualnych i możliwych kierunków zmiany na różnych etapach
procesu, w tym zachowań patologicznych oraz zaproponowanie wsparcia na poszczególnych
etapach procesu przejścia przez zmianę.

2. Metody
Do zrealizowania wyżej określonego celu pracy wykorzystano studium przypadku, zatem
odniesiono się do opisowego podejścia badawczego w celu analizy zmiany i związanego z nią
procesu przejścia. Jako podmiot wykorzystano jeden z dwóch restrukturyzowanych instytutów
uczelni wyższej. Celem restrukturyzacji był taki podział instytutów, który umożliwiłby
zgrupowanie w ramach każdego z nich odpowiadających sobie pod względem dyscyplin
kierunków, bez straty kluczowych zasobów. Wiązało się to ze zmianami osobowymi (również
redukcją etatów), organizacyjnymi, w tym infrastrukturalnymi. Zastosowano strategię
ewolucyjną, zatem zmiany były wdrażane stopniowo, we współudziale pracowników (Potocki,
2005). Z uwagi na to, że proces przejścia przez zmianę w momencie pisania niniejszego
opracowania był w fazie wdrożenia, to przedstawiono również możliwe kierunki zmiany i
ewentualne problemy oraz narzędzia wspomagające proces. Całość oparto na obserwacji
uczestniczącej i rozmowach z pracownikami restrukturyzowanych instytutów oraz władzami
uczelni. Opisane tu studium przypadku było projektem pojedynczego przypadku. Jedną z
głównych zalet metodyki jest możliwość opracowania nowych hipotez do późniejszego
testowania oraz dostarczenie szczegółowych opisów konkretnych i rzadkich przypadków.
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Należy jednak pamiętać, że ograniczeniem jest niemożność wykorzystania metodyki do
ustalenia związku przyczynowego, ponieważ analiza przypadku nie jest metodą
eksperymentalną i służy przede wszystkim opisowi oraz ewentualnemu przewidywaniu
zjawisk. W związku z tym wyników nie można również bezrefleksyjnie generalizować na inne
jednostki, ponieważ kontekst zmian a także ich uczestnicy mogą znacząco różnić się od siebie.
Jak już wspomniano, do analizy zjawiska wykorzystano jeden z modeli przejścia przez
zmianę, to jest krzywą zmiany Fishera (Rysunek 1).

Rysunek 1. Krzywa zmiany Fishera. Zaczerpnięto z: (Fisher, 2012).

Na Rysunku 1, wzdłuż krzywej, znajduje się osiem etapów związanych z pozytywnym
przejściem przez zmianę (od niepokoju, przez przygnębienie, po pójście naprzód) oraz trzy
z negatywnym (zaprzeczenie, rozczarowanie i wrogość). Zmianę w ramach opisywanego
przypadku traktuje się jako pojedyncze zdarzenie (tu: restrukturyzację instytutów), natomiast
poszczególne etapy, jako proces przejścia przez tę zmianę.
W ramach analizy przypadku zaprezentowano również narzędzia wspomagające organizację
w procesie przechodzenia przez zmianę, a wśród nich:
− plan reakcji (OCAP), służący zaplanowaniu działań zapobiegawczych,
− mapę wpływu do identyfikacji osób kluczowych z punktu widzenia wdrażanej zmiany,
− macierz RACI mającą na celu określenie ról osób uczestniczących w zmianie, w ramach
zadań rozpisanych w cyklu PDSA (plan, do, study, act)33,
− harmonogram Gantta sytuujący poszczególne zadania na linii czasu,
− tablicę Kanban do wizualizacji prac na różnych etapach procesu zmiany.

Wykorzystanie cyklu PDSA a nie popularnie przywoływanego cyklu PDCA nie jest przypadkowe – jego autor
-W.E. Deming – uważał za właściwe tylko takie przedstawianie cyklu, stwierdzając nawet “… be sure to call it
PDSA, not the corruption PDCA.” (Moen, 2009). Logika stojąca za wyborem cyklu PDSA polega na
wyeliminowaniu wad etapu sprawdzania (check) z cyklu PDCA, poprzez podkreślenie znaczenia nie tylko
sprawdzania, ale także wykorzystania tej wiedzy do lepszego zrozumienia procesu, w którym wprowadzono
ulepszenia. Etap study wykracza poza samo zrozumienie, czy dokonano zamierzonych ulepszeń procesu, ale
przeprowadza krytyczny i analityczny przegląd tego, czy proces uległ poprawie i w jaki sposób się poprawił.
33
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Szersze informacje na temat możliwych trudności czy narzędzi wspomagających
przedstawiono w części dotyczącej wyników analizy, wspierając je wiedzą, również
psychologiczną, z zakresu zarządzania zmianą. Z uwagi na potrzebę zachowania anonimowości
analizowanej organizacji, niektóre opisy czy informacje zawarte w narzędziach mogą się wydać
ogólnikowe, ale autorki opracowania starały się jak najlepiej oddać przebieg zmiany, nie
ujawniając jednak informacji mogących zidentyfikować analizowany przypadek.
Zdaniem autorek opracowania podstawowy problem badawczy w ramach analizowanego
przypadku brzmi: czy możliwe jest osiągniecie celu zmiany bez wykorzystania narzędzi
zarządzania oraz zapewnienia komunikacji dopasowanej do uczestników procesu.
Opracowania z zakresu tematyki wskazują na wagę komunikacji (por. Adamska, 2013,
Hasanaj, Manxhari, 2017; Jaska, 2016; Petrescu, 2011), ale nie identyfikują jej jako
kluczowego czynnika w powodzeniu zmiany.

3. Wyniki i dyskusja
Proces przejścia przez zmianę można zrealizować wykorzystując cykl doskonalenia
Deminga – PDSA – oraz stosując liczne metody, techniki i narzędzia z zakresu różnych
dziedzin, przede wszystkim jednak z zarządzania i psychologii. Dokonując wyboru spośród
bogatego instrumentarium, większość praktyków i teoretyków decyduje się na mniej albo
bardziej świadome podążanie za tradycją. Dodatkowo, niewiele osób uważa wybraną teorię za
jedynie słuszną i zdecydowanie najlepszą biorąc pod uwagę posiadane dowody empiryczne
(Bergman i Coxon, 2005). Za określonym wyborem stoją wiedza i założenia, które kierują
sposobem definiowania wykorzystanych konstruktów (tu związanych na przykład z: etapami
zmiany na wybranej krzywej, psychologicznym ujęciem zjawiska przejścia przez zmianę)
i zakresem realizacji procesu, w tym przypadku przejścia przez zmianę. Biorąc pod uwagę
doświadczenia autorek opracowania, zaproponowały one narzędzia, które ich zdaniem najlepiej
sprawdzają się podczas przejścia przez zmianę. Mając świadomość ograniczeń formalnych
opracowania, zaprezentowano tylko część z nich, za kryterium przyjmując rzadkość
wykorzystania w procesach zarządzania zmianą.
Szczególnie w przypadku zmian, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie całej organizacji,
istotnym jest wdrożenie takiego narzędzia, które pozwoli na skuteczne radzenie sobie
z odchyleniami i zapewnienie stabilności w sytuacji zmiany warunków realizacji procesu.
Narzędziem, które daje szansę na wykrycie zbliżających się problemów zanim się nimi staną
jest plan reakcji (out-of-control-action plan – OCAP).Zawiera on w sobie zadania do
zrealizowania na poziomie operacyjnym, w przypadku niniejszego opracowania związanych
z wdrażaną zmianą. Plan może przyjąć taką postać, jak to opisano w Tabeli 1.
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Tabela 1.
Plan reakcji w ramach procesu przejścia przez zmianę

Opracowanie własne. Uwaga: DI – dyrektor instytutu, I – influencer, KZ – kierownik zakładu, B –
broker, Ł – łącznik

Najczęściej, jeśli proces wymyka się spod kontroli, jest to kwestia tego, że w ramach
„reakcji” nie podjęto kroków, na przykład nie przygotowano pracowników do rozmów
o zmianie czy też nie opracowano harmonogramu działania, sądząc, że wystarczy przedstawić
ogólny plan działania.
Należy również pamiętać, żeby właściwie przyporządkować odpowiedzialności związane
z przejściem przez zmianę. Na tym etapie przydatnym jest zastosowanie macierzy RACI, którą
wykorzystuje się najczęściej do przydziału odpowiedzialności w przypadku zarządzania
projektami. W praktyce jest to prosta tabela, w której wymienia się wszystkich interesariuszy
projektu i ich poziom zaangażowania w każde zadanie, oznaczony literami R, A, C albo I,
oznaczającymi odpowiednio: responsible, accountable, consulted i informed. Celowo w tym
miejscu użyto angielskich słów, ponieważ w języku polskim wyrazy – responsible
i accountable – są często traktowane synonimicznie (Oxford Lexico, 30.05.2022).. Różnica
między nimi jest zasadnicza i w przypadku osoby określanej jako responsible, rozumiemy
kogoś, kto jest odpowiedzialny za realizację danego zadania (takich osób może być kilka),
natomiast osobę accountable określa się jako tę, która swoim nazwiskiem „firmuje” cały proces
zmiany i go zatwierdza (w ramach każdego zadania jest to jedna osoba, ale może się zdarzyć,
że w ogólnie nie zostanie określona). Dwa pozostałe wyrazy oznaczają osoby, z którymi
konsultuje się zadania (consulted) i które się informuje o stanie ich realizacji (informed). Tabela
2 przedstawia fragment macierzy RACI, z uwzględnieniem wybranych zadań w cyklu PDSA.

332

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

D. Sztajerska, K. Pawlusiak

Tabela 2.
Macierz RACI z wybranymi zadaniami w ramach poszczególnych etapów cyklu PDSA

Opracowanie własne. Uwaga: RU-rektor uczelni, PR – prorektor, DI – dyrektor instytutu, KZ –
kierownik zakładu, B – broker, PI – pracownicy instytutów, I – influencer, Ł – łącznik (opisane poniżej).

Dobrym rozwiązaniem w odniesieniu do złożonych projektów jest wsparcie macierzy RACI
przy pomocy harmonogramu Gantta (Rysunek 2), który jest użytecznym sposobem
przedstawiania czynności (zadań lub zdarzeń) na linii czasu (Kumar, 2005).

Rysunek 2. Harmonogram Gantta dla wybranych zadań realizowanych w procesie zmiany.
Opracowanie własne przy pomocy oprogramowania GanttProject.

Wykres Gantta wizualizuje przebieg procesu zmiany i przedstawia zadania do wykonania
na osi pionowej, a odstępy czasu na osi poziomej. Szerokość poziomych słupków na wykresie
pokazuje czas trwania każdego zadania. Wykres ilustruje daty rozpoczęcia
i zakończenia zadań oraz pokazuje kamienie milowe (milestones) oraz zależności pomiędzy
zadaniami. W końcu ubiegłego stulecia harmonogram Gantta został uznany za jedno
z najczęściej używanych narzędzi zarządzania do planowania i kontroli projektów (Klein,
1999). Ma to związek z tym, że jest prostym i uniwersalnym narzędziem komunikacji zadań
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i ich postępów, umożliwia również nadzór nad nimi, co w przypadku realizacji procesu zmiany
ma duże znaczenie.
Wydaje się oczywistym, że proces przejścia przez zmianę należałoby rozpocząć od jej
zakomunikowania osobom bezpośrednio zaangażowanym we wdrażanie zmiany. Większość
organizacji, a z pewnością uczelnie, komunikuje się z góry w dół (Olszewska, 2005). Takie
podejście zakłada, że kierownicy najwyższego szczebla pełnią najbardziej wpływowe role,
również w ramach komunikacji i jest tradycyjnym myśleniem na temat sposobów zarządzania.
Z tej perspektywy uczelnia inicjuje komunikację hierarchicznie (wiadomości e-mail od
kierownictwa wyższego szczebla, posiedzenia i oficjalne spotkania). Jak się jednak wydaje,
szczególnie w procesie przejścia przez zmianę, należałoby spojrzeć na organizację, jak na sieć,
która identyfikuje wpływowych pracowników i używa ich jako katalizatora, żeby wpłynąć na
zmianę. Należałoby zatem rozpocząć nie od spojrzenia na schemat organizacyjny, a od
przyjrzenia się powiązaniom, które pracownicy nawiązują w różnych liniach hierarchicznych.
Na Rysunku 3 zestawiono formalną strukturę organizacyjną z rzeczywistą mapą wpływu
w analizowanej organizacji.

Rysunek 3. Porównanie organizacji formalnej z rzeczywistą.
Opracowanie własne. Uwaga: B – broker, I - influencer, Ł- łącznik.

Na Rysunku 3, na schemacie po prawej, umieszczono litery oznaczające kluczowe, z punktu
widzenia procesu przejścia przez zmianę, role. Można zidentyfikować łączników (connectors),
czyli pracowników łączących poszczególne podgrupy pracowników, z którymi, w celu
ułatwienia przepływu informacji w organizacji, należy być w bezpośrednim kontakcie (np.
kierownicy zakładów). Kolejną grupą są brokerzy (brokers), czyli pracownicy pełniący rolę
pomostów (lub wąskich gardeł) między podgrupami np. pracownicy sekretariatu czy
dziekanatu. Należy wykorzystać ich do udostępniania informacji lub monitorowania, żeby
upewnić się, że informacje nie utkną. Ostatnią grupą są influencerzy (influencers) – przyjaźni
i kompetentni pracownicy, którzy wiedzą jakie nastroje panują w organizacji. Są to kluczowe
osoby w przyspieszaniu zmian. Według badań osoby te mogą wpływać na 10 razy więcej
pracowników niż przeciętny członek organizacji (Cross et al., 2013).
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W ramach każdej organizacji funkcjonują sieci nieformalne. Takie proste zobrazowanie
wpływu, jak to przedstawione na Rysunku 3, może sprawić, że zmiana zostanie sprawniej
zakomunikowana i łatwiej przyjęta już na początku procesu, ponieważ znalezienie agenta
zmiany jest pierwszym krokiem dokonywania zmian (Womack, Jones, 2012). Niejasny oraz
niepełny przekaz często powodują powstanie oporu wobec zmiany, a ten może sprawić, że
niektórzy pracownicy przestaną czuć się częścią organizacji. Utrata któregoś z kluczowych
pracowników z powodu niezidentyfikowania strefy wpływu, może sprawić, że inni pracownicy
nie przyjmą zmiany, a w konsekwencji również odejdą z pracy. Według Instytutu Gallupa utrata
jednego pracownika, to koszt od 50 do 200 proc. jego rocznego wynagrodzenia, pomijając inne
istotne niefinansowe koszty (Gallup, 17.03.2022).W badanym podmiocie rolę influencera oraz
łącznika pełni ta sama osoba (przed rozpoczęciem zmian kierownik najniższego szczebla),
wydaje się szczególnie ważne, żeby zadbać o właściwą komunikację z tym właśnie
pracownikiem, tym bardziej, że zaoferowano mu również awans w ramach nowopowstających
struktur.
Pierwszym z etapów w procesie przejścia przez zmianę jest Niepokój (anxiety), który
można określić jako stan psychiczny charakteryzujący się silnym napięciem, brakiem spokoju
i równowagi. W psychologii zwykło się odróżniać strach od lęku tym, że w przypadku tego
pierwszego istnieje obiektywna zewnętrzna przyczyna, drugi zaś nie ma określonego obiektu
i jest wynikiem wewnętrznych nieracjonalnych czynników. Niepokój z kolei może łączyć
w sobie obie przyczyny – wewnętrzne i zewnętrzne. Kwestią, na którą należałoby tu zwrócić
uwagę jest również struktura zespołu, w którym przeprowadzane są zmiany. Jak się wydaje,
jest to kwestia często pomijana, a może być kluczowa z punktu widzenia reakcji na zmianę. Jak
dowodzą badania, osoby starsze są mniej odporne na stres (Bale i Epperson, 2015) i w związku
z tym, mogą generować opór, który będzie często oporem intelektualnym, związanym ze
zmniejszającymi się z wiekiem możliwościami psychofizycznymi i intelektualnymi, a co za
tym idzie, możliwymi trudnościami w przystosowaniu się do nowych warunków. Inną kwestią
jest również płeć osób przechodzących proces zmiany. Według wielu badaczy, kobiety są
bardziej podatne na lęk (McLean et al., 2011), zatem zespół złożony z osób starszych oraz
większej liczby kobiet może mieć również większe trudności w przejściu przez zmianę.
W przypadku badanej organizacji, podział na kobiety i mężczyzn jest mniej więcej równy,
większość osób, to osoby w wieku średnim i niekoniecznie zainteresowane rozwojem
zawodowym. Jednak, akurat w przypadku kobiet ta potrzeba jest większa niż w przypadku
mężczyzn i to często one są inicjatorkami mniejszych zmian. Można się zatem spodziewać, że
pomimo większej podatności na lęk, będą sobie dobrze radzić, jeśli proces zmiany zostanie
przeprowadzony we właściwy sposób. Na Rysunku 4 przedstawiono możliwe reakcje na
zmianę.
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Rysunek 4. Reakcja na zmianę. Opracowanie na podstawie (Czerska, 2003).

Na etapie Niepokoju istotnym jest zdiagnozowanie reakcji na zmianę, ponieważ albo
pozwoli ona uczestnikom procesu na transfer do kolejnego etapu, albo spowoduje opór. Według
Eckesa (2016) wyróżnia się pięć typów oporu na zmiany:
1. Intelektualny – „nie rozumiem” – spowodowany sytuacją, w której zmiana narusza
poczucie kompetencji. Często związany z dysonansem poznawczym, zatem sytuacją,
w której według Festingera (1956, 1957) dochodzi do niezgodności pomiędzy dwoma
elementami poznawczymi, co powoduje doświadczanie przez człowieka napięcia
psychologicznego. Dzieje się tak dlatego, że ludzie posiadają wiele przekonań odnośnie
samych siebie oraz otaczającego ich świata, które czasem okazują się sprzeczne ze sobą
(Akert et al., 1997).
2. Polityczny – „to, że stracę, to pewne, pytanie jak wiele?” – postrzeganie zmiany jako straty
(Pelzer, 2004). Może być związany nie tylko z poczuciem umniejszenia znaczenia
w organizacji, ale także z nostalgią, która jest cechą wyróżniającą organizacji (Gabriel,
1993), ponieważ uczestnicy zmiany porównują swoje aktualne doświadczenia
z przeszłymi, które postrzegają w wyidealizowany sposób. Nostalgia pomaga również
w utrzymaniu poczucia ciągłości (Brown i Humphreys, 2002) i już określonych ram
odniesienia, zapewniając w ten sposób antidotum na zmiany (Reissner, 2011).
3. Osądu – „nie ufam mu/jej” – kiedy zmiany przynoszą nawet bardzo widoczne korzyści, ale
nie akceptujemy osoby, która je wdraża (np. brak szacunku, wcześniejsze doświadczenia,
opinia osoby niegodnej zaufania). Jak się wydaje typ ten jest ściśle związany z koncepcją
zaufania organizacyjnego (w tym przypadku jego brakiem), definiowaną jako stan
psychologiczny obejmujący zamiar akceptacji słabości w oparciu o pozytywne
oczekiwania wobec zamiarów i zachowań innych osób (Rousseap.et al., 1998). Jest to
zatem wiara w to, że kierownictwo cechuje wewnętrzna spójność (Robinson, 1996)
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i w możliwość dzielenia się swoimi problemami z liderami, którzy odpowiedzą w sposób
konstruktywny i troskliwy (McAllister, 1995).
4. Indywidualny – „a co z tego będę mieć?” – kiedy zmiana narusza poczucie wewnętrznego
komfortu człowieka, jest czymś więcej niż stratą i uruchamia mechanizmy obrony
w zderzeniu z zagrożeniem, którym jest zmiana – stres osiąga poziom krytyczny,
najczęściej dlatego, że zmiany w organizacji łączą się z innymi w życiu człowieka (np.
rozwód, narodziny dziecka, śmierć w rodzinie, etc.). Ten rodzaj oporu wydaje się być
najbardziej związany z ryzykiem pojawienia się problemów psychicznych (Ferrie, 1998,
Loretto, 2010). Wiąże się to ze zwiększoną niepewnością co do przyszłości lub kierunkiem
zmian organizacyjnych, co z kolei prowadzi do dystresu (Lavoie Tremblay, 2010), który
może być nadmiarowy, w kontekście innych problemów uczestników zmiany. Ponieważ
brakuje badań, a wyniki istniejących nie zawsze są spójne, to trudno stwierdzić, czy
sygnalizowane problemy ze zdrowiem psychicznym mają charakter przejściowy czy też
długotrwały (Bambaerp.r et al., 2012), nie ma jednak wątpliwości, że taki wpływ istnieje.
5. Organizacyjny – kulturowy – „tu się to nie uda” – wynika z kultury organizacyjnej,
ogólnego podejścia całej organizacji do zmian. Blisko tej definicji oporu jest cynizm wobec
zmiany, który Feldman (2000), Reichers, Wanous i Austin (1997) określili jako negatywne
nastawienie, w ramach którego pracownicy są pesymistycznie nastawieni do powodzenia
danej zmiany, ponieważ sądzą, że osobom zarządzającym brakuje motywacji i zdolności
do jej przeprowadzenia (Thundiyil, 2015). Strategią będzie zdiagnozowanie przyczyn,
uświadomienie potrzeby zmian i wskazanie korzyści, zaleca się również pracę
z kierownictwem, a nie indywidualnym pracownikiem.
Każdy z rodzajów oporu wymaga innej strategii przeciwdziałania. W opisywanej organizacji
większość pracowników nie wykazywała oporu, zdecydowana większość była nastawiona
neutralnie, a część entuzjastycznie. Zidentyfikowano jednak opór wśród kilku osób –
przykładowe rodzaje i strategie radzenia sobie z nim opisano w Tabeli 3.
Tabela 3.
Opór wobec zmiany w opisywanej organizacji i strategie przeciwdziałania oporowi
Osoba

Typ
oporu

2
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intelektualny

polityczny

1

Przyczyna

Strategia

Boi się, że zmiana
zmniejszy jego znaczenie
w organizacji

1. Pokazanie szans i zagrożeń dla instytutu, tym
bardziej, jeśli może zostać obarczony winą za
problem, jeśli zmiany nie będzie
2. Wskazanie na rozwiązania, które podniosą prestiż
jego i instytutu, np. jako największej jednostki

Boi się, że zmiana obnaży
jego braki w wiedzy

1. Wspólne określenie miejsca w nowych
strukturach
2. Danie czasu na oswojenie się ze zmianą
3. Pokazanie przykładów innych jednostek
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indywidualny

3

Nadmierne
obciążenie
pracą do tej pory, stres
wynikający z sytuacji
międzynarodowej
(pandemia, wojna)

1. Zmniejszenie obowiązków w związku ze zmianą
2. Włączenie w projekty z innymi osobami, co
zminimalizuje nakład pracy, a pozwoli na
śledzenie kierunku procesu

Opracowanie własne.
Kolejną fazą po Niepokoju jest etap Zadowolenia, który wiąże się ze świadomością, że
własny punkt widzenia podzielany jest przez innych, że coś będzie się zmieniać, w związku
z czym dominuje uczucie oczekiwania i podekscytowania z możliwości poprawy. W tej fazie
oczekuje się najlepszego i nastawia się na zmianę. Jednym z niebezpieczeństw jest jednak
wiara, że wyniesie się ze zmiany więcej niż w rzeczywistości jest możliwe. Organizacja musi
zatem zarządzać tą pozytywną fazą i upewnić się, że nierealistyczne oczekiwania nie będą
wpływały na proces przejścia przez zmianę. Jeśli zostaną podjęte właściwe działania, to już na
tym etapie można nawet całkowicie spłaszczyć krzywą zmiany. Należy zatem przedstawić
szczegółowy plan zmiany, mówić otwarcie zarówno o pozytywnych aspektach zmiany, jak
i o możliwych zagrożeniach. Dzielenie się informacją będzie szczególnie istotne z punktu
widzenia zagrożenia przejścia w fazę Zaprzeczenia. Na tym etapie należy angażować
pracowników w zmianę, przydzielając im adekwatne zadania. Przydatnym narzędziem będzie
na przykład tablica Kanban (Rysunek 5).

Rysunek 5. Przykładowa Tablica Kanban dla zadań realizowanych w ramach procesu zmiany.
Zaczerpnięto z: Sztajerska, Bogdański (2021).

Tablica Kanban łączy w sobie kilka cech dających szansę na utrzymanie entuzjazmu wśród
pracowników – pozwala wszystkim na zobaczenie aktualnych postępów w ramach wdrażania
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zmiany, umożliwia nagradzanie małych sukcesów, daje możliwość adekwatnego obciążenia
pracą (co nie zawsze jest równoznaczne z równomiernym obciążeniem) i szybkiej korekty
w przypadku zauważenia ewentualnych problemów. Tablica daje pracownikom namacalne
poczucie posuwania prac do przodu podczas przepinania kartek z zadaniami w ramach
poszczególnych kolumn.
Może się zdarzyć tak, że świadomość dziejącego się procesu przejścia uwidoczni zmiany
w systemie behawioralnym pracowników i tu pojawi się kolejna faza – Strach. Ludzie
uświadomią sobie bowiem, że będą musieli działać w inny sposób, a to będzie miało wpływ
zarówno na ich samoocenę, jak i na to, jak widzą ich inni ludzie. Na ogół ludzie widzą tylko
niewielkie zmiany w swoich normalnych interakcjach, dzięki czemu wierzą, że będą działać w
podobny sposób, wybierając jedynie bardziej odpowiednie działanie dostosowane do nowych
realiów. Strach nieodłącznie wiąże się z zagrożeniem, zatem kolejnym etapem procesu
przejścia przez zmianę. Zagrożenie dotyczy kompleksowej zmiany w strukturach
poznawczych. Tutaj pracownicy dostrzegają poważną zmianę stylu życia, która radykalnie
zmieni ich przyszłe wybory i postrzeganie ich przez innych. Ludzie nie są pewni,
w jaki sposób będą w stanie działać w potencjalnie całkowicie nowym i obcym środowisku –
takim, w którym „stare zasady” już nie obowiązują a nie ustanowiono jeszcze nowych. Badania
wskazują, że fazy Strachu i Zagrożenia są kluczowe dla procesu przejścia przez zmianę i to na
tych dwóch etapach najczęściej dochodzi do porażki w przejściu przez zmianę (Fisher, 2012).
W opisywanej organizacji te etapy dobrze obrazuje przypadek jednego z młodych asystentów.
Pomimo początkowego entuzjazmu związanego z możliwością zbudowania czegoś od
początku, nowymi wyzwaniami, asystent zaczął w pewnym momencie odczuwać strach
i zagrożenie. Wiązało się to z jego niedużym stażem pracy, niepewnością, co do zgodności
swoich zawodowych kompetencji z wymaganiami nowego środowiska. Jednocześnie, przez
poważne zmiany w życiu zawodowym przechodziła również współmałżonka pracownika.
Głównym problemem okazał się szum informacyjny, a konkretnie fragmentaryczność
informacji i brak zakotwiczenia – szerszego kontekstu. W zasadzie przypadkowa rozmowa
z influencerem pomogła pracownikowi wypełnić lukę informacyjną i wrócić do fazy
Zadowolenia. Problem polega na tym, że nie wszyscy komunikują swoje lęki, co powoduje, że
ciągłe monitorowanie nastroju w zespole oraz dostosowanie przekazu do etapu na krzywej
zmiany jest niezbędne. Należy w tym miejscu również zwrócić uwagę na potencjalną różnicę
w stylu komunikowania pomiędzy płciami, szczególnie, jeśli tak, jak w opisywanym
przypadku, zespół jest mieszany (Tench et al., 2017). Rodzaj przekazywanej informacji i jej
kompletność w ramach poszczególnych faz przejścia przez zmianę przedstawiono na Rysunku
6.
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Rysunek 6. Informacja na poszczególnych etapach przejścia przez zmianę. Opracowanie własne.

Z analizy Rysunku 6 wynika, że informacja przekazywana pracownikom
w procesie przejścia przez zmianę powinna być początkowo krótka i rzeczowa a w trakcie
transferu przez kolejne fazy stawać się coraz bardziej szczegółowa, częsta i regularna. Jeśli uda
się spłaszczyć krzywą na etapie Zadowolenia, to należy zastosować zasady komunikacji
charakterystyczne dla wszystkich pozostałych faz. Istotnym jest również zapewnienie
wiarygodnego źródła informacji, najlepszym wyborem wydaje się być osoba zidentyfikowana
jako influencer. W opisywanej organizacji jest to osoba, do której najczęściej dzwoni się po
informacje, u której szuka się również wsparcia merytorycznego. W opisywanym procesie
przejścia przez zmianę otrzymała wiele telefonów z pytaniem o to, co sądzi o proponowanej
zmianie, w jaki sposób ma ona przebiegać, jakie przewiduje skutki, etc. Zatem istotnym było
wyposażenie influencera w wiedzę na temat tego, w jaki sposób komunikować informacje.
Najwyższe kierownictwo uczelni planując zmianę, zwięźle poinformowało osobę, która została
zidentyfikowana jako influencer o swoich planach. Informacja została przekazana na długo
wcześniej, zanim przekazano ją pozostałym pracownikom. Miało to na celu umożliwienie
influencerowi przyzwyczajenie się do zmiany, żeby w momencie komunikowania zmian
pozostałym pracownikom nie znajdował się w fazie Niepokoju, ale w miejscu, które
umożliwiłoby mu wsparcie pozostałych pracowników.
Kolejna faza – Poczucie winy – związana jest ze świadomością, że zachowanie jednostki
podczas procesu przejścia przez zmianę mogło być niezgodne z obrazem własnego ja. Może to
powodować poczucie winy albo wstyd. W tym pierwszym przypadku istnieje większe
prawdopodobieństwo poszukiwania odpowiedzialnych za taką sytuacje na zewnątrz (tzw.
atrybucja zewnętrzna), czyli na przykład wśród osób inicjujących zmianę, w sposobie
przekazywania informacji czy też ogólnie zarządzania zmianą, co z kolei może prowadzić do
Rozczarowania. Ta faza to moment uświadomienia sobie, że wartości, przekonania i cele
pracownika są niezgodne z wartościami organizacji. Pracownik traci motywację, staje się
nieskoncentrowany i coraz bardziej niezadowolony i stopniowo wycofuje się z pracy –
mentalnie – robiąc absolutne minimum czy aktywnie podważając zmianę (poprzez
krytykowanie i narzekanie) lub fizycznie – rezygnując. Wiąże się to z tym, że treść kultury
organizacyjnej nie tworzy się losowo a kształtuje się poprzez kluczowe decyzje strategiczne
i operacyjne, które z kolei są odzwierciedleniem cech osób zarządzających (Giberson et al.,
340

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

D. Sztajerska, K. Pawlusiak

2009). Istnieje bowiem zależność pomiędzy niektórymi cechami osobowości kandydata do
pracy a kulturą organizacyjną, którą wybiera (Judge i Cable, 1997), jeśli zatem wartości ulegną
zmianie, pracownik może stracić poczucie więzi z organizacją po zmianie.
Jeśli pracownik odczuwa poczucie winy, jest większe prawdopodobieństwo, że będzie chciał
coś z tym zrobić – naprawić błędy, które w swoim przekonaniu popełnił (atrybucja do
wewnątrz). Świadomość, że nasze przeszłe działania, zachowania i przekonania są niezgodne
z naszym ja, zatem wystąpienie dysonansu poznawczego, może również prowadzić do braku
motywacji i dezorientacji kim naprawdę jest jednostka. Niesie to za sobą niepewność co do
przyszłości i możliwości dopasowania się do niej, zatem wpisuje się w etap Przygnębienia.
Właściwa komunikacja, własne działania jednostki na rzecz udowodnienia sobie i innym, że jej
obraz ja jest spójny z jej działaniem może doprowadzić do kolejnej fazy – Stopniowej
akceptacji. Tutaj pracownik zaczyna rozumieć otoczenie i swoje miejsce w zmianie. W efekcie
myśli i działania stają się spójne, a kierunek, w którym zmierza organizacja jest postrzegany
jako właściwy. Wiąże się to z rosnącym poziomem pewności siebie, który Kelly (Kelland,
2017) definiuje jako świadomość dobrego dopasowania siebie do swojej podstawowej struktury
ról – jednostka czuje się dobrze, ponieważ robi właściwe rzeczy we właściwy sposób. Jeśli
jednak jednostka nie otrzyma adekwatnego wsparcia lub zawiedzie komunikacja, to z braku
motywacji, a kierowana frustracją, może kontynuować działania, które nie przynosiły do tej
pory pomyślnego wyniku, nie są już częścią nowego procesu i mogą generować marnotrawstwa
(określane we współczesnych koncepcjach zarzadzania jako muda) czy też przeciążenie
i nieracjonalność w alokacji zasobów (określane jako mura) (Imai, 2006). Wszystko to
powoduje, że nowe procesy są w najlepszym wypadku ignorowane, a w najgorszym aktywnie
osłabiane.
Przy założeniu, że jednostka osiągnie etap Stopniowej akceptacji, w konsekwencji powinna
dokonać transferu do fazy Pójścia naprzód. Na tym etapie pracownik zaczyna sprawować
większą kontrolę nad swoimi działaniami i odzyskuje poczucie własnej wartości. Jednostka na
powrót wie jakie jest jej miejsce w organizacji i zaczyna czuć się komfortowo, ponieważ działa
zgodnie ze swoimi przekonaniami i dokonuje właściwych wyborów. W tej fazie ponownie
aktywnie i efektywnie eksperymentuje w środowisku zawodowym, co w odniesieniu do takich
organizacji jak uczelnia, ma szczególnie duże znaczenie, ponieważ procesy główne dają
pożądane dane wyjściowe, jeśli realizujące je osoby cechuje chęć otwartego dzielenia się
własnymi kompetencjami czy też potrzeba weryfikowania aktualności swojej wiedzy, etc..

3. Podsumowanie
Na podstawie powyższego opisu można stwierdzić, że z punktu widzenia osiągnięcia
założonego celu zmiany istotne są: właściwie zaplanowane działania, zidentyfikowanie osób
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kluczowych z punktu widzenia zmiany oraz posiadanie przez uczestników procesu zarówno
tzw. kompetencji twardych, tj. wiedzy z zakresu zarządzania zmianą, jak i kompetencji
miękkich, czyli umiejętności osobistych – np. radzenia sobie ze stresem oraz interpersonalnych.
Jak się jednak wydaje, najważniejszym aspektem jest przede wszystkim właściwa
komunikacja. Odpowiadając zatem na pytanie zadane w części metodycznej, zdaniem autorek,
osiągniecie celu zmiany nie jest możliwe bez zapewnienia komunikacji dopasowanej do
uczestników procesu. Co do narzędzi, niewątpliwie są ważnym, ale zdaniem autorek, nie
najważniejszym elementem przejścia przez proces zmiany.
Istotnym, jak wskazano wyżej, jest także połączenie tak zwanych kompetencji twardych,
obejmujących przede wszystkim fachową wiedzę oraz miękkich, zatem cech psychofizycznych
i umiejętności społecznych. Pierwsze służą między innymi określeniu celu zmiany,
zaplanowaniu i wdrożeniu metod, technik i narzędzi zarządzania mających wesprzeć proces.
Drugie z kolei, do wsparcia pracowników zarówno w zakresie komunikacji, jak i identyfikacji
oporu.
W ramach fazy planowania w opisywanej organizacji przygotowano mapę wpływu
i zidentyfikowano kluczowe z punktu widzenia zmiany osoby – umożliwiło to, już na długo
przed rozpoczęciem jej wdrażania, przygotowanie najistotniejszych dla procesu przejścia przez
zmianę osób. Pozwoliło to przede wszystkim na dostosowanie informacji i argumentów do
różnych odbiorców, w tym zidentyfikowanego oporu, i dało szansę na sprawniejsze
zrealizowanie procesu zmiany. W opisywanej organizacji zidentyfikowano jedną osobę jako
łącznika i influencera. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, bowiem utrata tego pracownika
może być szczególnie niekorzystna i utrudnić proces przejścia przez zmianę. Zatem
komunikacja z tą osobą powinna być częsta, regularna i dwukierunkowa.
Oczywiście, zmiana wymaga zaangażowania wszystkich uczestników procesu. Ich
indywidualne cechy decydują o tym, w jaki sposób ludzie zareagują na zmiany, zatem
adekwatny powinien być również sposób włączania w zmianę. Czasem będzie to ograniczenie
obowiązków a nie dodanie zadań. Przydatnym narzędziem na tym etapie jest matryca RACI.
Łącząc ją z cyklem PDSA otrzymuje się kompleksowe narzędzie porządkujące poszczególne
zadania w ramach całego cyklu trwania procesu zmiany. Dzięki rozpisaniu zadań przy pomocy
harmonogramu Gantta będzie dodatkowo można śledzić postęp w realizowaniu zadań,
ewentualne opóźnienia i szybko na nie reagować. Tablica Kanban da z kolei szansę na
zwizualizowanie pracy, w tym określenie osób najbardziej zaangażowanych, dodatkowo
pozwoli ograniczyć pracę w toku i zmaksymalizować dzięki temu efektywność.
Autorki opracowania są zdania, że wszystkie opisane w niniejszym opracowaniu metody,
techniki i narzędzia, trudności oraz sposoby ich eliminowania łączy wspólny mianownik,
a mianowicie usprawnienie komunikacji. Każdy pracownik ma inne preferencje, jeśli chodzi
o komunikację i przetwarzanie informacji, zatem zrozumienie „ludzkiej strony zmian” może
mieć ogromny wpływ na proces przejścia przez zmianę. W związku z tym, na bazie
analizowanego przypadku, autorki badania postawiły ogólną hipotezę, że właściwa
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komunikacja jest najważniejszym czynnikiem w osiągnięciu celu zmiany. W związku
z potrzebą weryfikacji tej hipotezy autorki zrealizują badania w podejściu dedukcyjnym na
próbie badawczej, która umożliwi ocenę prawdziwości sformułowanego przypuszczenia.
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Streszczenie: Celem artykułu było analiza jakości przypraw i zagrożeń wywołanych przez
przyprawy, ze szczególnym uwzględnieniem pieprzu czarnego Piper nigrum L. Pieprz czarny
jest przyprawą, której spożycie i zapotrzebowanie jest największe na świecie. Z tego też
względu nazywany jest „królem przypraw”. W ostatnich latach stwierdzono jednak
niepokojący spadek jakości tej przyprawy wyrażający się m.in. częstą obecnością Salmonella
spp., co wiązało się ze wzrostem powiadomień w unijnym systemie wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach (RASFF). W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wielkości
produkcji przypraw na świecie oraz kraje stanowiące czołówkę producentów przypraw.
Szczególną uwagę zwrócono na wymagania jakościowe dla pieprzu czarnego obowiązujące w
UE. W oparciu o dane zgromadzone w systemie RASFF dokonano analizy zagrożeń
występujących w pieprzu czarnym importowanym do krajów europejskich. Stwierdzono duży
odsetek powiadomień dotyczących obecności Salmonella spp. Obniżenie jakości
mikrobiologicznej tej przyprawy wynika prawdopodobnie z nieprzestrzegania zasad dobrej
praktyki w rolnictwie (GAP) oraz dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych
(GMP/GHP).
Słowa kluczowe: pieprz, jakość, zapewnienie bezpieczeństwa

QALITY AND ENSURING THE SAFETY OF SPICES ON THE
EXAMPEPLE OF BLACK PEPPER PIPER NIGRUM L.
Abstract: The aim of the article was to analyze the quality of spices and the dangers caused by
spices, with particular emphasis on black pepper Piper nigrum L. Black pepper is a spice which
consumption and demand is the largest in the world. For this reason, it is called the "king of
spices". However, in recent years, there has been a slight decrease in the quality of this spice,
expressed inter alia by the frequent presence of Salmonella spp., which was associated with an
increase in notifications in the EU Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). The article
presents issues related to the volume of spice production in the world and countries that are the
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leading producers of spices. Particular attention was paid to the quality requirements for black
pepper applicable in the EU. Based on the data collected in the RASFF system, an analysis of
the hazards present in black pepper imported to European countries was performed. A large
proportion of notifications regarding the presence of Salmonella spp. was noted. The decrease
in the microbiological quality of this spice is probably due to non-compliance with the
principles of good agricultural practice (GAP) and good manufacturing and hygiene practices
(GMP/GHP).
Keywords: pepper, quality, ensuring the safety

1. Wprowadzanie

Przyprawy stanowią ważny sektor produkcji żywności. Według Dyrektywy 2004/24/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. przyprawy to „Substancje ziołowe:
wszelkie, głównie w całości, podzielone lub pocięte rośliny, części roślin, glony, grzyby,
porosty w postaci nieprzetworzonej, zwykle suszone, czasem świeże. Niektóre wyciągi, które
nie zostały poddane szczególnej obróbce są również uważane za substancje ziołowe. Substancje
ziołowe są precyzyjnie określone przez zastosowaną część rośliny oraz nazwę botaniczną
zgodnie z systemem dwumianowym (rodzaj, gatunek, odmiana i autor); Preparaty ziołowe:
preparaty uzyskane poprzez poddanie substancji ziołowych obróbce, takiej jak ekstrakcja,
destylacja, tłoczenie, frakcjonowanie, oczyszczanie, koncentracja lub fermentacja. Obejmują
one rozdrobnione lub sproszkowane substancje ziołowe, nalewki, ekstrakty, olejki, wyciskane
soki
i
przetworzone
wyciągi".
Globalna
wartość
tego
rynku
w roku 2018 wynosiła 15,9 miliarda US$, a ocenia się, że jego wartość do roku 2026 wzrośnie
do 22,8 miliarda US$, przy dynamice rocznego wzrostu 4,7% (Globe Newswire 2022).
Zapotrzebowanie na przyprawy rośnie wraz ze wzrostem produkcji i przetwórstwa żywności
na świecie. Przyprawy pełnią wiele funkcji w żywności, lecz ich główne znaczenie polega na
jej aromatyzowaniu. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę na dodatkowe właściwości
przypraw dzięki zawartych w nich substancjom o działaniu bioaktywnym (Jiang 2019).
Światową czołówkę producentów przypraw stanowi 20 państw, których produkcja
i dystrybucja przypraw jest zróżnicowana (Tabela 1). Celem artykułu była analiza jakości
przypraw i zagrożeń wywołanych przez przyprawy, ze szczególnym uwzględnieniem pieprzu
czarnego Piper nigrum L.

348

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Jakość i zapewnienie…

Tabela 1.
Kraje produkujące najwięcej przypraw na świecie w 2018 r.
Kraj
Indie
Chiny
Indonezja
Nepal
Nigeria
Tajlandia
Wietnam
Bangladesz
Etiopia
Turcja

Przyprawa
1, 2, 5, 7, 8, 11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
2, 5, 6, 7, 11
2, 5, 11
2, 5, 8, 11
1, 2, 3, 8
2, 5, 11
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11
1, 2, 10, 11

Produkcja
[tys. t]
5 393,231
1 163,542
651,075
550,070
446,793
419,348
397,770
393,694
356,239
299,487

Kraj
Pakistan
Meksyk
Myanmar
Kanada
Maroko
Rosja Fed.
Wyb.KościSłon.
Ghana
Brazylia
Sri Lanka

Przyprawa
2, 5, 11
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10,
11
2, 6, 11
1, 6
1, 2, 9, 11
1, 6
2, 5, 8, 11
2, 5, 8
8
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Produkcja
[tys.t]
225,682
206,232
186,190
186,052
157,365
133,653
125,097
119,388
101,274
100,745

Oznaczenia numeryczne kategorii przypraw: (1) anyż, badian, koper włoski, kolendra; (2) chilli
i papryki suszone; (3) cynamon; (4) goździki; (5) imbir; (6) nasiona gorczycy; (7) gałka muszkatołowa,
osnówka muszkatołowa, kardamon; (8) Pieprz, Piper spp.; (9) mięta pieprzowa, (10) wanilia; (11) inne.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Pickova i in. (2020)

2. Produkcja pieprzu czarnego Piper nigrum L. na świecie

Wśród przypraw niewątpliwie pierwsze miejsce zajmuje pieprz czarny (Piper nigrum L.).
Jednak należy zwrócić uwagę na specyfikę stosowania ziół i przypraw w zależności od
kontynentu i kraju pochodzenia. W krajach europejskich, a szczególnie śródziemnomorskich,
do najczęściej stosowanych przypraw obok pieprzu należą oregano, liść laurowy, bazylia,
pietruszka; w krajach azjatyckich – kardamon, cynamon, kasja, papryczka chili, goździki,
kolendra, kminek, czosnek, imbir, gałka muszkatołowa. W krajach afrykańskich używa się
szeregu regionalnych przypraw jak dawadawa (nasiona drzewa Parkia biglobosa), ogiri,
okpehe (nasiona drzewa Prosopis africana), hwentia (nasiona pieprzu afrykańskiego Xylopia
aethiopica), soro wisa lub fem wisa (znana również jako Piper guineense, Guinea cubeb,
Ashanti pepper, Guinea pepper, kukauabe lub Benin pepper – przyprawę pochodzącą
z Afryki Zachodniej) (Chomchalow 2001; Opara & Chohan 2014; Osabor i in. 2015).
Większość tych afrykańskich roślin jest wykorzystywana nie tylko jako przyprawy, ale także
w medycynie ludowej. Obecnie dzięki zaawansowanym metodom badawczym identyfikuje się
związki bioaktywne występujące w tych roślinach oraz określa ich działanie na organizm
(Sulaimon i in. 2020).
Gatunki Piper spp. to aromatyczne rośliny używane jako przyprawy w kuchni, a ich wtórne
metabolity wykazują biologiczny wpływ na zdrowie człowieka. Rośliny te są bogate w olejki
eteryczne, które można znaleźć w ich owocach, nasionach, liściach, gałęziach, korzeniach i
łodygach. Niektóre gatunki Piper spp. mają proste profile chemiczne, podczas gdy inne, takie
jak Piper nigrum, Piper betle i Piper auritum, zawierają bardzo zróżnicowane zestawy
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metabolitów wtórnych. W medycynie tradycyjnej gatunki Piper są stosowane na całym świecie
w leczeniu wielu chorób. W literaturze przedmiotu opisano ponad 100 przedstawicieli Piper
spp., jednak największe jak dotąd znaczenie i zastosowanie ma Piper nigrum L. (Salehi i in.
2019).
Największym producentem pieprzu czarnego na świecie jest Wietnam (Tabela 2). W 2020
roku produkcja pieprzu czarnego w tym kraju wyniosła ok. 268 500 ton (Oanh i in. 2021).
Tabela 2.
Kraje produkujące pieprz czarny (Piper nigrum L.)
Kraj
Wietnam
Brazylia
Indie
Indonezja
Sri Lanka
Malezja
Chiny

Wielkość produkcji [t]
2013 r.
2019 r.
105 000
257 000
32 500
76 000
63 000
46 500
37 500
30 000
27 900
19 100
15 000
17 900
300
1 980

Udział w światowej produkcji [%]
2013 r.
2019 r.
37,4
57,3
11,6
16,9
22,4
10,4
13,3
6,7
9,9
4,3
5,3
4,0
<0,1
<0,1

Źródło: Opracowanie na podstawie: International Pepper Community: Crop Report Analytics,
https://www.ipcnet.org/project/crop-report-analytics/

Najwięcej pieprzu czarnego importuje się do USA i na rynek europejski, stanowi to ponad
30% całej produkcji krajów producenckich. W roku 2020 import pieprzu czarnego do Europy
osiągnął blisko 80 tys. ton. W Europie największym importerem z 30% udziałem są Niemcy,
za nimi plasują się Wielka Brytania (12%), Holandia (11%), Francja (11%), Polska (6%)
i Hiszpania (5,6%). Kilku wiodących importerów również reeksportuje znaczną część
importowanego pieprzu, zwłaszcza Niemcy, Holandia i Hiszpania (The Netherlands Ministry
of Foreign Affairs, CBI 2021).
Blisko 90% importowanego pieprzu czarnego to pieprz ziarnisty (całe ziarna), a pozostałe
10% to pieprz kruszony lub mielony. Europejscy importerzy preferują całe ziarna pieprzu,
ponieważ łatwiej jest kontrolować ich jakość i zapewnić bezpieczeństwo w łańcuchu
logistycznym. Również odpowiednio wysuszone całe ziarna pieprzu dłużej zachowują smak
i aromat.
Ponad 75% polskiego importu pieprzu dotyczy całych ziaren; pozostałe 25% to produkt
zmiażdżony lub zmielony. Część importowanego pieprzu jest reeksportowana, a szacowana
konsumpcja krajowa w 2020 r. wyniosła 5,4 tys. ton. W 2020 roku Polska importowała 83%
pieprzu z Wietnamu, następnie Brazylii (6%) oraz Indii (2%). Wiodące marki pieprzu czarnego
w Polsce to Kamis, Prymat i Kotányi. Sprzedaż pod markami własnymi prowadzi sieć
Biedronka, a następnie Lidl, Tesco, ABC, Kaufland i inne (The Netherlands Ministry of Foreign
Affairs, CBI 2021).
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3. Jakość pieprzu czarnego Piper nigrum L

Pieprz czarny (Piper nigrum L.) jest jedną z najbardziej popularnych, a jednocześnie jedną
z najstarszych przypraw na świecie. Przyprawę stanowią wysuszone nasiona tej tropikalnej,
wiecznie zielonej rośliny (Krishnamoorthy & Parthasarathy 2009). Występuje
w kilku rodzajach jako pieprz biały, zielony i czarny, a wszystkie pochodzą z jednej rośliny
Piper nigrum L. z rodziny Piperaceae i różni je stopień dojrzałości i sposób obróbki. Pieprz
czarny otrzymuje się z niedojrzałych owoców przez wysuszenie, najczęściej na słońcu aż do
momentu, gdy skórka nabierze bardzo ciemnej, prawie czarnej barwy.
Na jakość pieprzu wpływa wiele czynników zarówno w fazie uprawy jak i przetwórstwa.
Zmiany klimatyczne należą do czynników, które coraz wyraźniej zaznaczają swój wpływ
zarówno na wielkość upraw jak i na ich jakość. Duża zmienność w opadach i wpływ
temperatury stają się poważnym problemem w zwiększaniu produktywności upraw.
Rozpoczęto już prace nad tolerancją upraw na suszę i aspektami zarządzania uprawami, takimi
jak ochrona wody, nawadnianie, mulczowanie, system upraw itp., aby modulować efekty
pogodowe (Kandiannan i in. 2014; Kumar i in. 2017).
Zmiany klimatyczne wpływają także na pojawienie się na plantacjach pieprzu czarnego
szkodników, które w zależności od wielkości opadów lub suszy atakują ulistnienie lub strefę
korzeniową rośliny. Przykładem jest coraz częstsze występowanie nicienia Meloidogyne
incognito oraz zgnilizny korzeni wywołanej przez patogen Phytophthora i rozwój grzybów
Fusarium solani (Troung i in. 2008; Thuy i in. 2013).
Klasyczna metoda przetwarzania stosowana od najdawniejszych czasów polega na
poddaniu zielonych jagód pieprzu bezpośredniemu suszeniu na słońcu aż do momentu, gdy
uzyskają one czarną barwę. Jednak suszenie na słońcu to technika bardzo zależna od klimatu,
niekontrolowana, pracochłonna, czasochłonna i niehigieniczna (Akinoso i in. 2013). Poza tym
wydłużony czas suszenia może zwiększać ryzyko infekcji drobnoustrojami (Mey i in. 2017).
W badaniach przeprowadzonych w Bangladeszu nad doskonaleniem technologii
przetwórstwa pieprzu czarnego wykazano wpływ warunków blanszowania na jakość nasion.
Dlatego obecnie zaleca się poddawanie nasion pieprzu blanszowaniu we wrzącej wodzie przez
1-4 minut, a następnie suszeniu na słońcu albo coraz częściej w suszarni mechanicznej.
Suszenie mechaniczne nie powinno przebiegać w temperaturze wyższej niż 600C, ponieważ
wyższa temperatura wpływa niekorzystnie na jakość pieprzu czarnego. W wyniku
blanszowania ulega skróceniu czas suszenia i zmniejsza się zawartość wody w nasionach,
a jednocześnie proces ten nie wpływa na barwę pieprzu czarnego (Paul i in. 2021).
Jakość importowanego do Europy pieprzu czarnego jest często kwestionowana. Z danych
RASFF wynika, że w latach 2019-2020 zgłoszono 175 powiadomień dotyczących
zanieczyszczenia mikrobiologicznego pieprzu czarnego Salmonella eneterica oraz Aflatoksyną
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B1, która jest metabolitem wtórnym wytwarzanym m.in. przez grzyby z rodzaju Aspergillus
spp. (Pickova i in. 2020) (Tabela 3).
Tabela 3.
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i wybrane chemiczne pieprzu czarnego zarejestrowane w
unijnym systemie szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (RASFF) w latach 2019-2020.
Państwo

Pochodzenie pieprzu

Czynnik

Austria
Belgia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy

Brazylia
Nigeria
Brazylia
Brazylia
Brazylia
Brazylia
Brazylia
Chiny
Wietnam
Brazylia

Salmonella enterica
Aflatoksyna B1
Salmonella enterica
Salmonella enterica
Salmonella enterica
Salmonella enterica
Salmonella enterica
Salmonella enterica
Salmonella enterica
Salmonella enterica

Polska
Wlk. Brytania

Liczba
powiadomień
1
1
2
1
12
23
132
1
1
1

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Systemu RASFF.

W Polsce w 2019 r. w ramach kontroli planowych prowadzonych przez organy urzędowej
kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność bakterii Salmonella spp.
w próbkach mielonego pieprzu czarnego pochodzącego z Wietnamu. W wyniku
przeprowadzonych badań Główny Inspektor Sanitarny podjął decyzję o wycofaniu z rynku
zakażonych partii pieprzu czarnego ( GIS 2019).
Przyprawy i zioła mogą być zanieczyszczone toksynami (toksycznymi metabolitami
wtórnymi wytwarzanymi przez Aspergillus spp.), pestycydami i herbicydami stosowanymi
w rolnictwie, a także metalami (kadm, ołów, arsen) oraz związkami powstającymi m.in.
podczas spalania jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).
Dlatego Komisja UE ustanowiła rozporządzenia dopuszczające pozostałości w tej grupie
produktów żywnościowych. Wymagania dla pieprzu czarnego zostały zebrane w Tabeli 4.
Tabela 4.
Wymagania UE dotyczące zawartości zanieczyszczeń w pieprzu czarnym
Substancja
Aflatoksyna B1
Aflatoksyna B2
Aflatoksyna G1
Aflatoksyna G2
Arsen
Bifentryna
Chlopyrifos

Dopuszczalna zawartość
5 μg/kg
10 μg/kg
10 μg/kg
10 μg/kg
Nieobecny
0.1 mg/kg
1 mg/kg

Cypermetrin
DDT

0.1 mg/kg
0.05 mg/kg

Dimetoat

0.02 mg/kg
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Regulacja prawna
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Zakaz stawania w UE od 2020;
Rozp. Komisji (UE) nr 18/2020
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Zakaz stosowania w Polsce od 1976 r.
zakaz globalny od 2001 r. na podstawie Konwencji
Sztokholmskiej
Zakaz stawania w UE od 2019;
Rozp. Komisji (UE) nr 1090/2019
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Dioksyny i PCB
Endosulfan
Estragol
Ethion
Fumonizyna B1
Kadm
Karbendazim
Metalaxyl
Miedź
Ochratoksyna A
Ołów
Profenofos
Propamokarb
Teflutryna
Trifluarin
Triazofos
WWA

Nieobecne
5 mg/kg
Nieobecny
5 mg/kg
nieobecna
0.1 mg/kg
0.1 mg/kg
0.1 mg/kg
0.02 mg/kg
nieobecna
Nieobecny
0.07 mg/kg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
0.07 mg/kg
Nieobecne

Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 1334/2008
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 800/2011
Rozp. Komisji (UE) nr 552/2015
Rozp. Komisji (UE) nr 396/2005
Rozp. Komisji (UE) nr 1881/2006

Źródło: Opracowanie na podstawie rozporządzeń Komisji UE 396/2005, 1881/2006, 1334/2008,
800/2011, 1090/2019, 18/2020, Konwencja Sztokholmska 2001 r.,

4. Zapewnienie bezpieczeństwa przypraw

Z danych zamieszczonych w Tabeli 3 wynika, że zanieczyszczenia mikrobiologiczne
pieprzu czarnego należało do często zgłaszanych powiadomień. Podejmowane są zabiegi,
których zadaniem jest inaktywacja patogenów. Znaną i od dawna stosowaną metodą jest
poddawanie przypraw, w tym pieprzu, napromieniowaniu w celu dekontaminacji
zanieczyszczeń biologicznych (Suhaj i in. 2006; Jalili i in. 2012). Ostatnio do inaktywacji
drobnoustrojów w pieprzu czarnym zastosowano metodę chemiluminescencji naświetlając
przyprawę promieniami UV-A i UV-C w połączeniu z powłoką TiO2 (Park i in. 2020).
Dla organizacji biorących udział w łańcuchu logistycznym żywności, w tym przypraw,
najważniejsze jest bezpieczeństwo konsumenta (Sikora & Nowicki 2007; Śmiechowska i in.
2021). W tym celu wdraża się określone systemy zapewniania bezpieczeństwa zawarte w
Codex Alimentarius i ISO 22 000: 2005. Biorąc pod uwagę przemysł spożywczy, który jest
głównym ogniwem w zapewnieniu konsumentom bezpieczeństwa żywności należy pamiętać,
że bez stosowania planu GAP, GHP/GMP i HACCP w całym łańcuchu żywnościowym nie ma
pewności co do eliminacji zagrożeń (Sikora & Nowicki 2007).
Badania nad szacowaniem ryzyka związanego z konsumpcją zanieczyszczonego pieprzu
czarnego pozwoliły na ustalenie hierarchii czynników wpływających na bezpieczeństwo
zdrowotne tej przyprawy. Tymi czynnikami są mykotoksyny, takie jak aflatoksyny
i ochratoksyna A, a także pestycydy: chloropiryfos i triazofos (van Asselt i in. 2018). Z tego
względu związki te powinny mieć zwiększoną częstotliwość monitorowania w pieprzu
czarnym Piper nigrum L.
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Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych należy zwrócić większą uwagę na
zapewnienie jakości, w tym jakości mikrobiologicznej na etapie uprawy i po zbiorach pieprzu,
czyli na etapie produkcji rolnej. Na ten fakt wskazują również badacze, którzy podkreślają
znaczenie prawidłowego postępowania z surowcem przed i po zbiorach na plantacjach, podczas
suszenia i magazynowania pieprzu (Shango i in. 2021).
Na poprawę jakości i podniesienie poziomu bezpieczeństwa surowca do produkcji pieprzu
czarnego Piper nigrum L. mogłoby pozytywnie wpłynąć wdrożenie systemu Global G.A.P. Jest
to niezależny, dobrowolny system zapewniający bezpieczeństwo żywności dla podstawowej
produkcji rolnej. Liczba rolników posiadających certyfikat Global G.A.P. systematycznie
wzrasta, gdyż wymuszają to na swoich dostawcach sieci handlowe zlokalizowane głównie w
krajach o wysokich dochodach. Z badań wynika, że korzystne otoczenie biznesowe, dobra
infrastruktura transportowa ma największy wpływ na rozwój systemu i to staje się przyczyną
większej liczby certyfikatów Global G.A.P. w krajach rozwiniętych. Rolnicy i producenci rolni
w krajach rozwijających się z uwagi na takie czynniki jak dostęp do kredytu, zabezpieczenie
praw własności, sprawne egzekwowanie umów i efektywny handel transgraniczny z obawą
podchodzą do tego systemu, co ma duże znaczenie dla przyspieszenia procesu certyfikacji w
tych
krajach
(Flachsbarth
i
in.
2020).
To powoduje, że globalny zasięg systemu certyfikacji Global G.A.P. jest nierówny.
Przyprawy również często podlegają zafałszowaniu. W przypadku pieprzu czarnego
w ziarnach stwierdza się zafałszowania dotyczące pochodzenia geograficznego surowca.
Zafałszowaniu podlega także pieprz mielony. Metody identyfikacji zafałszowań pieprzu
czarnego są żmudne, kosztowne i wymagają bardzo zaawansowanych metod analitycznych. Do
wykrywania pochodzenia geograficznego pieprzu zastosowano spektroskopię rozproszonego
odbicia
w
zakresie
podczerwieni
z
transformacją
Fouriera
(DRIFTS)
w połączeniu z chemometrią (Hu i in. 2018; Wilde i in. 2019). Do identyfikowania
zafałszowania pieprzu czarnego mielonego można zastosować metody mikroskopowe
(Tremlová 2001).
Ostatnio dużą popularnością cieszy się mieszanka pieprzy białego, zielonego, czarnego
i czerwonego. Nie wszyscy jednak konsumenci wiedzą, że bardzo często pieprz czerwony
z uwagi na jego mniejszą podaż od pieprzu białego, zielonego i czarnego bywa zastępowany
nasionami i owocami innych roślin takich jak Schinus terebinthifolia Raddi oraz Schinus molle
L. W literaturze przedmiotu opisano ponad 100 gatunków należących do Piper spp. Wśród nich
wiele posiada właściwości lecznicze i wyróżniają się przyjemnym aromatem. (Bendaodud i in.
2010). Producenci mieszanek pieprzy jednak nie informują konsumentów, że produkty te nie
są mieszanką ziaren roślin należących do Piper spp. lecz mogą zawierać owoce lub nasiona o
barwie czerwonej innych gatunków roślin lub innych pieprzowców. Tego typu praktyki
stosowane przez producentów również należy uznać za zafałszowanie.
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Poza wymogami ustawowymi i regulacyjnymi żywności oraz wdrożeniem systemu
zarządzania bezpieczeństwem żywności, powinny być przestrzegane standardy etyczne
w całym łańcuchu żywnościowym.

5. Podsumowanie

Przyprawy, w tym pieprz czarny, należą do bardzo często spożywanych produktów
żywnościowych. Ich zapotrzebowanie i produkcja systematycznie wzrasta, ale jednocześnie
obserwowany jest spadek ich jakości, zwłaszcza pieprzu czarnego, czego wynikiem są
informacje z wyników kontroli w krajach importujących przyprawy, jak również
powiadomienia w systemie RASFF. Niepokój importerów budzi wzrost zakażeń przypraw,
w tym pieprzu czarnego mikroorganizmami chorobotwórczymi, co może wynikać ze słabej
kontroli i nadzoru upraw na plantacjach. Kolejnym czynnikiem jest prawdopodobnie
technologia produkcji pieprzu czarnego, która nie eliminuje zagrożeń. Zaleca się w związku
z tym wprowadzenie zmian w procesie technologicznym polegających na stosowaniu
blanszowania pieprzu czarnego i poddaniu go następnie suszeniu w temp. 600C. Sytuację
mogłoby poprawić wdrożenie systemu Global G.A.P. Proces ten jednak nie przebiega szybko,
z uwagi na warunki gospodarczo-ekonomiczne panujące w krajach producentów przypraw.
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Streszczenie: Nowoczesny rynek produktów żywnościowych charakteryzuje wysoki poziom
innowacyjności oraz konkurencyjności. Kluczowe znaczenie dla rozwoju współczesnych
przedsiębiorstw stanowią produkty odpowiadające na potrzeby współczesnego konsumenta,
który zainteresowany jest żywnością wygodną o pozytywnym wpływie na zdrowie. Surowcem,
który może spełnić oczekiwania konsumenta jest zielona herbata Matcha cechująca się wysoką
zawartością substancji o działaniu przeciwutleniającym oraz przeciwzapalnym. Stanowi ona
surowiec posiadający potencjał we wzbogacaniu żywności i umożliwiający tworzenie
nowatorskich produktów. Celem pracy była ocena wybranych parametrów jakościowych
ekstrudatów z 1,5% oraz 3% dodatkiem herbaty Matcha. W pracy oceniono zarówno surowce
jak i ekstrudaty. Wykonano oznaczenie zawartości wody oraz pomiar aktywności wody z
wykorzystaniem urządzenia AquaLab. Ekstrudaty poddano ponadto pomiarom twardości,
kohezyjności, sprężystości z wykorzystaniem analizatora Brookfield CT3 Texture Analyzer
oraz określono ich współczynniki wodochłonności (WAI) i rozpuszczalności (WSI).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane produkty charakteryzowały się
niską wartością aktywności wody (0,2912-0,3451) oraz zawartością wody (6,10-7,12 g/100 g
s.m.). Produkt bez dodatku wzbogacającego charakteryzowała najwyższa wartość parametru
WAI.
Najwyższą
wartość
WSI
zaobserwowano
dla
produktu
z 1,5% dodatkiem Matchy. Ocena parametrów tekstury wykazała, że ekstrudaty o różnym
udziale procentowym dodatku charakteryzowały się zbliżoną twardością. Wkład w dyscyplinę
naukową: możliwość wytworzenia innowacyjnego produktu, stanowiącego część wspólną
zainteresowań towaroznawstwa, marketingu oraz nauk o zarządzaniu.
Slowa kluczowe: aktywność wody, ekstruzja, proszek zielonej herbaty Matcha, WAI, WSI
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QUALITY ASSESSMENT OF CORN EXTRUDATES ENHANCED
WITH MATCHA TEA
Abstract: The modern market of food products is characterized by a high level of innovation
and competitiveness. Products that meet the needs of modern consumers, which are interest in
convenience foods with a positive effect on health, are of key importance for the development
of modern enterprises. The raw material that can meet the expectations of the consumer is
Matcha green tea, which is characterized by a high content of substances with antioxidant and
anti-inflammatory properties. It is a raw material with the potential to fortify food and enable
the creation of innovative products.
The aim of the study was to evaluate selected quality parameters of extrudates with 1.5% and
3% Matcha tea. Both raw materials and extrudates were assessed in the study. The water content
was determined and the water activity was measured using the AquaLab device. Moreover, the
hardness of extrudates was measured using the Brookfield CT3 Texture Analyzer and their
water absorption and solubility indexes were determined. The tested products were
characterized by a low value of water activity (0.2912-0.3451) and water content (6.10-7.12
g/100 g d.m.). The product without the fortification additive was characterized by the highest
value of the WAI parameter. The highest WSI value was observed for the product with 1.5%
Matcha addition. The analysis of the texture parameters indicated that the extrudates with
different percentages of Matcha tea were characterized by similar hardness. Contribution to the
scientific discipline is observed in the possibility of creating an innovative product that is part
of the common interest of commodity science, marketing and management science.
Keywords: water activity, extrusion, Matcha, WSI, WAI

1. Wprowadzanie

O pozycji przedsiębiorstwa w stosunkach handlowych decyduje jakość, która musi być
przedmiotem szczególnej troski menedżerów, ale także obiektem zainteresowania naukowców
(Skrzypek, 2021). Za jeden z głównych celów nauki o jakości stawia się analizę oczekiwań,
potrzeb, zachowań konsumentów, uwzględnianie konsumenta już na samym etapie
projektowania wyrobu, czy obserwację powiązania jakości z kształtowaniem relacji producent
– konsument (Lotko, 2021).
Proces podnoszenia poziomu jakości produktów wymaga jednak interdyscyplinarności –
łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu zarówno nauk przyrodniczo-technicznych, jak i nauk
ekonomicznych i społecznych, pozwalając na integrację zadowolenia konsumenta w procesie
zmagań o doskonałość z inżynierią, znajomością surowców, materiałów i technologii
wytwarzania produktów (Salerno-Kochan et al., 2020; Skrzypek, 2021). Z tego względu
niezmiernie istotne jest określenie czynników warunkujących właściwości produktów, a także
poziomów wymagań dla parametrów fizycznych je określających (Salerno-Kochan et al.,
2020).
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Przykładem innowacji produktowej odpowiadającej na oczekiwania konsumentów
dotyczące zainteresowania żywnością wygodną o pozytywnym wpływie na zdrowie
są wzbogacane produkty przekąskowe oraz wyroby cukiernicze.
Surowcem w niewielkim stopniu wykorzystywanym do wzbogacania żywności jest zielona
herbata matcha (Camellia sinensis). Matcha stanowi rodzaj sproszkowanej herbaty
o
wysokiej
zawartości
substancji
przeciwutleniających
i
przeciwzapalnych.
Jej dotychczasowe próby zastosowania obejmowały wzbogacanie: lodów, ciastek, makaronów,
musli, czekolady (Godočiková, Ivanišová, and Kačániová, 2019; Li et al., 2021; Monfared et
al., 2021). Surowiec ten znajduje jednak zastosowanie także w procesie ekstruzji, która dzięki
krótkotrwałemu
oddziaływaniu
wysokiej
temperatury,
nie
wpływa
istotnie
na zmniejszenie zawartości składników bioaktywnych (Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019;
Wójtowicz, 2018). Jako dodatek zwiększający działanie prozdrowotne produktu, Matcha może
ponadto stanowić źródło katechin pozostających w żywności podczas obróbki termicznej oraz
składnik charakteryzujący się zdolnością do ograniczania ilości powstających reaktywnych
form karbonylowych podczas procesu wypieku (Phongnarisorn et al., 2018; Sugimoto et al.,
2021).
Celem przedstawionych badań była ocena wpływu dodatku zielonej herbaty matcha
na wybrane cechy jakościowe ekstrudatów kukurydzianych.

2. Materiał i metody badawcze

Materiał badawczy stanowiły 3 rodzaje ekstrudatów kukurydzianych zróżnicowanych pod
względem wielkości dodatku wzbogacającego oraz produkt porównawczy. Produkty
przygotowane zostały z wykorzystaniem mieszanek o 1,5% (1,5M) i 3,5% (3,5M) zawartości
zielonej herbaty Matcha oraz 2% zawartości środka spulchniającego. Proces ekstruzji
przeprowadzono z wykorzystaniem ekstrudera jednoślimakowego typ S 45A-12-10U produkcji
Metalchem z Gliwic przy prędkości śruby 125 obr/min, średnicy dyszy - 4,5 mm,
w temperaturze 105°C/130°C/110°C (kolejno dla: strefy I/ strefy II/ głowicy). Informacje
dotyczące użytych do produkcji surowców przestawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Surowce do produkcji ekstrudatów
Nazwa surowca

Producent

Kraj
pochodzenia

Skład

Kasza kukurydziana

Mlekser

Polska

100% kasza kukurydziana

Matcha codzienna

Moya

Japonia

100% organiczna zielona herbata
matcha

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na opakowaniu jednostkowym
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W wyniku procesu ekstruzji uzyskano produkty charakteryzujące się różnorodnym
kształtem oraz przekrojem. Wygląd przekroju wyprodukowanych ekstrudatów zaprezentowano
na rysunku 1.

Rysunek 1. Struktura i przekrój wyprodukowanych ekstrudatów
Note: Zdjęcia wykonano przy pomocy systemu wizyjnego i oprogramowania LUCIA G

Ocenę materiału badawczego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych.
Objęte badaniami produkty oraz surowce zostały ocenione pod kątem kluczowych parametrów
jakościowych. Pierwsze oznaczane parametry warunkujące trwałość oraz właściwości tekstury
wyrobów ekstrudowanych stanowiły zawartość i aktywność wody. Oznaczenie aktywności
wody wykonano z wykorzystaniem instrumentu pomiarowego AquaLab 4TE (wersja AS4
2.14.0 2017 firmy Decagon Devices, Inc.) z dokładnością ±0,0003 przy 293K (20°C) ±2,5 K
minimum w 5 powtórzeniach.
Zawartość wody w produktach oznaczono metodą suszenia termicznego do stałej masy
w temperaturze 378K (105°C), pod ciśnieniem normalnym, zgodnie z metodyką
zaproponowaną przez Krełowską-Kułas (1993).
Współczynnik wodochłonności (WAI) oraz rozpuszczalności (WSI) oznaczono
na podstawie metodyki Andersona et al. (1969) oraz zespołów Gondek (2013) i Ekielskiego
(2013). Do oznaczeń pobrano ok 1,5 g próbki ekstrudatów rozdrobnionych do wielkości cząstek
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poniżej 0,3 mm. Próbki uzupełniano 15 ml wody destylowanej oraz wytrząsano. Gotowe
roztwory w kolbach poddawano wirowaniu, przy prędkości 12500 obrotów na minutę, przez
czas 10 minut, stosując obciążenie 3G. Uzyskany nadsącz zlewano znad żelu na szalki Petriego
i wkładano do suszarki o temperaturze 110ºC, następnie dokonano pomiarów masy, żelu oraz
wysuszonego nadsączu (Anderson et al., 1969; Ekielski, Żelaziński, and Florczak, 2013;
Gondek, Jakubczyk, and Wieczorek, 2013) Oznaczenia dokonano minimum
w 4 powtórzeniach. Współczynniki wyliczono z wykorzystaniem wzorów (1), (2):
𝑊𝐴𝐼
=

𝑊𝑆𝐼
=

𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑛𝑎𝑠
ą
𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒𝑗
𝑝𝑟
ó𝑏𝑘𝑖

(1)

𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑠𝑢𝑐
ℎ𝑒𝑗
𝑝𝑟
ó𝑏𝑘𝑖

𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑤𝑦𝑠𝑢𝑠𝑧𝑜𝑛𝑒𝑔𝑜
𝑛𝑎𝑑𝑠
ą
𝑐𝑧𝑢
𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑠𝑢𝑐
ℎ𝑒𝑗
𝑝𝑟
ó𝑏𝑘𝑖

×100%

(2)

Kolejnymi ocenianymi parametrami były parametry charakteryzujące teksturę
wytworzonych produktów ekstrudowanych: twardość kohezyjność sprężystość i gumowatość.
Pomiary wykonano stosując test TPA (Texture Profile Analysis) w minimum
12 powtórzeniach na próbkach o wysokości 10 mm przy użyciu analizatora tekstury Brookfield
CT3 Texture Analyzer. Zastosowano cylindryczną sondę o średnicy 38,1 mm
i długości 20 mm i użyto podwójnego testu kompresji, stosując następujące warunki pomiaru:
• wartość progowa siły – 5 g,
• dystans – 50% wysokości próby,
• prędkość posuwu próbnika podczas testu - 0,4 mm/s.,
• prędkość przed i po teście – 1 mm/s. (Jozinović et al., 2012; Yang et al, 2020; Liu
et al., 2017).
Informacje odstające dla pomiarów TPA wyeliminowano zgodnie z regułą 1,5xIQR.
W celu weryfikacji istotnie statystycznych różnic pomiędzy produktami wykorzystano
t-Studenta przy założonym poziomie istotności =0,05. Kalkulacji dokonano
z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Excel 2007.

3. Wyniki

Uzyskane wyniki dotyczące badań zawartości i aktywności wody dla surowców
oraz produktów gotowych zaprezentowano w tabeli 2. Zawartość i aktywność wody stanowią
istotne parametry warunkujące trwałość, teksturę produktów oraz katalizują przebieg reakcji
enzymatycznych, a niższe ich wartości obserwowane są zwykle dla produktów wysoko
przetworzonych (Pałacha, 2008).
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Tabela 2.
Zawartość i aktywność wody
Surowiec/produkt

Aktywność wody [-]

Zawartość wody [g/100 g
s. m.]

Surowiec
Kaszka kukurydziana

0,6616E ± 0,00

12,76E ± 0,55

Matcha

0,0605A ± 0,00

1,16A ± 0,06

Produkt
0

0,3451D ± 0,02

7,12D ± 0,01

1,5M

0,3156C ± 0,01

6,45C ± 0,03

3,5M

0,2912B ± 0,00

6,10B ± 0,06

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższą wartością aktywności wody (>0,6)
charakteryzowała się kaszka kukurydziana, tym samym zaobserwowano, że surowiec
ten zagrożony był rozwojem pleśni (Pałacha, 2008). Stosowana jako dodatek wzbogacający
zielona herbata Matcha charakteryzowała się niskim poziomem aktywności wody aw =0,0605.
Na podstawie oceny aktywności wody w wytworzonych ekstrudatach stwierdzono,
że parametr ten zmniejszał się wraz ze wzrostem udziału proszku herbaty Macha
w produktach, osiągając wartości parametru 0,3451-0,2912 (Tabela 2).
Podobne zależności obserwowane były dla ocenianego parametru zawartość wody.
Najwyższą zawartość wody charakteryzował się surowiec strukturotwórczy, najniższą dodatek
wzbogacający proszek herbaty Matcha. Produkty 0, 1,5M oraz 3,5M charakteryzowały się
zawartością wody na poziomie: 7,12 g/100 g s. m; 6,45 g/100 g s. m oraz 6,10 g/100 g s. m.
Przeprowadzone opracowanie statystyczne wykazało, że wszystkie badane surowce i produkty
różniły
się
statystycznie
istotnie
pod
względem
zawartości
i aktywności wody.
Analiza literatury wykazała, że uzyskane wartości aktywności wody oraz zawartości wody
były zbliżone do wielkości uzyskanych dla chrupek zbożowo-dyniowych oraz zbożowodyniowych z dodatkiem imbiru (Gondek et al., 2017) oraz ekstrudatów wzbogacanych Matchą
(Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019). Uzyskane wyniki zawartości i aktywności wody
porównano do wyników innego zespołu, który wytworzył ekstrudaty z zieloną herbatą Matcha
o innym udziale procentowym (1, 3 i 5%). Pozwoliło to stwierdzić, że wilgotność
wykorzystanej kaszki kukurydzianej zbliżona była do wyników w niniejszym badaniu
(Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019). Wykorzystana w badaniu herbata Matcha
charakteryzowała się natomiast znacząco niższą wilgotnością. Tym samym w
przeprowadzonych badaniach uzyskano ekstrudaty charakteryzujące się niższą zawartością
wody niż w badaniach zespołu Mikołajczak (Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019).
W tabeli 3. przedstawiono wartości współczynnika wodochłonności (WAI) oraz
rozpuszczalności (WSI), stanowiące podstawowe wyróżniki jakości wyrobów
ekstrudowanych. Na podstawie wartości parametrów ocenić można stopień przetworzenia
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produktu. Wysokie wartości WAI wskazują na obecność dużych fragmentów skrobi
w produkcie końcowym (Oikonomou and Krokida, 2011). Parametr WSI świadczy natomiast
o intensywności przemian zachodzących podczas trwania procesu ekstruzji oraz ilości
uwolnionych polisacharydów przy dodaniu nadmiaru wody. Dla produktów o wysokim stopniu
przetworzenia obserwuje się jego wartości na poziomie 50%. Stanowi on w takim wypadku
cechę negatywną zapowiadając szybki proces trawienia, wchłaniania jelitowego
i wysokie stężenie poposiłkowe glukozy we krwi (Makowska, 2013; Oikonomou, and Krokida,
2011; Rzedzicki, and Kasprzak, 2005;)
Tabela 3.
Współczynnik wodochłonności i rozpuszczalności produktów
Produkt

WAI

WSI [%]

0

5,39A ± 0,11

26,65B ± 2,63

1,5M

5,26A ± 0,11

27,65B ± 1,17

3,5M

5,35A ± 0,02

21,01A ± 0,69

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, ze dodatek proszku herbaty Matcha
w większym stopniu miał wpływ na uzyskane wartości parametru WAI niż wyznaczone
wartości współczynnika rozpuszczalności (WSI). Wartości współczynnika wodochłonności
były zbliżone dla wszystkich produktów. Potwierdziło to przeprowadzone opracowanie
statystyczne, które wykazało brak istotnie statystycznych różnic dla parametru WAI.
Wprowadzony do ekstrudatów 3,5% dodatek proszku herbaty Macha pozytywnie wpłynął
na jakość ekstrudatów pod względem parametru WSI – obniżając go (21,01 [%]). Wyłącznie
produkt o najwyższym udziale dodatku (3,5M) różnił się istotnie statystycznie pod względem
współczynnika rozpuszczalności.
Wyniki parametrów zbliżone były do wyników przedstawionych w artykule Oikonomou
dla chrupek kukurydzianych bez dodatków oraz chrupek kukurydzianych z ryżem zespołu
Gondek (Gondek, Jakubczyk, and Wieczorek, 2013; Oikonomou, and Krokida, 2011).
Ostatnim elementem przeprowadzonych badań była ocena tekstury produktów
ekstrudowanych, obejmująca charakterystykę twardości określającej maksymalną siłę
potrzebną podczas ściśnięcia próbki i kohezyjności opisującej wytrzymałość wewnętrznych
wiązań próbki (Brookfield, 2019; Gil et al., 2017).
W badaniach tekstury określono również sprężystość definiowaną jako stopień odzyskania
przez próbkę wysokości pomiędzy cyklami pomiarowymi oraz gumowatość opisującą wielkość
energii potrzebną do zniszczenia próbki (Brookfield, 2019; Gil et al., 2017).
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Tabela 4.
Właściwości teksturometryczne
Właściwości teksturometryczne
Twardość [N] (2
Kohezyjność Sprężystość [mm]
cykl)

Gumowatość
[N]

Lp.

Twardość [N]

0

88,52A±15,73

61,71B±6,00

0,12B±0,02

2,05A±0,21

9,77B±1,15

1,5M

95,21A±13,54

80,37C±12,15

0,21C±0,07

3,19B±0,77

19,66C±5,38

3,5M

97,01A±9,44

49,57A±9,65

0,07A±0,02

2,01A±0,20

6,37A±1,24

Źródło: opracowanie własne

Badane produkty charakteryzowała zbliżona twardość mierzona w pierwszym teście
kompresji, wahająca się w granicach 88,52 - 97,01 [N] (Tab 4). Twardość oznaczona przy
drugim cyklu pomiarów była bardziej zróżnicowana, co potwierdziło również opracowanie
statystyczne. Ekstrudaty o najwyższym dodatku proszku herbaty Matcha, w drugim cyklu
pomiarów charakteryzowała najniższa twardość (49,57 [N]). Dla produktów o najniższym
udziale dodatku zauważono natomiast odwrotną zależność (80,37 [N]).
Podobny związek zaobserwowano podczas analizy kohezyjności oraz gumowatości, które
dla produktów 1,5M i 3,5M osiągnęły kolejno 0,21 i 0,07 dla parametru kohezyjność oraz 19,66
i 6,37 dla gumowatości. Opracowanie statystyczne wykazało brak statystycznie istotnych
różnic w sprężystości produktów 0 i 3,5M. Wzrost wartości tej cechy obserwowany był tylko
w przypadku 1,5% dodatku proszku zielonej herbaty Matcha.
Produkty charakteryzowała większa twardość, sprężystość, ale mniejsza kohezyjność niż
ekstrudaty badane z użyciem analogicznej metodyki przez zespół Liu (Liu et al., 2017).
Dla badanych wyrobów (0 i 1,5M) zaobserwowano ponadto niższą twardość, niż produktów
w badaniu Mikołajczyk i Sobiechowskiej (Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019).
Stwierdzono, że dodatek 3,5% proszku z matchy spowodował obniżenie się cech
skorelowanych w literaturze z negatywną oceną konsumencką - twardości oraz kohezyjności i
w niewielkim stopniu sprężystości (składowych żujności), których wysokie poziomy
charakterystyczne są zwykle dla ekstrudatów niewyekspandowanych o niskiej jakości (Liu et
al. 2000; Anton et al. 2007; Jozinović et al. 2012).

4. Podsumowanie

Analiza zawartości i aktywności wody, współczynników wodochłonności (WAI)
i rozpuszczalności (WSI) oraz parametrów tekstury ekstrudatów pozwoliła określić wpływ
dodatku herbaty zielonej Matcha na ich jakość.
Zawartość i aktywność wody wytworzonych ekstrudatów determinowane były
procentowym dodatkiem proszku herbaty Matcha. Na podstawie otrzymanych wartości
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stwierdzono, że wraz z wzrostem dodatku proszku herbaty Matcha wartość analizowanych cech
obniżała się.
Produkty nie różniły się istotnie statystycznie pod względem wartości współczynnika
wodochłonności WAI. Wyłącznie 3,5% dodatek Matchy spowodował istotne obniżenie
wartości współczynnika rozpuszczalności WSI.
Na podstawie przeprowadzonej analizy TPA stwierdzono, że dodatek proszku herbaty
Matcha różnicował wyłącznie twardość mierzoną w drugim cyklu. Ekstrudaty z 1,5%
dodatkiem zielonej herbaty charakteryzowała najwyższa twardość, kohezyjność, sprężystość
oraz gumowatość. Najniższymi wartościami parametrów tekstury cechował się natomiast
produkt z 3,5% dodatkiem proszku herbaty Matcha.
Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować o pozytywnym wpływie 3,5% dodatku
herbaty matcha na jakość ekstrudatów, który związany jest z obniżeniem zawartości wody, aw,
WSI, twardości w drugim cyklu pomiarów i kohezyjności produktu. Ze względu na pozytywny
wpływ herbaty matcha na jakość i możliwe podwyższenie wartości prozdrowotnej wyrobu
przekąskowego zaleca się prowadzenie procesu ekstruzji z wyższym dodatkiem herbaty.
Jednocześnie obserwuje się konieczność przeprowadzenia analizy pożądalności produktu przez
konsumentów w celu określenia jego potencjału rynkowego.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę zmian w zainteresowaniach badawczych w obszarze
zarządzania jakością. Celem artykułu jest odkrycie nowych lub zmodyfikowanych kierunków
badań, które pojawiły się w latach 2020-21. Jest on rozwinięciem wcześniejszych badań nad
trendami w zarządzaniu jakością. Wykorzystano narzędzia eksploracji tekstu. Wybrano 2399
artykułów naukowych z 13 wiodących czasopism poświęconych tematyce jakości notowanych
w Scopus. Wskazano 6 nowych lub zmodyfikowanych kierunków badań. Ponadto wskazano
na rosnące zainteresowanie tematyką przemysłu 4.0 i jakości 4.0.
Słowa kluczowe: trendy, eksploracja tekstu, systematyczny przegląd literatury, zarządzanie
jakością

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT
RESEARCH

Abstract: The article presents an analysis of changes in research interests in quality
management. The article aims to discover new or modified directions of research that appeared
in 2020-21. It is an extension of previous research on trends in quality management. Text
mining tools were used. 2,399 scholarly articles from 13 leading quality journals listed on
Scopus were selected. Six new or modified research directions were indicated. Moreover, the
growing interest in the subject of industry 4.0 and quality 4.0 was indicated.
Keywords: trends, text-mining, systematic literature review, quality management

371

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

S. Wawak

1. Uwagi wstępne34

Dziedzina zarządzania jakością cieszy się zainteresowaniem badaczy od wielu
dziesięcioleci. Mimo znaczącej liczby publikacji wciąż pojawiają się nowe problemy, techniki
oraz podejścia badawcze. Rocznie, tylko w renomowanych czasopismach dedykowanych
problematyce jakości, publikowanych jest ponad 1000 artykułów. Uniemożliwia to bycie na
bieżąco ze wszystkimi tematami. Niejednokrotnie badania dotyczące tych samych kwestii
podejmowane są w różnych częściach świata. Łatwo także może umknąć informacja o nowych,
obiecujących obszarach badań. Pomocą dla badaczy mogą być systematyczne przeglądy
literatury (SLR), które dostarczają przekrojowej wiedzy dotyczącej wybranych obszarów.
Jednak w praktyce przeglądy typu SLR są ograniczone do ok. 100 artykułów. To zaledwie 10%
rocznego przyrostu publikacji. Rozwiązaniem mogą być metody eksploracji tekstu (ang. textmining), które w zautomatyzowany sposób mogą wykryć nowości i istotne zmiany.
Artykuł stanowi rozwinięcie badań nad trendami w nauce prowadzonych w Katedrze
Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy udziale specjalistów z
innych uczelni i krajów. Jego celem jest wskazanie nowych lub zmodyfikowanych kierunków
badań, które pojawiły się w latach 2020-21. Przedstawione wyniki badań przyczyniają się do
systematyzacji analizowanego obszaru, a także pokazują nowe, ciekawe kierunki badań, które
budzą rosnące zainteresowanie badaczy oraz redaktorów czasopism naukowych.

2. Przegląd wcześniejszych badań

Wawak, Rogala i Dahlgaard-Park (2020) przeprowadzili badania dotyczące rozwoju
dziedziny zarządzania jakością w latach 2000-2019. Wykorzystali w tym celu autorską metodę
wykrywania trendów w badaniach naukowych, która bazowała na informatycznych
narzędziach eksploracji tekstu. Wcześniej badania wykorzystujące inne techniki text-miningu
zostały przeprowadzone m.in. przez Carneruda (2018) oraz Dereli et al. (2011).
Przeprowadzono także szereg badań z wykorzystaniem systematycznego przeglądu literatury,
bibliometrii, analizy słów kluczowych lub technik eksperckich (Dahlgaard-Park i in., 2013; Lo
& Chai, 2012). Typowymi ograniczeniami tego typu badań są:
▪ ograniczona liczba artykułów analizowanych w całości, zwykle jedynie słowa kluczowe
lub abstrakty,
▪ opieranie się na ograniczonej liczbie słów kluczowych,

Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
34
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

wykorzystanie predefiniowanych klas tematycznych,
identyfikowanie trendów na podstawie opinii badaczy, a nie danych ilościowych.
Należy podkreślić, że badacze są świadomi tych ograniczeń i dążą do minimalizacji ich
wpływu. Nowością zaproponowaną przez wspomniany wcześniej zespół badawczy było daleko
idące zautomatyzowanie procesu odkrywania trendów w nauce, co znacząco ograniczyło
wpływ uprzedzeń badaczy na osiągnięte wyniki. Było to możliwe dzięki zastosowaniu
najnowszych narzędzi eksploracji tekstu. Wysoka wiarygodność wyników została osiągnięta
dzięki analizie 4833 pełnych tekstów artykułów.
Na podstawie analizy publikacji z 6 wiodących czasopism poświęconych zarządzaniu
jakością, wydanych w latach 2000-2019 odkryto 45 trendów, w tym:
17 długookresowych, trwających przez cały okres objęty badaniem,
4 zanikające,
11 wyłaniających się,
13 efemerycznych, tj. takich, które rozpoczęły i zakończyły się w badanym okresie.
Do trendów długookresowych zaliczono: modele doskonałości, koszty jakości, FMEA,
zintegrowane systemy zarządzania, rodzinę norm ISO 9000, lean six sigma, zarządzanie
utrzymaniem maszyn, zarządzanie wydajnością, QFD, jakość w szkolnictwie wyższym,
usługach, ochronie zdrowia, metody statystyczne, TQM, TQM oraz zarządzanie wiedzą.
Natomiast do trendów wyłaniających się zaliczono: łańcuchy dostaw, społeczną
odpowiedzialność, BSC w edukacji, model Kano, zdolność procesów, innowacje i
kreatywność, zrównoważony rozwój, lojalność klienta, jakość w turystyce, oburęczność oraz
autentyczne przywództwo.
Badania zakończyły się na 2019 roku. Od tego czasu nie opublikowano przekrojowych
badań wskazujących nowsze kierunki rozwoju zarządzania jakością. Dlatego w tym artykule
postawiono następujące pytanie badawcze:
▪ czy w latach 2020-2021 wystąpiły nowe lub istotnie zmodyfikowane kierunki badań, które
w przyszłości mogą przerodzić się w trendy?
Sama identyfikacja trendów w tak krótkim okresie badań jest niemożliwa ze względu na
wymagania stosowanych metod eksploracji tekstu. Dlatego badania skupią się na wskazaniu
potencjalnych kierunków rozwoju.

3. Metodologia

Podejście zastosowane przez Wawaka, Rogalę i Dahlgaard-Park (2020) nie jest jednak bez
wad. Jako jedno z kluczowych ograniczeń można wskazać niemożność analizy wszystkich
czasopism ze względu na brak dostępu do pełnych tekstów artykułów spowodowany m.in.
celowym opóźnianiem publikacji przez niektóre czasopisma. Problem ten można rozwiązać
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ograniczając badania do jedynie tytułów i abstraktów, które można łatwo pozyskać np. z bazy
Scopus. Specyficzny sposób pisania abstraktu powoduje, że może on nie do końca
odzwierciedlać treść artykułu, jednak jak pokazuje praktyka może w wielu przypadkach
stanowić wystarczające źródło wstępnego rozpoznania. Wiarygodność takich badań w długim
okresie mogłaby być dyskusyjna, jednak dla kilkuletniego okresu może zostać uznana za
wystarczającą. Co więcej, możliwe jest znaczące rozszerzenie bazy analizowanych czasopism.
Dlatego w tym artykule, będącym rozszerzeniem wcześniejszej publikacji, wykorzystano
analizę opartą na abstraktach.
Stosowana metodyka badań spełnia podstawowe założenia systematycznego przeglądu
literatury, przy czym wstępna część analityczna jest prowadzona przez zaprojektowany przez
autora program komputerowy wspierany przez narzędzia eksploracji tekstu. Natomiast dalsza
część analizy jest prowadzona przez człowieka (Ananiadou i in., 2009). Zapewnia do
minimalizację ryzyka wpływu potencjalnych uprzedzeń autora na wyniki badań. Schemat
badania przedstawiono na rysunku 1.
Określenie celu
i pytań badawczych

Wybór metody
analizy tekstu

Ustalenie kryteriów
doboru artykułów

Gromadzenie
danych

Przygotowanie
danych do analizy

eksploracja tekstu,
badanie abstraktów

czasopisma notowane
w Scopus

2399 artykułów
naukowych

konwersja do postaci
fraz (bag of words)

Odkrywanie klastrów
(TF-IDF, HDBSCAN)

Analiza i nazywanie
klastrów

Analiza pełnych
tekstów artykułów

Interpretacja
wyników

Rysunek 1. Diagram metodyki systematycznego przeglądu literatury z wykorzystaniem narzędzi
eksploracji tekstu
Źródło: opracowanie własne.

Do badania wybrano wszystkie artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, które
uczestniczyły w analizie za lata 2000-2019, a dodatkowo 7 innych czasopism o tematyce
dedykowanej zarządzaniu jakością, które są notowane w bazie Scopus, jednak wcześniej nie
zostały uwzględnione ze względu na brak dostępu do pełnych tekstów. Należą do nich:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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International Journal for Quality Research,
International Journal of Productivity and Performance Management,
International Journal of Productivity and Quality Management,
International Journal of Quality and Reliability Management,
International Journal of Quality and Service Sciences,
Journal of Quality,
Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism,
Journal of Quality in Maintenance Engineering,
Quality – Access to Success,
Quality Engineering,
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▪
▪
▪

Quality Management Journal,
Total Quality Management and Business Excellence,
TQM Journal.
Łączną liczbę publikacji według czasopism pokazano na rysunku 2.
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Rysunek 2. Liczba wszystkich publikacji oraz artykułów naukowych w latach 2020-2021 według
czasopism
Źródło: wyniki badań.

W analizie zostały uwzględnione wszystkie artykuły opublikowane w latach 2020-2021
łącznie z tymi, które były dostępne pod koniec 2021 roku, choć w bazie wskazano późniejszą
datę publikacji. W analizowanych czasopismach w 2020 r. opublikowano 1029 artykułów, w
2021 r. – 1250, a z wyprzedzającą datą publikacji (2022 r.) ukazało się 120 artykułów. Łącznie
uwzględniono 2399 artykułów. Odrzucono przy tym 159 publikacji innego typu, np. recenzji,
uwag wstępnych, ogłoszeń, errat.
Na uwagę zasługuje zróżnicowanie geograficzne miejsc powstania artykułów. Ze względu
na to, że znaczna część artykułów została napisana przez zespoły, uwzględniono afiliację
pierwszego autora, który zwykle ma największy wpływ na kształt publikacji (rysunek 3).
Widoczna jest znacząca aktywność publikacyjna w Indiach (386 artykułów), a także duża
aktywność w Indonezji (158), Stanach Zjednoczonych (138), Włoszech (115) oraz Iranie (101).
Opublikowano 36 artykułów z Polski, co daje 16 miejsce na liście 98 krajów. Jeśli analizować
liczbę publikacji kontynentami, to najwięcej było w Azji (1002) i Europie (760). Na
pozostałych kontynentach liczba publikacji nie przekroczyła 200. W przypadku 38 artykułów
nie udało się określić kraju pochodzenia pierwszego autora.
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Rysunek 3. Zróżnicowanie geograficzne artykułów według kraju afiliacji pierwszego autora
Źródło: wyniki badań

Przyjęta metoda eksploracji tekstu wymaga konwersji analizowanych treści na wartości
liczbowe. Dlatego każdy abstrakt został skonwertowany do postaci „bag of words”, czyli
zestawu fraz. Odrzucono przy tym słowa typowe dla abstraktów, które nie niosą wartości
merytorycznej, np. „purpose”, „results”, „paper”. Usunięto również nieistotne z punktu
widzenia analizy partykuły „the”, „a”, „of” itp., z wyjątkiem fraz, w których mogłyby one mieć
znaczenie, np. „quality of management”. W przyjętej metodzie ważne są jedynie te frazy, które
powtarzają się w wielu abstraktach. Na ich podstawie algorytm może orzec o podobieństwie
tekstów. Dlatego mimo zidentyfikowania 12900 fraz, jedynie 547 zostało użytych we właściwej
analizie. Należy przy tym wskazać, że nie wszystkie artykuły posiadały abstrakty, a także w
niektórych abstraktach brakowało istotnych, powtarzalnych fraz. Z tego powodu na tym etapie
odrzucono 335 artykułów.
Zestawy fraz reprezentujące poszczególne artykuły zostały skonwertowane do postaci
wielowymiarowych wektorów, w których każdy wymiar odpowiadał jednej frazie. Stąd 547
wymiarów. Wektor przechowuje wartość 1 lub 0 dla każdego wymiaru, w zależności od tego
czy dana fraza występuje w abstrakcie, czy też nie. Tak przygotowane dane można poddać
analizie metodą Term Frequency – Inverted Document Frequency (TF-IDF), która określa
relatywną ważność poszczególnych fraz w zależności od liczby abstraktów, w których zostały
użyte (Zhang i in., 2011). Przetworzone wektory zostały następnie przeanalizowane z
wykorzystaniem narzędzia badającego podobieństwo tekstów. W tym celu wykorzystano
metodę Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
(HDBSCAN). Metoda ta pozwala na zidentyfikowanie klastrów podobnych artykułów, a także
376

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Kierunki rozwoju…

wskazuje te, które nie pasują do żadnego z klastrów. Jej zaletą jest wysoka trafność wyników
oraz duża odporność na wykrywanie fałszywych podobieństw (McInnes i in., 2017). Dużą
przewagą tej metody jest także znaczące ograniczenie liczby parametrów, które są
predefiniowane przez badacza (obiektywizm). W jej przypadku konieczne jest jedynie
określenie minimalnej wielkości klastra. W tym badaniu na podstawie eksperymentów
wyznaczono najlepszą wartość tego parametru jako 10. Przy tej wartości uzyskane wyniki były
najbardziej trafne i nie występowały przypadkowe zbitki artykułów (fałszywe klastry). Klastry
zostały utworzone przez 908 artykułów (38%), podczas gdy 1156 nie zostało zaliczonych do
żadnego klastra. Wartości te są typowe dla tego typu badań35. Zróżnicowanie tematyczne
czasopism naukowych jest duże i w wielu przypadkach tematy są poruszane jedynie przez
pojedynczych badaczy. Ze względu na przyjęty cel badań oraz pytanie badawcze takie wyniki
nie były dalej analizowane. Należy wyraźnie podkreślić, że nie oznacza to, że te artykuły są
mniej wartościowe. Badają one ważne tematy, które z różnych powodów nie budzą szerszego
zainteresowania badaczy.
Wynik analizy przeprowadzonej przez aplikację komputerową musi zostać zinterpretowany
przez człowieka. Na tym etapie poszczególne klastry zostały nazwane na podstawie tytułów
artykułów, słów kluczowych oraz abstraktów. Następnie odniesiono je do wyników
wcześniejszych badań, aby skupić się jedynie na tych nowych lub istotnie zmienionych.

4. Rezultaty

W rezultacie analizy odkryto 41 klastrów. W odniesieniu do 32 klastrów znaleziono w
poprzednich badaniach odpowiadające im aktywne trendy. Do jednego trendu mógł odnosić się
więcej niż jeden klaster. Należą do nich: modele doskonałości, rodzina norm ISO 9000, lean
six sigma, zarządzanie utrzymaniem maszyn, zarządzanie wydajnością, jakość usług, metody
statystyczne, zarządzanie wiedzą, łańcuchy dostaw, odpowiedzialność społeczna, innowacje i
kreatywność, lojalność klientów, autentyczne przywództwo. Znaleziono także klastry
odpowiadające treścią trendom, które w poprzednich badaniach zostały uznane za zakończone.
Należą do nich: jakość oprogramowania, zarządzanie ryzykiem, zadowolenie pracowników,
opracowanie nowych produktów. Przyczyną wykrycia klastrów związanych z tymi tematami
mogło być rozszerzenie bazy czasopism. Sytuacja ta ujawnia ograniczenie tego typu badań,
które jest związane z wpływem redaktorów poszczególnych czasopism na tematykę w nich
poruszaną. Zwiększenie liczby analizowanych czasopism zastosowane w tym artykule pozwala
na zmniejszenie tego wpływu. Z faktu, że nie zidentyfikowano artykułów potwierdzających
kontynuację jakiegoś trendu, nie należy wyciągać wniosków. Okres badania był stosunkowo
Łącznie w latach 2019-2021 w Katedrze Procesu Zarządzania przygotowano ok. 10 badań wykorzystujących
tę metodologię dla różnych obszarów badań naukowych. Badania są kontynuowane.
35
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krótki, a zatem osiągnięcie 10 publikacji związanych z danym trendem mogło być niemożliwe
dla tych mniej popularnych.
Przyjęte podejście badawcze zakłada, że aby mówić o kierunku badań lub trendzie
konieczne jest znalezienie reprezentujących go artykułów w więcej niż jednym czasopiśmie.
Zidentyfikowano dwa klastry „jakość w hotelarstwie i turystyce” oraz „jakość żywności”, do
których należały artykuły opublikowane wyłącznie w jednym czasopiśmie. W związku z tym
klaster ten został odrzucony jako niespełniający wspomnianego warunku. Zidentyfikowano
zatem 6 kierunków badań, które nie znalazły bezpośrednich odpowiedników w poprzednich
badaniach. Udział pojedynczych czasopism w każdym z nich nie przekraczał 50%. Należą do
nich:
▪ zaangażowanie pracowników (14 artykułów),
▪ predykcja występowania problemów (18 artykułów),
▪ zarządzania odpadami (18 artykułów),
▪ audyt systemu zarządzania (21 artykułów),
▪ transformacja cyfrowa (25 artykułów),
▪ miejsce ekologii w zarządzaniu jakością (16 artykułów).
Już sam przegląd tytułów kierunków badań wskazuje na znaczące rozszerzenie pola
zainteresowań czasopism poświęconych zarządzaniu jakością. Po części ten efekt został
spowodowany przez dodanie 7 nowych czasopism do analizy. Jednak bliższa analiza artykułów
w klastrach wykazała, że jedynie w przypadku „zarządzania odpadami” udział nowych
czasopism przekroczył 50%. Oznacza to, że bieżące badanie przede wszystkim uwypukliło
tematy, które były obecne, choć mniej popularne w 6 badanych wcześniej czasopismach.
Pewnym zaskoczeniem jest brak klastra związanego wprost z przemysłem 4.0 oraz
związaną z tym koniecznością dostosowania spojrzenia na zarządzanie jakością. Przegląd
artykułów wykazał, że w badanej populacji znajduje się ponad 60 artykułów wprost w tytule
odwołujących się do przemysłu lub jakości 4.0. Poruszają one jednak różne aspekty zmian i
dlatego zostały przez algorytm zaliczone do różnych obszarów tematycznych. Dwa spośród
nowo zidentyfikowanych kierunków badań wprost odwołują się do przemysłu 4.0, a jeden
odwołuje się pośrednio. Algorytm uznał, że fraza „industry 4.0” ma mniejsze znaczenie niż
inne frazy użyte w abstraktach. Temat ten został włączony do analizy dla lepszego pokazania
zależności pomiędzy zarządzaniem jakością a nowoczesnym podejściem do zarządzania
organizacjami.
Każdy z wymienionych klastrów został poddany dalszej analizie. Dokonano przeglądu
pełnej treści wszystkich artykułów wchodzących w skład klastrów. Następnie wybrano
najważniejsze, które w najpełniejszy sposób reprezentowały specyfikę danego kierunku badań.
Prezentacja wyników tej analizy zostanie przedstawiona w dalszej części artykułu.
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5. Dyskusja

Krótkie nazwy klastrów nie w pełni oddają istotę kierunków badań, które opisują. Dlatego
w ramach dyskusji przedstawione zostaną szersze wyjaśnienia oparte na analizie pełnych
tekstów artykułów. Ze względu na ograniczenia, zaprezentowane zostaną wybrane,
najważniejsze ustalenia badaczy. Wskazane zostaną także ich powiązania z wcześniej
opisanymi trendami oraz przypuszczenia dotyczące ich dalszego rozwoju
Zaangażowanie pracowników. Zaangażowanie pracowników jest jedną z zasad zarządzania
jakością. Jednak dotychczas znaczna część badań nie bez przyczyny była zorientowana na
przywództwo. Jak pokazują badania, zaangażowanie pracowników rośnie, jeśli przywódcy
wspierają współpracę oraz dzielenie się wiedzą między podwładnymi (Talebzadeh & Karatepe,
2019)36. Z kolei zaangażowanie poprzedza wzrost wydajności. Lappalainen i in. (2019) odkryli,
że cechy pracowników, takie jak: myślenie analityczne, ekstrawertyzm, myślenie systemowe,
asertywność, zdolności przywódcze, są znacznie lepszymi predykatorami zaangażowania niż
czynniki środowisko. Oznacza to, że choć przywództwo ma kluczową rolę w angażowaniu
pracowników, to jednak jest ograniczane przez cechy poszczególnych osób. Stanowi to
przyczynek do trwającej wiele lat dyskusji czy można kulturę TQM skutecznie wdrożyć w
każdej organizacji, niezależnie od cech poszczególnych pracowników. Warto także zauważyć
istotną zmianę wpływającą na sposób angażowania pracowników. Już w najbliższych latach
pracownicy pokolenia Y będą najliczniejszą grupą w organizacjach. Jak pokazują badania
Chang i in. (2021), to wymaga zastosowania nowych podejść, bowiem jednym z
najistotniejszych czynników powodujących zaangażowanie w pokoleniu Y jest satysfakcja z
wykonywania określonych zadań, a nie poczucie obowiązku czy poświęcenie.
Predykcja występowania problemów. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają
na uzyskanie informacji o potencjalnych problemach lub niezgodnościach zanim one wystąpią.
Predykcja zdarzeń jest jednym z elementów jakości 4.0. Badacze wskazują, że zastosowanie
uczenia maszynowego lub sieci neuronowych umożliwia uruchomienie reakcji zanim pojawią
się negatywne skutki. Znajduje to zastosowanie w utrzymaniu ciągłości działania maszyn i
urządzeń. Producenci wyposażają urządzenia w systemy czujników przekazujące na bieżąco
dane. Dzięki temu serwisanci mogą odwiedzić klienta zanim jeszcze ten dostrzeże awarię
(Kaparthi & Bumblauskas, 2020). Podobne rozwiązania stosowane są w przemyśle do
wykrywania stanów bezpośrednio poprzedzających wystąpienie niezgodności (Acernese i in.,
2021) oraz maksymalizacji przepustowości i wykorzystania maszyn (Amrita i in., 2020).
Jednak zastosowania nie ograniczają się jedynie do przemysłu. Coraz szerzej sieci neuronowe
są wykorzystywane w medycynie do przewidywania pogorszenia stanu zdrowia pacjentów lub
W przypadku niektórych artykułów wydanych w latach 2020-2021 czasopisma wskazują nie datę druku, lecz
datę publikacji w internecie z dopiskiem „ahead of print”. Zachowano tę notację, aby ułatwić czytelnikowi
odnalezienie cytowanych publikacji w bazach danych.
36
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ich negatywnej reakcji na określone terapie (Yang & Cheng, 2021). Należy w najbliższych
latach oczekiwać znaczącego wzrostu liczby badań w tym zakresie. Ze względu na skuteczność
technik predykcji w działaniach zapobiegawczych oraz coraz mniejsze bariery technologiczne,
będą one obejmować coraz to nowe rodzaje organizacji, produktów i usług.
Zarządzania odpadami. Załamanie rynku handlu opadami w ostatnich latach spowodowało,
że kolejne kraje odczuwają coraz większe problemy spowodowane nadmiarem odpadów, które
często mimo sortowania, nie nadają się do powtórnego użycia. Praktyka eksportu odpadów do
krajów rozwijających się została słusznie uznana za greenwashing. W tej sytuacji konieczne
staje się wypracowanie rozwiązań, które rzeczywiście, a nie tylko na papierze doprowadzą do
ograniczenia ilości generowanych odpadów. W badanych czasopismach problem ten był
analizowany na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw lub gałęzi przemysłu. Interesującą
propozycją jest rozszerzenie koncepcji zarządzania odchudzonego oraz mapowania strumienia
wartości na obszar postępowania z odpadami, również po opuszczeniu przez nie terenu
organizacji (Hedlund i in., 2020).
Audyt systemu zarządzania. Audyty systemów zarządzania są, wydawałoby się, narzędziem
bardzo dobrze poznanym i opisanym. Opracowano normy wspierające prowadzenie audytów i
znane są dobre praktyki. Jednak rosnąca złożoność organizacji, coraz większa integracja
systemów oraz nowe technologie stawiają przez audytorami coraz to nowe wyzwania. Nowi
audytorzy napotykają w organizacjach posiadających klika certyfikowanych systemów
zarzadzania na wysoki próg wejścia, którego pokonanie wymaga znaczącego poszerzenia
wiedzy w wielu obszarach. Badacze zwracają uwagę, że zasady audytu prezentowane m.in. w
normie ISO 19011 nie są wystarczającym wsparciem, dlatego konieczne jest opracowanie
bardziej szczegółowych narzędzi wspierających (Abuazza i in., 2019). Badacze skupiają się
także na krytycznej ocenie poprawności prowadzenia audytów. Wykazano, że satysfakcja
audytowanych zależy od kompetencji audytora, wprowadzenia atmosfery współpracy oraz
skupienia na usprawnieniach biznesu, podczas gdy koncentracja na wymaganiach normy jest
jedynie czynnikiem higieny (Lenning i in., 2022). Ponadto prawidłowa realizacja programu
audytów zależy od właściwego ustalenia celów, czynników ryzyka i szans oraz nastawienia do
ciągłego doskonalenia procesu programowania (Filho i in., 2021).
Transformacja cyfrowa. Transformacja cyfrowa jest jednym z filarów przemysłu 4.0.
Badania pokazują, że nawet w dobrze rozwiniętych gospodarczo krajach przedsiębiorstwa
napotykają na znaczące bariery transformacji wynikające z konieczności dostosowania kultury
i umiejętności, infrastruktury i technologii oraz zmian zasad funkcjonowania całego
ekosystemu. Wprowadzenie tych zmian wymaga synchronizacji pomiędzy podmiotami, a także
między biznesem a administracją publiczną. Stąd postulat stworzenia rozwiązań prowadzących
do koordynacji zmian w poszczególnych regionach lub krajach (Brunetti i in., 2020). Inne
badania pokazują, że dostęp do danych partnerów biznesowych oraz klientów ma kluczowe
znaczenie dla skuteczności wdrażania przemysłu 4.0 oraz podnoszenia efektywności
przedsiębiorstw. Przyspiesza także procesy innowacyjne dzięki precyzyjnej znajomości potrzeb
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i możliwości, a także zmniejszeniu liczby nietrafionych projektów zmian (Grandinetti i in.,
2020).
Miejsce ekologii w zarządzaniu jakością. Mimo ścisłego związku między zarządzaniem
jakością a zarządzaniem środowiskowym, widocznego chociażby w normach ISO, badane
czasopisma nie poświęcają dużo miejsca problemom ekologii. Ujawnianie w ostatnich latach
praktyk greenwashingu oraz rosnąca świadomość ekologiczna powodują zmianę kursu.
Badania pokazują, że udawanie zachowań proekologicznych prowadzi w dłuższym okresie do
pogorszenia wizerunku przedsiębiorstw. Jednak ze względu na asymetrię informacji, w krótkim
okresie prowadzi do błędnych decyzji konsumentów i powoduje szkody dla środowiska (Chen
i in., 2020). Zachowania proekologiczne konsumentów znacząco różnią się pomiędzy krajami,
a także pomiędzy grupami wiekowymi. Nie jest zaskoczeniem, że większym zainteresowaniem
produkty ekologiczne cieszą się wśród młodzieży (Amoako i in., 2020). Świadome znaczenia
ekologii przedsiębiorstwa dążą do minimalizacji swojego negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Sprzyjają temu nowoczesne technologie związane z przemysłem 4.0 w obszarze
m.in. logistyki oraz zrównoważonego rozwoju (Umar i in., 2021).
Przemysł 4.0 jest ściśle powiązany z wyzwaniami dla zarządzania jakością. Olbrzymia ilość
gromadzonych i analizowanych danych, znaczące zmiany technologiczne czy powrót do
neotayloryzmu powodują, że specjaliści ds. jakości w przedsiębiorstwach stają wobec zupełnie
nowych wymagań. Stąd rosnąca liczba publikacji także w odniesieniu do słabo jeszcze
zdefiniowanej koncepcji jakości 4.0.
Należy zauważyć, że aktywność badawcza dotycząca przemysłu 4.0 nie rozkłada się równo
pomiędzy kraje, a nawet nie widać jej związku z ich poziomem rozwoju. Na rysunku 4
przedstawiono kraje, w których prowadzono badania dotyczące omawianej kwestii.
W niektórych badaniach uczestniczył więcej niż jeden kraj. Największą aktywność widać
w Indiach i Brazylii. Kraje rozwinięte pojawiają się dopiero na dalszych miejscach.
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Indie 14

Inne 34

Brazylia 8

Wielka Brytania 8

Włochy 7
USA 4

Irlandia 4
Rosja 5

Australia 6
ZEA 6

Namibia 6

Rysunek 4. Kraje, w których prowadzono badania związane z przemysłem 4.0 opublikowane
w badanych czasopismach w latach 2020-2021
Źródło: wyniki badań.

Wśród artykułów odwołujących się bezpośrednio do przemysłu 4.0 lub jakości 4.0 w tytule
lub abstrakcie wyróżniono kilka grup tematycznych. Do najczęściej poruszanych przez badaczy
tematów należą:
▪ ocena dostosowania metod jakości do przemysłu 4.0 (13 art.),
▪ ocena gotowości wdrożenia przemysłu 4.0 (10 art.),
▪ problemy wdrażania przemysłu 4.0 (6 art.),
▪ definiowanie jakości 4.0 i rozważania teoretyczne (5 art.),
▪ ocena koncepcji przemysłu 4.0 (4 art.).
W pozostałych artykułach poruszano m.in. kwestie gotowości wdrażania koncepcji jakości
4.0, dostosowania systemów zarządzania jakością do przemysłu 4.0, metod utrzymania maszyn
oraz aspektów informatycznych. W przypadku kilku artykułów odniesienie do przemysłu 4.0
w tytule nie miało istotnego przełożenia w tekście, a było jedynie frazą mającą przyciągnąć
czytelnika. Uwagę zwraca skupienie autorów na wstępnych badaniach, tj. ocenie, próbie
definiowania. Pozwala to wnioskować, że granice tego obszaru dopiero są określane i stanowi
on nowe atrakcyjne pole do prowadzenia badań.
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6. Wnioski
Przegląd wybranych nowych kierunków rozwoju badań w zarządzaniu jakością pokazuje,
że zainteresowania badaczy są w dużej mierze stabilne i skupiają się na znanych już trendach.
Jednocześnie wyróżniono 6 kierunków badań, które rozszerzają dotychczas analizowaną
tematykę. Dwa z nich w dużej mierze wiążą się z nowymi wyzwaniami dla zarządzania jakością
związanymi z koncepcją przemysłu 4.0. Przegląd całej bazy analizowanych czasopism pod
kątem zainteresowania przemysłem 4.0 oraz jakością 4.0 wykazał, że budzi on rosnące
zainteresowanie badaczy, jednak badania znajdują się na wczesnym etapie.
Przyjęta metoda badawcza pozwoliła rozszerzyć listę analizowanych czasopism w stosunku
do poprzedniego badania, ale równocześnie posiada własne ograniczenia. Podstawowa część
badania została oparta na analizie abstraktów, których treść może nie odzwierciedlać
całkowicie pełnych tekstów artykułów. W celu zmniejszenia tego czynnika ryzyka, dla każdego
wybranego do analizy klastra dokonano przeglądu pełnej treści artykułów.
Korzystanie z abstraktów eliminuje z badania te artykuły, w których streszczenia zostały
napisane bardzo ogólnikowo i krótko. Algorytm może mieć wówczas problem z interpretacją
ich treści. Zwiększenie liczby analizowanych czasopism pozwoliło na zmniejszenie wpływu
innego ograniczenia, tj. zależności tematyki publikacji od preferencji komitetów redakcyjnych
czasopism. Nie zostało ono jednak całkowicie wyeliminowane.
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Streszczenie: Oczekiwania rynkowe powodują, iż wiele organizacji dostosowuje się
do wymogów opisanych w różnych standardach systemowych, tak branżowych, jak i ogólnych.
Ciekawym wydaje się rozpoznanie, na ile i czy podporządkowanie się tym standardom zbliża
daną organizację do spełnienia celów zrównoważonego rozwoju. Analizowana organizacja
wdrożyła szereg różnych systemów, zbieżnych z celami standardów zrównoważonego rozwoju.
Są to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IFS Logistics, BRCGS Storage &
Distribution, MSC/ASC Chain of Custody, SMETA 4-pillar. Ich wdrożenie w największym
stopniu wspiera realizację celów 12, 13 oraz 14. Standardami/normami, które najbardziej
wspomagają organizację w osiągnięciu tych celów są przede wszystkim SMETA oraz ISO
14001. Badana organizacja w ramach podejmowanych działań realizuje oraz współrealizuje
szesnaście z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju. Wedle przyjętej skali oceny stopnia
dojrzałości wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w przypadku ośmiu celów osiągnięto
poziom 5 według cyklu PDCA, pięciu - poziom 1 (D), zaś trzech -poziom 3 (C).
Słowa kluczowe: cele zrównoważonego rozwoju, łańcuch dostaw żywności, systemy
zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, dobrowolne standardy zrównoważonego
rozwoju

ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.
EXPERIENCE OF THE FOOD SUPPLY CHAIN ORGANIZATION
Abstract: Due to market expectations, many of organizations conform to the requirements
described in various system standards, both industry-specific and general. It seems interesting
to recognize to what extent and whether compliance with these standards brings a given
organization closer to meeting the goals of sustainable development. The analysed organization
has implemented a number of different systems, consistent with the goals of sustainable
development standards. These are ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IFS
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Logistics, BRCGS Storage & Distribution, MSC/ASC Chain of Custody, SMETA 4-pillar. The
implementation of these systems supports the achievement of goals 12, 13, and 14 to the
greatest extent. The standards / norms that most support the organization in achieving these
goals are primarily SMETA and ISO 14001. As part of its activities, the organization
implements and implements sixteen out of seventeen sustainable development goals. According
to the adopted scale for assessing the degree of maturity of the implementation of the
sustainable development goals, in the case of eight goals, level 5 was achieved according to the
PDCA cycle, five - level 1 (D), and three - level 3 (C).
Keywords: sustainable development goals, food supply chain, food safety and quality
management systems, voluntary sustainability systems

1. Wprowadzanie

Realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ang. United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) jest zobowiązaniem
ogólnoświatowym. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech
kluczowych wymiarów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska.
Są one wzajemnie połączone i wszystkie są niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrobytu
poszczególnych osób i całych społeczeństw (UNIC, 2015) SDGs zostały ustanowione
Rezolucją przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 roku jako „Agendę
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Jak wskazano w cytowanym dokumencie, wizja
świata w roku 2030 jest „wizją świata wolnego od ubóstwa, głodu, chorób i niedostatku, świata
w którym każdy człowiek ma możliwość rozwoju. Świata wolnego od lęku i przemocy. Świata,
w którym zapanuje powszechna umiejętność czytania i pisania. Świata ze sprawiedliwym i
powszechnym dostępem do wysokiej jakości edukacji na wszystkich jej poziomach, do opieki
zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, w którym zapanuje dobrobyt fizyczny, psychiczny i
społeczny. Świata, w którym potwierdzamy nasze zobowiązania dotyczące prawa każdego
człowieka do dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, w którym higiena jest
na wyższym poziomie, i w którym wszyscy ludzie mają dostęp do wystarczającej ilości
bezpiecznej, pożywnej i przystępnej cenowo żywności. Świata, w którym miasta i osiedla
ludzkie są bezpieczne, odporne i zrównoważone, oraz w których każdy człowiek ma dostęp do
stabilnej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii” (ONZ, 2015). Realizacja tak
ambitnych i złożonych postulatów została zaplanowana poprzez wdrożenie 169 działań, które
mają w usystematyzowany sposób wesprzeć osiągnięcie wszystkich celów zrównoważonego
rozwoju. Jak zauważyli eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization - FAO), sama żywność i sposób, w jaki
ją uprawiamy, produkujemy, magazynujemy, konsumujemy, jak nią handlujemy, ma
fundamentalne znaczenie w budowie relacji pomiędzy ludźmi a Planetą. Przyjęty sposób
działania w tym względzie w istotny sposób przyczynia się do wytyczenia drogi na rzecz
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zrównoważonego rozwoju ekonomicznego całego świata (FAO, 2015). Ta perspektywa
odzwierciedlona jest także w pojęciu systemu żywnościowego (ang. food system), który można
zdefiniować jako integrację ludzi i środowiska naturalnego lub jako sprzężone systemy
społeczno-ekologiczne (Ericksen, 2008). A. Hebinck z zespołem wskazuje, że o
zrównoważonym systemie żywnościowym (ang. sustainable food system) można mówić wtedy
„gdy jest on w stanie zapewnić zdrową, odpowiednią, przystępną cenowo i bezpieczną dietę,
która jest podstawą zdrowego życia i warunkiem wstępnym pomyślnego uczestnictwa w
społeczeństwie każdej jednostki”. Autorzy dodają, iż konieczne jest także zapewnienie
właściwej ochrony dla warunków funkcjonowania czystej i zdrowej Planety, która stanowi
podstawę wszelkiego życia na ziemi” (Hebinck et. al. 2021, p. 16). W tym kontekście rosnące
zainteresowanie systemami żywnościowymi z perspektywy zrównoważonego rozwoju świata
dotyczy zarówno kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego, ale również źródeł
pozyskiwania energii, sprawiedliwości społecznej, uczciwej wymiany handlowej czy wreszcie
zagadnień dotyczących zrównoważonej diety oraz zdrowia całej populacji ludzkiej (Zurek et.
al., 2021).
Wydaje się przy tym, iż czynnikiem sprzyjającym spełnieniu różnych postulatów
wynikających z SDGs jest fakt, iż przedsiębiorstwom, w tym organizacjom spożywczym,
pragnącym funkcjonować na rynku, stawia się wiele wymagań o charakterze systemowym, tak
obligatoryjnych, jak i fakultatywnych (Wiśniewska, and Wyrwa, 2022). Wdrażanie
określonych standardów, m.in. dotyczących systemów zarządzania, jest podyktowane
wymogami stawianymi przez interesariuszy instytucjonalnych. Konieczne wydaje się zatem
postawienie głównego pytania badawczego (Q): Czy podporządkowanie się tym standardom
zbliża daną organizację do spełnienia celów zrównoważonego rozwoju? Celem pracy jest
uzyskanie odpowiedzi na to pytanie, zaś metodami badawczymi, które zastosowano,
aby osiągnąć ten cel są: metoda krytycznej analizy literatury przedmiotu, metoda studium
przypadku, w tym metoda badania dokumentów wewnętrznych, metoda wywiadu
bezpośredniego, częściowo ustrukturyzowanego, metoda pracy koncepcyjnej, a także metoda
syntezy i wnioskowania logicznego.

2. Przemysł spożywczy w świetle trzech wymiarów zrównoważonego
rozwoju

Przemysł spożywczy odgrywa ważną rolę w każdej gospodarce narodowej i w zaspokajaniu
wielu potrzeb społeczeństwa. W jego skład wchodzi produkcja artykułów spożywczych,
napojów oraz wyrobów tytoniowych, co sprawia, iż obok rolnictwa jest drugim trzonem
agrobiznesu oraz istotnym działem całej gospodarki narodowej. Ma istotny wpływ
na tworzenie produktu krajowego brutto (PKB), uczestniczy w wymianie międzynarodowej,
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a także w zaspokajaniu popytu krajowego. Co ważne, przemysł spożywczy posiada również
silne powiązania z innymi gałęziami gospodarki narodowej, stanowiąc ważny rynek zbytu
nie tylko dla produktów rolnictwa, ale też różnych dóbr, które wytwarzane są w innych działach
gospodarki (Poczta, and Beba, 2014). Jak wykazano, w świetle SDGs znaczenie ma jednak nie
tylko wymiar ekonomiczny. Istotna jest funkcja społeczna przemysłu spożywczego, np.
poprzez zapewnienie miejsca pracy, przyczynianie się do kreowania zmian w jakości
produkowanych surowców rolnych, spełnianie oczekiwań konsumentów, co do jakości i
asortymentu produkowanej żywności, czy np. łagodzenie gwałtownego wzrostu cen skupu
produktów rolnych. Co jednak kluczowe, procesy i powiązania w obrębie przemysłu
spożywczego służą realizacji bezpieczeństwa żywnościowego, tak na poziomie danego kraju,
jak i świata (Zuba-Ciszewska, 2020), a także przyczyniają się do zagwarantowania
bezpieczeństwa żywieniowego, warunkowanego dostarczeniem konsumentowi żywności
pełnowartościowej (Tkaczewska, 2020; Stoś et al., 2021). Szczególne miejsce w tym
kontekście odgrywa i odgrywać będzie żywność pochodząca ze środowiska morskiego, która z
uwagi na swoją charakterystykę może w większym stopniu przyczynić się do zdrowej i
zrównoważonej diety oraz do walki z głodem i niedożywieniem (Farmery et. al., 2022).
Mając jednak na uwadze trzeci wymiar zrównoważonego rozwoju należy zaznaczyć,
iż przedsiębiorstwa spożywcze należą do podmiotów, które bardzo poważnie ingerują
w środowisko naturalne (Hadryjańska, 2018). Przyczynia się do tego, m.in. rosnąca liczba
ludności na świecie oraz powiązane z tym rosnące zapotrzebowanie na żywność (Ramos, et al.,
2020). Ponadto, na wielkość i zasięg emitowanych przez zakłady spożywcze zanieczyszczeń
ma wpływ fakt, iż podmioty przemysłu spożywczego charakteryzują się znacznym
rozproszeniem i rozdrobnieniem prowadzonej działalności. Dodatkowo, proces wytwarzania
produktów żywnościowych, wykorzystujący różnego rodzaju surowce, materiały pomocnicze
i technologie, stanowi źródło wielu różnych odpadów, pyłów i gazów do atmosfery. Poważnym
problemem są odpady powstające podczas przetwarzania żywności, co wynika z okresowego
ich występowania w bardzo dużych ilościach oraz zróżnicowania fizycznego i chemicznego.
Co kluczowe, przemysł spożywczy w największym stopniu eksploatuje i wykorzystuje w
procesach produkcji wody powierzchniowe i podziemne. Z tego powodu ważnym zagrożeniem
jest również emisja ścieków do wód i/lub ziemi (Kasztelan, and Kierepka, 2014; Shrivastava et
al., 2022). Powyższe sprawia, iż problematyka dotycząca ochrony środowiska w przemyśle
spożywczym obejmuje gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami z uwzględnieniem
odpadów organicznych, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, ochronę gleby oraz
ochronę przed hałasem (Juszczyk, and Nowak, 2014; Zieniuk, and Fabiszewska, 2018;
Chmielowiec-Korzeniowska et al., 2022; Zubir et al., 2022), ale także wpływ odorów o różnym
charakterze. Dla przykładu, w przemyśle rybnym problem ten występuje zarówno podczas
przetwarzania samych ryb, jak i w procesie wytwarzania mączki rybnej (Głowacz-Różyńska,
and Marcinkowska, 2013). Specjaliści od dawna sygnalizują negatywny wpływ przemysłu
spożywczego na ogólny stan klimatu. W raporcie z 2021 ukazującym oddziaływanie
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europejskiego sektora produkcji żywności i napojów w tym względzie potwierdzono, że
globalny łańcuch żywności generuje rocznie 690 Mt ekwiwalentu dwutlenku węgla, co
odpowiada jednej trzeciej globalnej emisji tego gazu (i 30% emisji w Unii Europejskiej)
(Cameron et. al., 2021). Oznacza to, że wiele przedsiębiorstw spożywczych będzie
zobowiązanych do pilnej modernizacji swoich zakładów, ze względu na ich przestarzałość
technologiczną oraz nieprzyjazne środowisku źródła i sposoby pozyskiwania energii. Firmy
zajmujące się sprzedażą żywności i napojów będą musiały także wykorzystywać i aktualizować
wskaźniki emisji gazów dla wszystkich swoich kluczowych produktów (PFPZ, 2020).
Powyższe potwierdza, że choćby z tego powodu przedsiębiorstwa spożywcze powinny być
obecnie szczególnie zobligowane do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZubaCiszewska, 2020). Agenda 2030 zakłada przy tym konieczność aktywnego uczestnictwa
prywatnych firm w realizacji SDGs. Dotyczy to w równym stopniu organizacji przemysłu
spożywczego (Tsolakis et. al. 2021), a to wymaga od nich uruchomienia potencjału
innowacyjności w tworzenie wartości dla dobra wspólnego (Zimon, 2019; van der Waal, and
Thijssens, 2020) oraz synergii pomiędzy różnymi kontekstami kulturowymi, społecznymi,
ekonomicznymi czy politycznymi (Herrero et. al., 2021). Należy także odnotować, że metody
uprawy, hodowli, produkcji i przetwarzania żywności, a także drogi, które pokonuje żywność
„od pola do stołu”, nieustannie ewoluują. Z tego powodu świat wymagań prawnych oraz
standardów i systemów ich certyfikacji musi być gotowy do dostosowania się do zmian w
otoczeniu, tak, aby zapewnić płynny przepływ dóbr w łańcuchu dostaw żywności (FAO and
WTO, 2017), rozumianym jako sieć współzależnych i współpracujących ze sobą na
partnerskich zasadach podmiotów (spożywczych) na rynku, które wzajemnie uzupełniają się
zasobami, kompetencjami i informacjami (Bąkowska-Morawska, 2013). Nie jest to proste,
ponieważ otoczenie, w którym funkcjonuje każda organizacja ulega ciągłym i istotnym
przemianom, np. poprzez wdrażane nowe technologie, rosnące oczekiwania i wymagania
społeczne oraz rynkowe. Sytuacji nie ułatwia złożoność i liczba produktów spożywczych, a
także procesów i uczestników funkcjonujących w łańcuchu dostaw żywności (Charlebois et.
al., 2021). Nie zmienia to faktu, iż organizacje na całym świecie, w tym organizacje spożywcze,
podlegają jeszcze różnym, dodatkowym naciskom zewnętrznym, wynikającym z
pogarszającego się stanu środowiska naturalnego, zmian klimatu oraz dysproporcji społecznoekonomicznych, skłaniającym je do przestrzegania tzw. dobrowolnych standardów
zrównoważonego rozwoju (ang. Voluntary Sustainability Standard, VSS). Według Forum
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (The United
Nations Forum on Sustainability Standards) są to wymogi, o których spełnienie mogą zostać
poproszeni producenci, handlowcy, wytwórcy, detaliści lub usługodawcy i które dotyczą, m.in.
wymaganej jakości produktów, szerokiego zakresu wskaźników zrównoważonego rozwoju, w
tym poszanowania podstawowych praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwo pracowników,
wpływu produkcji na środowisko, relacji ze społecznościami, a także, np. planowania
przestrzennego (Bissinger et. al., 2020). Są to z reguły standardy bardzo specyficzne,
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opracowywane przez różnorodne grupy, np. konsorcja branżowe czy też organizacje
pozarządowe. Największa na świecie baza danych dotyczących VSS, czyli The Standards Map
of the International Trade Centre (ITC), zawiera szczegółowe informacje na temat ponad 300
dobrowolnych standardów zrównoważonego rozwoju, mających zastosowanie w blisko 60
różnych sektorach, np. takich jak: rolnictwo, tekstylia i odzież, produkty konsumenckie,
leśnictwo, górnictwo i usługi. Standardy te są wdrażane w 192 krajach i są poklasyfikowane
według 1650 kryteriów. Jako przykłady standardów z branży spożywczej uwzględnionych we
wspomnianej bazie wskazać można, m.in.: BRC Global Standard for Food Safety, International
Featured Standard (IFS Food), Europe Soya, FSSC 22000, Global Red Meat Standard (GRMS)
czy standardy z serii Global G.A.P. (ITC, 2022). VSS stają się coraz bardziej obecne w
światowej gospodarce (Bissinger et. al., 2020). Ich spełnienie wymaga przede wszystkim
świadomości, że zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego teraz i w przyszłości, to coś
znacznie więcej niż proste podejście „produkujmy więcej żywności”. Oprócz dbałości
o ciągłość dostaw, jakość diety i odżywianie ludzi, ma to być nieustanne analizowanie wpływu
hodowli i produkcji żywności na środowisko oraz zrozumienie społeczno-ekonomicznych
konsekwencji oddziaływania wszystkich procesów zachodzących w łańcuchach dostaw
żywności (Béné et. al., 2019).

3. Obszar badań i metodyka badawcza

Podmiotem badawczym była organizacja należąca do łańcucha dostaw żywności
pochodzenia morskiego. Dane do studium przypadku pochodzą z lutego 2022 roku. Badanie
miało charakter jakościowy i przeprowadzone zostało z wykorzystaniem analizy studium
przypadku. Metoda studium przypadku to w miarę szczegółowy opis rzeczywistego obiektu,
zjawiska czy procesu, przeprowadzony w celu wyjaśnienia przyczyn, rezultatów
i uwarunkowań występowania danego procesu lub funkcjonowania pewnego obiektu
w określonych warunkach (Lachiewicz, and Matejun, 2010). Metoda ta na ogół obejmuje
pytania „czy” oraz „jak” i koncentruje się na analizie kontekstu z życia codziennego (Nadolna,
2012; Rashid et. al., 2019). Pytanie „czy?” służy rozpoznaniu istnienia danego zjawiska.
Pytanie „jak?” ma za zadanie wskazać sposoby dotychczasowego lub docelowego rozwiązania
problemu. Jest ono zatem szczególnie istotne dla praktyków zarządzania (Nadolna, 2012). W
badaniu, jako metodę wspomagającą wykorzystano również analizę danych wtórnych
(dokumentów wewnętrznych) udostępnionych przez analizowaną organizację, a także wywiad
częściowo ustrukturyzowany z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Jakości i Bezpieczeństwa
Żywności (zwanego dalej Pełnomocnikiem). Wywiadem nazywana jest rozmowa kierowana,
co najmniej dwóch osób (prowadzącego wywiad i respondenta), w której jedna (badający) chce
uzyskać od drugiej (respondenta) dane określone celem badań. W naukach społecznych wywiad
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uznawany jest za przydatną metodę badań umożliwiającą poznanie zjawisk występujących w
świadomości badanych (Sztumski, 2010; Gregulska-Oksińska, 2021). Podczas badania zadano
Pełnomocnikowi pytania otwarte, które, zgodnie z ideą wywiadu, zakładają skupienie się na
pewnych tematach, a nie sztywność struktury wywiadu (Kvale, 2010). Brzmiały następująco:
- Q1: Jaka jest ogólna specyfika działania organizacji i jakie jest jej miejsce w łańcuchu
dostaw żywności?
- Q2: Jakie systemy/normy/standardy dotyczące zarządzania i inne pokrewne zostały
wdrożone w organizacji?
- Q3: Jakie są podstawowe priorytety organizacji?
- Q4: Czy możliwe jest ustalenie, w jakim stopniu priorytety organizacji łączą się
z realizacją poszczególnych SDGs?
- Q5: Czy wdrożone systemy/normy/standardy dotyczące zarządzania i inne pokrewne
pozwalają organizacji na spełnienie postulatów wynikających z SDGs?
W pracy posłużono się również metodą pracy koncepcyjnej, pozwalającej stworzyć macierz
korelacji. W celu interpretacji wyników, w szczególności podczas oceny stopnia wdrażania
celów zrównoważonego rozwoju, posłużono się 5-stopniową skalą oceny opartą o cykl PDCA
(P- Plan, D – Do, C – Check, A - Act) (CAF, 2020).

4. Wyniki i dyskusja

4.1 Ogólna charakterystyka podmiotu badawczego oraz jej priorytetów (pytania Q1,
Q2, QA3)
Analizowana organizacja jest ważnym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw mrożonych
produktów pochodzenia morskiego. Jej podstawową działalnością jest świadczenie wysokiej
jakości usług logistycznych, obsługa i składowanie pakowanych produktów mrożonych, crossdocking, świadczenie usług dodatkowych wspierających podstawową działalności organizacji.
Badany podmiot działa na północy Polski i znajduje się w środku łańcucha dostaw żywności
pomiędzy głównymi producentami surowców i przetwórcami żywności. Interesariusze
należący do tego łańcucha przedstawiono symbolicznie na Rysunku 1.
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Rysunek 1. Symboliczne przedstawienie łańcucha dostaw żywności wraz z umiejscowieniem badanej
organizacji w strukturze tego łańcucha.
Źródło: Badania własne

Jak wynika z badań analizowana organizacja zaprojektowała i wdrożyła zintegrowany
system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z zestawem norm
dotyczących systemów zarządzania o różnym charakterze, tak ogólnym, jak i branżowym.
Odnotowano, iż na ów zintegrowany system składa się wdrożenie norm ISO 9001:2015,
dotyczącej systemu zarządzania jakością, ISO 14001:2015, z zakresu systemu zarządzania
środowiskowego oraz ISO 45001:2018, regulującej zasady systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto, w organizacji zastosowanie mają standardy
specyficzne, charakterystyczne dla przemysłu spożywczego, określane mianem prywatnego
prawa żywnościowego. Są to: standard MSC Chain of Custody (MSC CoC), standardy IFS
Logistics oraz BRCGS Storage & Distribution, uznane przez Globalną Inicjatywę ds.
Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative – GFSI). Ponadto w 2018 roku
organizacja wdrożyła tzw. Politykę Etycznie i Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu
(PEiSOB), traktując ją jako element ciągłego doskonalenia i rozwoju wewnętrznych systemów
zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i
higieną pracy. Dotychczas firma poddała się także dwóm niezależnym audytom trzeciej strony
realizowanym przez akredytowaną jednostkę na zgodność z wymogami dobrowolnego
standardu zrównoważonego rozwoju, jakim jest SEDEX SMETA 4-pillar (ang. Sedex
Members Ethical Trade Audit). Nazwa tego standardu łączy się z faktem, iż został opracowany
przez SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), organizację non-profit, której rolą jest
ujednolicenie zasad audytowych w zakresie kodeksu ETI (Ethical Trade Initiatives) Base Code
oraz ujednolicenie wymagań w tym zakresie. Czterofilarowy standard obejmuje następujące
zagadnienia/kryteria: System zarządzania/ład korporacyjny; Swoboda pracy i zatrudnienia;
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Wolność zrzeszania się pracowników; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Zatrudnianie dzieci i
nieletnich; Zasady wynagradzania za pracę; Przestrzegania norm czasu pracy; Zapobieganie
dyskryminacji i mobbingowi; Praktyki w zatrudnianiu pracowników /legalność zatrudnienia;
Zasady nadzoru nad podwykonawcami i pracą chałupniczą; Ochrona środowiska naturalnego
w stopniu podstawowym; Zapobieganie korupcji i łapownictwu - tzw. business practices;
Ochrona środowiska w stopniu rozszerzonym (DNV, 2022). Wyniki audytu SMETA mogą być
zamieszczane w formie raportu na platformie organizacji SEDEX. Raport ten może być
widoczny nie tylko dla firmy, która zleciła dane badanie, lecz również dla innych członków tej
inicjatywy samoregulacyjnej. Kontrahenci, do których należą największe międzynarodowe
podmioty, mogą się z nich dowiedzieć, w jakim stopniu ich obecni lub potencjalni dostawcy
spełniają standardy etyczne, społeczne i środowiskowe (Sroka, 2018).
Badanie pozwoliło na rozpoznanie misji organizacji, z której wynika, iż postępowanie
zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju jest elementem strategii tego
przedsiębiorstwo. Brzmi ona następująco: „Organizacja nieustannie doskonali
w zrównoważony sposób swoje usługi i produkty, budując swoją strategię rozwoju w oparciu
o odmienność i różnorodność osób oraz natury. Stale pogłębia zrozumienie potrzeb swoich
pracowników i współpracowników, szanuje wartości, normy i zasady etyczne, a także
wyznacza standardy uczciwej konkurencji rynkowej”.
Ponadto ustalono, że przedsiębiorstwo określiło trzy priorytety wpisujące się w PEiSOB.
Są nimi: P1: Człowiek; P2: Natura; oraz P3: Rynek. To zaś dowodzi, że mają one bezpośredni
związek z kluczowymi wymiarami zrównoważonego rozwoju. W organizacji przyjęto, iż każdy
z priorytetów (P) wiąże się ze spełnieniem jednego z celów strategicznych (CS), natomiast
każdy taki cel realizowany jest przez trzy cele operacyjne (CO), co oznacza, że łącznie
organizacja wytyczyła sobie dziewięć takich celów. Ponadto, każdemu z nich
podporządkowano konkretne działania (D), które realizowane są w trybie ciągłym
i/lub incydentalnym, w zależności od sytuacji. Należy przy tym zaznaczyć, iż dostosowanie
strategii danej organizacji do SDGs jest przez znawców tematu uważane za wskaźnik
długoterminowego sukcesu w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju (van Zanten, and
van Tulder, 2021; Claro, and Esteves, 2021).
4.2 Realizacja SDGs w świetle priorytetów organizacji oraz wdrożonych przez nią
systemów (pytania Q4 i Q5)
W kolejnym etapie badań skupiono się na zidentyfikowaniu powiązania poszczególnych
priorytetów z realizacją konkretnych SDGs, a następnie na ustaleniu, w jakim stopniu przyjęte
priorytety organizacji łączą się z realizacją tych celów. Aby wykonać to zadanie autorzy
artykułu stworzyli macierz korelacji priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych z celami
zrównoważonego rozwoju. Następnie, przy pomocy Pełnomocnika, dokonali jej wypełnienia.
Wyniki przeprowadzonej analizy zawarto w Tabeli 1, która dodatkowo zawiera ocenę stopnia
dojrzałości realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie norm i
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standardów wdrożonych przez organizację, wspierających realizację każdego z SDGs.
Koniecznym jest wyjaśnienie, iż ze względu na potrzebę anonimizacji danych o organizacji,
autorzy pracy mogli odnieść się do poszczególnych CS oraz CO jedynie w sposób symboliczny,
bez wskazywania ich szczegółowego charakteru i zakresu.
Tabela 1.
Macierz korelacji komponentów PEiSOB z celami zrównoważonego rozwoju wraz z oceną
stopnia dojrzałości ich wdrażania oraz normami i standardami wzmacniającymi ich
realizację.
Priorytet

P1 - Człowiek

P2 - Natura

P3 - Rynek

Cele Strategiczne

CS 1

CS 2

CS 3

Cele Operacyjne

CO
1.1

SDG
1

Koniec z ubóstwem

D

SDG
2

Zero głodu

C

SDG
3

Dobre zdrowie i
jakość życia

D

SDG
4
SDG
5

Dobra jakość
edukacji

CO 1.2

CO
1.3

CO 2.1

CO 2.2

SDG
7

Czysta i dostępna
energia

D

SDG
8

Wzrost
gospodarczy i
godna praca

SDG
9

Innowacyjność,
przemysł,
infrastruktura

SDG
10

Mniej nierówności

SDG
14

Życie pod wodą

SDG
15

Życie na lądzie

SDG
16
SDG
17

Pokój,
sprawiedliwość i
silne instytucje
Partnerstwa na
rzecz celów

SMETA,
ISO14001
SMETA,
ISO14001,
ISO 45001
SMETA,
ISO14001
SMETA,
ISO14001
ISO14001,
IFS,
BRCGS,
SMETA

D

PDCA

SDG
13

CO 3.3

PDCA

Czysta woda i
warunki sanitarne

SDG
12

CO 3.2

PDCA

Równość płci

Zrównoważone
miasta i
społeczności
Odpowiedzialna
konsumpcja i
produkcja
Działanie w
dziedzinie klimatu

CO 3.1

SMETA,
ISO14001

SDG
6

SDG
11

CO
2.3

Systemy/
Normy/
Standardy

ISO14001
ISO9001,
ISO14001,
ISO45001,
SMETA
ISO9001,
ISO14001,
IFS, BRCGS
SMETA
ISO14001,
SMETA

C

D

D

P

ISO14001,
SMETA

C

PDCA

PDCA

D

D

D

PDCA
D

PDCA

PDCA

ISO9001,
ISO14001

PDCA
PDCA

PDCA

PDCA

ISO14001,
SMETA,
IFS, BRGSS
ISO14001,
SMETA
SMETA,
MSC/ASC,
IFS, BRCGS

PDCA

ISO9001,
ISO14001

Źródło: Badanie własne
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Mając na uwadze pytanie Q4, na podstawie dokumentów dostarczonych przez
Pełnomocnika, a także wiedzy o poszczególnych CS, CO oraz D, stwierdzono, że organizacja
realizuje oraz współrealizuje 16 z 17 celów zrównoważonego rozwoju. W swoim podejściu do
analizy tych aspektów organizacja pominęła związek z 15 SDG, z tego powodu, iż, po pierwsze
działalność operacyjna badanego podmiotu skoncentrowana jest, ze względu na jego specyfikę,
wokół ekosystemu morskiego, zaś po drugie, uznano, że fakt podejmowania działań mających
na celu zrównoważoną eksploatację przestrzeni na terenie i wokół zakładu, wynika przede
wszystkim z wymogów prawa. Pełnomocnik organizacji przekazał, że ten wysiłek nie pokrywa
się z ideą 15 SDG, ukierunkowanego na aktywną ochronę lasów, ochronę przed pustynnieniem
oraz ochronę bioróżnorodności na lądzie.
Uwzględniając zaś poszczególne priorytety organizacji, w wyniku wywiadu
z Pełnomocnikiem ustalono, iż w przypadku P1: Człowiek, dotyczącego aktywności ludzi,
ich różnorodności, bezpieczeństwa, dobrobytu, jego ustanowienie przyczynia się do realizacji
siedmiu SDGs: 1, 2, 3, 5, 8, 10 i 11. Wśród działań podejmowanych przez analizowaną
organizację, wpisujących się w te cele można wymienić:
- Wsparcie finansowe, materialne i organizacyjne dla podmiotów pozarządowych
działających na rzecz osób wykluczonych (osób z niepełnosprawnościami).
- Szkolenia i spotkania wewnętrzne dotyczące praw jednostki.
- Wspieranie indywidualnych planów rozwoju zawodowego w postaci dedykowanych
szkoleń i kursów.
- Stwarzanie warunków do aktywności sportowej i fizycznej w ramach infrastruktury
organizacji oraz poza nią.
- Zapewnienie pakietu ubezpieczeń i opieki medycznej.
- Wspieranie mobilności aktywnej i współdzielonej.
Pełnomocnik przywołał stanowisko organizacji, zgodnie z którym: „Różnorodność świata
naturalnego stanowi dla nas fundament i nienaruszalną zasadę codziennego funkcjonowania tak
w życiu zawodowym jak i osobistym. Dlatego budując system wartości nie dzielimy świata na
„zewnętrzny” oraz „wewnętrzny”, a postrzegamy siebie jako naturalną część całości, która nie
tylko przestrzega zasad, ale też stara się je świadomie kształtować i współtworzyć z pełnym
poszanowaniem wielokulturowości oraz ludzkiej odmienności potrzeb, pragnień, marzeń i
oczekiwań. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji zwłaszcza ze względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne,
religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę i podstawę
zatrudnienia, oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Widzimy i
szanujemy Świat takim jakim jest, czyli tak różnorodny jak my sami jesteśmy”.
W przypadku priorytetu P2: Natura, dotyczącego interakcji organizacji z środowiskiem
naturalnym, jego zrównoważonej eksploatacji, ochrony i minimalizacji negatywnego wpływu
działalności, w wyniku badań potwierdzono, że priorytet ten jest zbieżny z sześcioma SDGs:
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6, 7, 12, 13, 14 i 17, zaś przykładowe działania podejmowane w ramach omawianego priorytetu
obejmują:
Optymalizację zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez wdrożenie nowoczesnych
rozwiązań opartych m.in. o technologię LED wraz z czujnikami ruchu (oświetlenie powierzchni
magazynowych) czy odzysk ciepła odpadowego z procesu technologicznego wykorzystywany
do ogrzewania przestrzeni biurowych.
•

Recykling materiałów pomocniczych wykorzystywanych w procesie głównym (materiały
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury).

•

Prowadzenie analiz techniczno-ekonomiczno-środowiskowych mających
wdrożenie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

•

Udział w organizacja branżowych zrzeszających podmioty gospodarcze działające m. in.
na rzecz zrównoważonej eksploatacji środowiska naturalnego ekosystemu morskiego.

•

Współpraca na rzecz recyklingu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
(nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi) poprzez przetwórstwo na produkty

na

celu

przeznaczone do spożycia przez zwierzęta.
•

Wdrożenie rozwiązań optymalizujących wytwarzanie odpadów (m. in. szklane
opakowania, filtrowana woda pitna z systemu wodociągu miejskiego).
Pełnomocnik organizacji zaznaczył, że powyższe działania znajdują swoje uzasadnienie
i odzwierciedlenie w deklarowanej przez organizację PEiSOB, cytując, że „W organizacji
mamy pełną świadomość ograniczoności zasobów naturalnych Ziemi przy praktycznej
nieograniczoności potrzeb ludzkich i konsumpcyjnych, dlatego też świadomie i rozważnie
podchodzimy do naszej działalności operacyjnej i biznesowej, która polega na
zrównoważonym i odpowiedzialnym eksploatowaniu złóż naturalnych mórz oraz oceanów
Świata, za cel stawiając sobie jak najpełniejsze współistnienie natury i człowieka, zapewniające
warunki do życia i zrównoważonego rozwoju obu tych światów. Cały czas aktywnie
kształtujemy swoje postawy wobec natury, chcąc tym samym inspirować innych do zmian
nastawienia, nawyków oraz zachowań względem całej przyrody. Wierzymy, że świadomość
otaczającego nas świata i istniejących z nim interakcji jest warunkiem koniecznym do życia w
zgodzie z naturą, a nie obok niej”.
Ustalono także, iż ostatni z priorytetów, P3: Rynek, odnoszący się do funkcjonowania
organizacji w obrocie gospodarczym i mechanizmach rynkowych na zasadach etycznie
odpowiedzialnego biznesu, z poszanowaniem niezależności i autonomii innych uczestników
gry rynkowej, a także aktywnego kształtowania odpowiedzialnych postaw biznesowych wśród
innych podmiotów i z troską oraz dbałością o nieustanny rozwój całego sektora rynkowego,
przyczynia się do realizacji siedmiu SDGs: 4, 9, 12, 13, 14, 16 i 17. Pełnomocnik wskazał, że
spośród działań realizowanych przez organizację w ramach tego priorytetu można wskazać:
•
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•

Realizacja wykładów praktyków z branży przetwórstwa żywności nt. logistyki
i zarządzania jakością w łańcuchu logistycznym.

•

Udział w wydarzeniach targowych promujących polski sektor gospodarczy związany
z produkcją i przetwórstwem żywności.

•

Udział w organizacjach branżowych zrzeszających podmioty gospodarcze działające
m. in. na rzecz rozwoju sektora żywnościowego.

•

Udział w organach kolegialnych
prawodawstwa sektorowego.

•

Współudział w misjach gospodarczych oraz współorganizacja wizyt studyjnych
i spotkań bilateralnych.

i

gremiach

konsultacyjnych

dotyczących

•

Wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych usprawniających
działalność operacyjną m. in. poprzez jej automatyzację i digitalizację.
Przedstawiciel organizacji dodał, że „Działania te wyrastają z rozpoznania kontekstu
i otoczenia funkcjonowania organizacji i znajdują swój wyraz w świadomości faktu,
że organizacja jest także częścią systemu rynkowego, który od setek lat funkcjonuje
wg niezmiennych zasad wymiany i kooperacji. Zmieniają się za to realia, narzędzia i środki tej
wymiany oraz współpracy. Szanujemy nienaruszalne prawo własności i niezależności każdego
z uczestników tej gry rynkowej, dlatego też w swojej filozofii działania kierujemy się zasadami
opartymi o szerokorozumiany patriotyzm lokalny, a także nie praktykujemy i potępiamy
wszelkiego rodzaju przejawy nieuczciwej konkurencji, wykorzystywania uprzywilejowanej
pozycji rynkowej, niezgodnych z prawem praktyk biznesowych, w tym monopolistycznych i
korupcyjnych, prób wrogich przejęć i innych przejawów niezdrowej konkurencji rynkowej,
działań na szkodę skarbu państwa, systemu fiskalnego i zabezpieczenia społecznego,
wykorzystywania taniej siły roboczej, przymusowej pracy osób nieletnich oraz z grup
defaworyzowanych, handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa”.
Aby zaś ustalić w jakim stopniu przyjęte priorytety organizacji łączą się z realizacją
poszczególnych celów, macierz (por. Tabela 1) uzupełniono w symbolikę cyklu PDCA,
pomagającą organizacji w ocenie dojrzałości w tym zakresie. Biorąc pod uwagę przyjętą skalę
oceny stopnia dojrzałości wdrażania celów zrównoważonego rozwoju na podstawie modelu
CAF, przedstawioną w Tabeli 2, w wyniku rozmów z Pełnomocnikiem potwierdzono,
że w przypadku ośmiu celów osiągnięto poziom 5 według cyklu PDCA, pięciu - poziom 1 (D),
zaś trzech - poziom 3 (C). Warto jednak podkreślić, że z perspektywy stopnia dojrzałości
realizacji celów zrównoważonego rozwoju, to SDG 14 i SDG 17 realizowane są przez trzy cele
operacyjne i każdy spełnia warunki pełnego cyklu PDCA.
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Tabela 2.
Poziomy dojrzałości wdrażania celów zrównoważonego rozwoju na podstawie modelu CAF,
w skali klasycznej
Poziom
0

Faza cyklu PDCA
Brak jakichkolwiek
działań

1
2
3

P
D
C

4

A

5

Pełen cykl PDCA

Opis poziomu
Nie działamy na tym polu
Nie mamy żadnych informacji, świadomości, potrzeb lub posiadane
informacje są mało wiarygodne
Mamy dopiero takie plany
Właśnie to realizujemy/wdrażamy
Sprawdzamy/dokonujemy przeglądu, tego, co zostało wdrożone w
tym zakresie i badamy czy robimy rzeczy właściwe i we właściwy
sposób
Na podstawie wyników sprawdzenia/przeglądu doskonalimy na
bieżąco te obszary
Wszystkie działania: planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i
doskonalenie prowadzimy regularnie, ucząc się od innych
W tym obszarze wkroczyliśmy w pełen cykl ciągłego doskonalenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.caf-network.eu/Scoring_System

Pragnąc zaś uzyskać odpowiedź na pytanie Q5, skupiono się w badaniu na wskazaniu,
czy wdrożone systemy/normy/standardy dotyczące zarządzania i inne pokrewne pozwalają
organizacji na spełnienie postulatów wynikających z SDGs. Przywołane standardy
wzmacniające realizację celów zrównoważonego rozwoju zostały już przypisane w Tabeli 1.
Przykładowe zaś działania, które są inspirowane, bądź wynikają wprost z wymogów
wybranych norm/standardów przedstawiono w Tabeli 3. W wyniku badania ustalono, że
wdrożenie procedur i procesów zgodnych w wymogami norm i/lub standardów wymienionych
w Tabeli 1 w największym stopniu wspiera realizację SDG 13, który realizowany jest przez 4
cele operacyjne w ramach dwóch priorytetów, a także SDG 14 i SDG 12, które realizowane są
przez trzy cele operacyjne, również w ramach dwóch priorytetów. Ustalono także, iż
standardami/normami, które najbardziej wspomagają organizację w osiągnięciu SDGS są
przede wszystkim SMETA oraz ISO 14001. W dużo węższym stopniu będą to norma ISO
45001 oraz mające zastosowanie, właściwe standardy branżowe, IFS lub BRCGS.
Tabela 3.
Przykładowe działania wynikające bądź inspirowane postanowieniami wdrożonych
standardów i norm.
Standard/Norma
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
IFS Logistics v. 2.2
BRCGS Storage &
Distribution v. 4
MSC/ASC CoC
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Przykładowe działanie
Analiza i monitoring kontekstu i otoczenia organizacji pozwalający na skuteczniejszą
działalność w ramach „Partnerstwa na rzecz celów” (Cel 17)
Monitoring aspektów środowiskowych i aktywny wpływ na zachowania i postawy
proekologiczne w ramach „Działania na rzecz klimatu” (Cel 13)
Doskonalenie warunków bezpiecznej, ergonomicznej i zbalansowanej pracy na rzecz
„Dobrego zdrowia i jakości życia” (Cel 3)
Realizacja procesu głównego w ramach bezpiecznych, higienicznych i jakościowo
optymalnych warunków świadczenia usług w ramach „Odpowiedzialnej konsumpcji
i produkcji” (Cel 12)
Budowanie i doskonaleni kultury bezpieczeństwa żywności organizacji jako na rzecz
„Wzrostu gospodarczego i godnej pracy” (Cel 8)
Aktywny współudział w budowaniu uczciwych, zrównoważonych i
odpowiedzialnych społecznie kanałów logistycznych przyczyniających się do polityki
„Zero głodu” (Cel 2)
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SMETA 4-pillar

Budowanie akceptującego i włączającego środowiska pracy oraz rozwoju
zawodowego, otwartego przywództwa wsłuchanego w sygnalizowane sugestie
pracownicze m. in. na rzecz „Równości płci” (Cel 5)

Źródło: Badanie własne

5. Podsumowanie i wnioski
Siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju to wspólny plan na rzecz pokoju, dobrobytu
ludzi i dobra Ziemi, uwzględniający potrzeby aktualnych, a nade wszystko, przyszłych pokoleń.
To również wyzwanie, przed jakim stają wszystkie organizacje, wszystkie podmioty
gospodarcze, ponieważ od ich działania i współpracy z otoczeniem zależy to, czy będzie można
osiągnąć stan i odporną na skutki różnych katastrof przyszłość dla wszystkich ludzi na świecie
oraz środowiska, w którym funkcjonują. Podmiotem badawczym, który wybrano do analizy w
tym zakresie, jest organizacja reprezentująca łańcuch dostaw żywności pochodzenia
morskiego. Kompleksowa i zorientowana na klienta obsługa towarów w całym łańcuchu
logistycznym oferowana przez tę organizację lokuje ją wśród liderów swojego sektora. Wydaje
się, iż kluczem do tego sukcesu są na pewno wdrożone, liczne standardy, obejmujące katalog
systemów uniwersalnych, jak i typowo branżowych. Bez ich wdrożenia jej funkcjonowanie na
rynku nie byłoby możliwe. Oprócz wspomnianych systemów, warunkiem obecności na rynku,
ale także zobowiązaniem, wynikającym z misji organizacji, stało się wdrożenie podejść
wpisujących się bezpośrednio z wymogi zrównoważonego rozwoju. Co ważne, owo wdrożenie
ma swoje umocowanie, oprócz misji, w trzech ważnych priorytetach organizacji, jakimi są:
Człowiek, Natura i Rynek, co, z kolei, jest wyraźnym odzwierciedleniem trzech ważnych
wymiarów zrównoważonego rozwoju, jakimi są aspekty społeczne, środowiskowe oraz
gospodarcze. W wyniku prowadzonych badań oraz podjętej pracy koncepcyjnej, możliwe było
także ustalenie, w jakim stopniu priorytety organizacji łączą się z realizacją poszczególnych
SDGs. Uczyniono to z pomocą autorskiej macierzy, której wypełnienie, wspomagane cyklem
PDCA Deminga, pozwoliło zidentyfikować, że w przypadku ponad połowy celów osiągnięto
już poziom 5 według tego cyklu, co można uznać za dobry prognostyk na przyszłość,
zważywszy na fakt, iż jest to organizacja stosunkowo młoda i z dość krótkim, bo sześcioletnim
doświadczeniem w stosowaniu różnych norm czy standardów. Nie zmienia to faktu, iż jest to
doświadczenie bardzo pozytywne, tak dla samej organizacji, jak i jej interesariuszy. Ustalono
także, iż standardami/normami, które najbardziej wspomagają organizację w osiągnięciu SDGs
są przede wszystkim SMETA oraz ISO 14001. Ważną, choć mniejszą rolę spełniają tu normy
i standardy pozostałe, np. typowo branżowe. Powyższe pozwala potwierdzić,
iż podporządkowanie się określonym i zidentyfikowanym standardom i normom z zakresu
zarządzania stwarza przyjazne warunki ku temu, aby dana organizacja stawała się podmiotem
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spełniającym postulaty zawarte w SDGs, nawet, jeśli nie każdy z nich ma w tym przypadku
bezpośrednie zastosowanie.
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Streszczenie: Komunikacja społeczna jest podstawową formą relacji między jednostkami.
Przekazywanie i wymiana informacji jest głównym elementem porozumiewania się ludzi,
społeczeństw, organizacji. Szczególnego znaczenia nabiera komunikacja jako ścieżka transferu
wiedzy wewnątrz organizacji. Mimo rozwoju nowych sposobów i narzędzi komunikacji,
proces ten poddawany jest wpływom różnorodnych antecedencji, które mogą go wzmocnić,
osłabić lub nawet prowadzić do jego zanikania. W ostatnim czasie listę antecedencji procesu
komunikacji i transferu wiedzy poszerzył jeden ważny czynnik. Jest nim pandemia COVID-19.
Istnieje zatem potrzeba zbadania wpływu tego czynnika na proces komunikacji wewnątrz
organizacji. Celem artykułu jest analiza wpływu pandemii COVID-19 na proces komunikacji i
transferu wiedzy na podstawie studiów literaturowych i obserwacji. W wyniku
przeprowadzonego przeglądu literatury i obserwacji sformułowano wniosek, że pandemia
COVID-19 nie jest obojętna dla procesu komunikacji. Miała wpływ zarówno pozytywny, jak i
negatywny na ten proces. Zmiany w procesie komunikacji w wyniku COVID-19 pozostaną na
przyszłość.
Slowa kluczowe: komunikacja, transfer wiedzy, pandemia COVID-19.

COMMUNICATION WITHHIN THE ORGANIZATION AT TIMES
COVID-19

Abstract: Social communication is the basic form of relationship between individuals. The
transfer and exchange of information is the main element of communication between people,
societies and organizations. Communication is of particular importance as a path of knowledge
transfer within the organization. Despite the development of new methods and tools of
communication, this process is subject to the influence of various antecedents that may
strengthen, weaken or even lead to its disappearance. One important factor has recently
expanded the list of antecedents of the communication and knowledge transfer process. It is the
COVID-19 pandemic. Therefore, there is a need to investigate the impact of this factor on the
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communication process within the organization. It has both positive and negative effects on
communication.
Keywords: communication, knowledge transfer, COVID-19 pandemic.

1. Wprowadzanie

Komunikacja społeczna jest podstawową formą relacji między jednostkami. Przekazywanie
i wymiana informacji jest głównym elementem porozumiewania się ludzi, społeczeństw,
organizacji. Obecnie dzięki rozwojowi nowych sposobów i narzędzi porozumiewania się,
takich jak sieci telefonii komórkowej oraz Internet, komunikowanie stało się prostsze i dostępne
dla wszystkich. Ilość kanałów i środków przekazu oraz narzędzia usprawniające i pomagające
w komunikacji, między innymi takie jak słowniki językowe sprawiły, że zaczęły znikać granice
i bariery w porozumiewaniu. Komunikacja jest podstawową ścieżką transferu wiedzy, a zatem
wydawało by się, że przekazywanie wiedzy stało się szybkie i proste. Niestety zawsze
pojawiały się i nadal pojawiają się nowe determinanty (antecedencje), które w komunikacji i
zarazem transferze wiedzy – przeszkadzają lub pomagają. Ostatnim takim czynnikiem, który
wpłynął na proces komunikacji jest pandemia związana z COVID–19. Warto przeanalizować
w jakim stopniu ten czynnik wpłynął na komunikację? W których miejscach najbardziej? Czy
jego wpływ był chwilowy, czy może zostawi trwałe zmiany w procesie komunikacji? Jakie
skutki tego czynnika zaistniały w relacjach miedzy ludźmi. Zagadnienie może być tak szerokie,
że na potrzeby tego artykułu obszar rozważań zawężony zostanie do próby zbadania wpływu
pandemii COVID-19 na komunikację wewnątrz organizacji, co zostało uczynione głównym
celem pracy, W badaniach wykorzystano metodę obserwacji i studium literaturowe.

2. Pojęcie komunikacji

Komunikacja jest wykorzystywana do przekazywania informacji, wiedzy, komunikatów,
poleceń od wysyłającego (nadawcy) do odbiorcy (odbiorców). Zarówno w praktyce jak i w
teorii spotkać się można z różnymi typami komunikacji (Badurek J., 2015). Ogólnie z uwagi
na formę kontaktu miedzy nadawcą i odbiorcą można wyszczególnić komunikację
bezpośrednią, masową i medialną (Knapik W, Kiełbasa B. 2019). Podobny model komunikacji
zaobserwować można wewnątrz każdej organizacji.
Komunikacja interpersonalna bezpośrednia to proces przekazywania i odbierania informacji
miedzy dwoma uczestnikami tego procesu lub w małej grupie. Często jest to rozmowa „twarzą
w twarz” lub w małej grupie, w której wszyscy się widzą i mogą fizycznie odbierać, tak samo
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wszystkie bodźce. Odpowiednie skutki i sprzężenia zwrotne zachodzą natychmiast gdy ilość
zaangażowanych zmysłów (wzrok, słuch, węch, dotyk) jest duża.
Komunikacja interpersonalna medialna to proces w którym uczestnicy są pozbawieni
możliwości bezpośredniego kontaktu fizycznego. Odbywa się bezpośrednio ale za pomocą
urządzeń takich jak telefon, komunikatory do prowadzenia telekonferencji. Zaangażowanych
jest mniej zmysłów. Głównie wzrok i słuch. Zaangażowanie uczestników komunikacji a co za
tym idzie sprzężenie zwrotne nie jest tak intensywne i może odbywać się z niewielkim
opóźnieniem.
Komunikacja pośrednia masowa wykorzystywana również w dużych organizacjach o
rozproszonej, często międzynarodowej strukturze (korporacjach) jest procesem wysyłania
komunikatów od nadawcy do wielu odbiorców za pomocą środków masowego przekazu bądź
mediów takich jak Internet, telewizja przemysłowa, gazeta firmowa. W tym przypadku zwykle
sprzężenie zwrotne jest bardzo opóźnione lub nie występuje wcale. Liczba zaangażowanych
zmysłów zmniejsza się jedynie do wzroku i słuchu.

3.Komunikacja jako ścieżka transferu wiedzy

Z punktu widzenia jednostki organizacyjnej, konieczne jest kompleksowe podejście do
zarządzania wiedzą, jako zasobem równym z zasobami ekonomicznymi, ludzkimi czy
materialnymi. Najczęściej uwaga skupiona jest na przepływach wiedzy między odrębnymi
jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności rozpatrywany jest problem transferu wiedzy
pomiędzy jednostkami badawczymi, naukowymi a przemysłem (Trueman i in., 2014;
Transfer..., 2014). Równie ważny jest jednak transfer wiedzy wewnątrz organizacji (Ćwikła,
2015, Wu i in.,2007).
Piśmiennictwo podaje różne definicje transferu wiedzy, które wspólnie odnoszą się do
przekazywania różnych form wiedzy do zainteresowanych stron za pomocą różnych metod.
Podkreśla się zazwyczaj, że jest to proces, w którym::
` jedna jednostka organizacyjna, np. grupa, wydział, dział, przekazuje swoje
doświadczenie innym (Duan i in., 2010),
` następuje systematyczne organizowanie informacji i umiejętności, które są
wymieniane pomiędzy podmiotami (Bong Chang, Y. & Gurbaxani, V.,2012),
` transmitowana wiedza musi być odpowiednio uporządkowana, skodyfikowana,
gromadzona (Chini, T. C., 2004).
Odpowiedni transfer wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa jest niezbędny dla zapewnienia mu
sprawnego funkcjonowania (Beyer, 2013). Badania tego problemu, zwłaszcza w obszarze
identyfikacji czynników wpływających na transfer wiedzy są szeroko opisywane w literaturze
(Pawłowski, 2012, Brzeziński, 2007, Rhodes i in., 2008). Na podstawie studiów literatury
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wyróżnić można wiele różnorodnych czynników, określanych w dalszej części artykułu jako
antecedencje procesu komunikacji i transferu wiedzy. Antecedencje należy rozumieć jako
czynniki kształtujące dany proces, wpływające na niego wzmacniająco lub osłabiająco,
prowadzące nawet do jego zanikania (Pichlak, 2011). W ostatnim czasie listę antecedencji
procesu komunikacji i transferu wiedzy poszerzył jeden ważny czynnik. Jest nim pandemia
COVID-19. Istnieje zatem potrzeba zbadania wpływu tego czynnika na proces komunikacji
wewnątrz organizacji.

4. Pandemia COVID-19 jako antecedencja procesu komunikacji i transferu
wiedzy

W przypadku komunikacji masowej COVID – 19 nie wpłynął negatywnie na jej funkcję
oraz przebieg. Można zaobserwować, że nawet ją wzmocnił poprzez częstotliwość oraz
intensywność przekazywania komunikatów. Całkiem inaczej wygląda to w przypadku
komunikacji bezpośredniej i medialnej. W kontaktach bezpośrednich można zaobserwować
sytuację, gdzie proces komunikacji został całkowicie wstrzymany z uwagi na obawę przed
przenoszeniem wirusa COVID – 19 lub z uwagi na liczbę zachorowań lub kwarantanny a co za
tym idzie dużą absencję chorobową i nieobecność w pracy. Z czasem dużego znaczenia w
procesie komunikacji wewnątrz organizacji nabrała komunikacja medialna. W miejsce spotkań
i narad, czyli komunikacji bezpośredniej pojawiły się telekonferencje z wykorzystaniem
środków teletransmisji, jak i wideotransmisji. Nierzadko te połączenia odbywały się i nadal
odbywają się w ramach jednej organizacji, jednego budynku a nawet miedzy sąsiadującymi ze
sobą biurami.
Mimo swoich wad, jakimi poza uwarunkowaniami techniczno-sprzętowymi, jest często
opóźniona interakcja bądź zmniejszona koncentracja uczestników procesu to niewątpliwie
proces komunikacji medialnej pozwolił na ominięcie przeszkód jakie stworzył COVID – 19.
Można się było komunikować, wydawać polecenia, odbierać raporty bądź wspólnie prowadzić
pracę w ramach projektów interdyscyplinarnych i pracować nad nowymi rozwiązaniami.
Zapewne rozwijany i doskonalony dziś poprzez nowe rozwiązania techniczne, proces
komunikacji medialnej stanie się powszechnym i preferowanym w najbliższych latach
sposobem komunikacji nie tylko miedzy organizacjami ale również w ramach i wewnątrz
organizacji. Dodatkowo można zauważyć, że ten rodzaj komunikacji stał się łatwo dostępny i
wygodny dla pracowników jak i kadry kierowniczej. Stał się powszechnie wykorzystywany
zarówno w komunikacji poziomej miedzy pracownikami tego samego lub podobnego szczebla
jak i w komunikacji pionowej głownie nakierowanej od szczebla zarządu i kadry dyrektorskiej
do kierowników i podległych im pracowników. Kolejne aspekty tego rodzaju komunikacji
wskazywane przez uczestników procesu (zarówno pracowników jak i kadrę zarządzającą) to
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oszczędność czasu i kosztów związanych z dotarciem na spotkania i narady oraz powrotem z
tych spotkań. W wielu przypadkach wystąpiła trudność przełamania barier komunikacyjnych,
problem obsługi sprzętu i koszt wyposażenia, ale były to koszty i problemy jednorazowe na
początku implementacji nowych rozwiązań.
Powyższe sposoby komunikacji określane często jako komunikacja werbalna, a wiec taka, która
wyrażana jest poprzez słowa, może być prowadzona kilkoma kanałami poprzez: słuchanie,
mówienie, pisanie, czytanie. Komunikacja ustna (mówienie) z reguły jest emocjonalna i
spontaniczna, często mniej formalna ale za to sprzężenie zwrotne zwykle następuje
natychmiast. Często wykorzystywana, gdy chce się przekazać szybko wiadomość, polecenie
lub uzyskać odpowiedź. Wadą jest ulotność słów i brak możliwości ich dokładnego
powtórzenia i ponownej weryfikacji w przeciwieństwie do komunikacji pisemnej, która
umożliwia nadawcy lepsze przygotowanie komunikatu. Nadawca ma więcej czasu na
zastanowienie się i przemyślenie komunikatu. Proces dłuższy, nie emocjonalny, bez
natychmiastowego sprzężenia zwrotnego (Knapik W, Kiełbasa B. 2019) .
Całkiem inaczej ma się wpływ skutków COVID-19 na komunikację zwaną niewerbalna.
Strona niewerbalna inaczej nazywana mową ciała, pełni bardzo ważną rolę w procesach
komunikacji. Podkreśla, uzupełnia, wprowadza emocje. Wykorzystuje mimikę twarzy, gesty,
ruchy ciała a nawet otaczającą nas przestrzeń i otaczające przedmioty.
Elementy komunikacji niewerbalnej mające bardzo ważna znaczenie w komunikacji
bezpośredniej, zwłaszcza interpersonalnej stały się przez skutki COVID-19 w zasadzie
nieużyteczne. Czynniki takie jak dystans między rozmówcami, zasłanianie twarzy maseczkami
ochronnymi, występowanie barier w postaci szyb lub płyt plastikowych spowodowały, że
komunikacji przestała towarzyszyć strona niewerbalna. Ten element komunikacji
bezpośredniej budował zaufanie i więź miedzy stronami komunikacji.
Wymienione powyżej czynniki nie mają wpływu na komunikację medialną i masową.
Niemniej jednak w przypadku komunikacji medialnej wielu rozmówców wskazuje, iż
formalnie i pragmatycznie problem bariery przy dobrze działającym sprzęcie i systemie nie
powinien występować. Pojawiła się jednak bliżej nieokreślony problem braku bliskości, więzi,
zaufania, poufności, bezpieczeństwa informacji, tajemnicy organizacji w przypadku ludzi,
którzy do tej pory siedzieli przy jednym stole i podejmowali trudne decyzje.

5. Podsumowanie

Zarówno organizacje biznesowe, w których miernikiem efektywności jest zysk,
jak i organizacje publiczne, w których miernikiem jest jakość, szybkość załatwiania spraw
i zadowolenie interesariuszy, muszą korzystać z różnych form komunikacji dla utrzymania
i podniesienia swojej efektywności. Skutkiem COWID-19 są różnego rodzaju niedogodności
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i bariery w porozumiewaniu, które wymogły zmianę przyzwyczajeń i schematów
dotychczasowych sposobów komunikacji wewnątrz organizacji. Niektóre rozwiązania
komunikowania się bezpośredniego medialnego (telekonferencje) zastąpiły komunikację
bezpośrednią interpersonalną (spotkania narady). Pomimo negatywnego wpływu COVID-19
na proces komunikacji i możliwe zakłócenia transferu wiedzy za pomocą tej ścieżki, należy
spodziewać się że nowe kompetencje i umiejętności w stosowaniu wewnątrz organizacji
komunikacji medialnej będą w przyszłości wykorzystywane powszechnie. Pozytywny wpływ
COVID-19 na proces komunikacji jako ścieżkę transferu wiedzy wynika z możliwości
przyspieszenia tego procesu z wykorzystaniem dobrze opanowanych technik komunikacji na
odległość. Ma na to wpływ także ich prostota i niskie koszty.
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Streszczenie: Tak jak odporność ludzka pozwala zapobiegać i przezwyciężać choroby, tak
odporność organizacyjna pozwala prowadzić działalność gospodarczą w zmiennym otoczeniu.
Różnorodność definiowania odporności organizacyjnej implikuje mnogość praktycznych
podejść do identyfikacji czynników ją wspierających. Źródłem ekonomicznego bytu
organizacji jest oferowanie wyrobów i usług, czego podstawę stanowi zarządzanie jakością.
Problematyka odporności organizacyjnej przy zwróceniu uwagi na zarządzanie jakością, w
szczególności w czasie kryzysu Covid-19, wpłynęła na podjęcie badań w tym obszarze.
Interesująca z praktycznego punktu widzenia jest rola realnych działań w zakresie zarządzania
jakością w budowaniu odporności organizacyjnej, nawet w sposób niezamierzony przez
pracowników firmy. Jako cel badań przyjęto analizę praktycznych działań w zakresie
zarządzania jakością i ich ocenę przez pryzmat koncepcji odporności organizacyjnej. W
odpowiedzi na postawiony cel dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono „studium
przypadku” w przedsiębiorstwie Andrem AB, prowadzącym działalność na terenie Polski i
Szwecji. Firma specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu i obsłudze serwisowej instalacji
elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz bezpieczeństwa. Badania i analizy polegały na
udziale w corocznych audytach wewnętrznych systemu zarządzania jakością, analizie raportów
z okresowych audytów jednostki certyfikującej oraz dyskusjach z pracownikami firmy. Główne
wnioski dotyczą aktywności w obszarze zarządzania jakością, które są zbieżne z elementami
struktury odporności organizacyjnej, co stanowi wkład teoretyczny. Wkład praktyczny to
przedstawienie realnych działań z obszaru systemowego zarządzania jakością budujących
odporność organizacyjną. Wnioski zostały zestawione z fazami zarządzania kryzysowego z
uwagi na zakres czasowy badań (lata 2019-2021) i praktyczne spostrzeżenia z podejmowanych
aktywności w pandemii Covid-19.
Słowa kluczowe: jakość, zarządzanie jakością, odporność, odporność organizacyjna, ciągłość
działania.
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THE ROLE AND LOCATION OF QUALITY MANAGEMENT IN THE
STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL RESILIENCE – A CASE STUDY
Abstract: Just as human resilience allows to prevent and overcome diseases, organizational
resilience allows to conduct business in a changing environment. The diversity of defining
organizational resilience implies a multitude of practical approaches to identifying the factors
supporting it. The source of the economic existence of the organization is offering products and
services, the basis of which is quality management. The issue of organizational resilience with
regard to quality management, in particular during the Covid-19 crisis, influenced the
undertaking of research in this area. Interesting from a practical point of view is the role of real
quality management activities in building organizational resilience, even unintentionally by the
company's employees. The aim of the research was the analysis of practical activities in the
field of quality management and their assessment through the prism of organizational resilience
conception. In response to this goal, a literature review was carried out and a "case study" was
carried out at the Andrem AB company operating in Poland and Sweden. The company
specializes in designing, delivering and servicing power, telecommunication and security
installations. The research and analysis consisted of participation in annual internal audits of
the quality management system, analysis of reports on periodic audits of the certification body
and discussions with the company's employees. The main conclusions relate to the activities in
the area of quality management that coincide with the elements of the organizational resilience
structure, which is a theoretical contribution. The practical contribution is the presentation of
real activities in the area of systemic quality management that build organizational resilience.
The conclusions were compared with the crisis management phases due to the time scope of
the research (2019-2021) and practical observations from the activities undertaken in the Covid19 pandemic.
Keywords: quality, quality management, resilience, organizational resilience, business
continuity.

1. Wprowadzanie

Wnętrze oraz otoczenie każdej organizacji stanowi źródło zarówno szans jak i zagrożeń dla
prowadzonej działalności gospodarczej. Działania organizacyjne ukierunkowane na ich
identyfikację i podejmowanie odpowiednich aktywności ma miejsce na różnych poziomach
struktury organizacyjnej, w ramach całego cyklu działań zarządczych – od planowania, poprzez
organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. W ujęciu formalnym można wskazać na
zarządzanie ryzykiem, gdzie ryzyko definiowane jest jako „wpływ niepewności na cele” (ISO
31000, 2018). Oczywiście nie jest możliwe przewidzenie wszystkich sytuacji, zarówno
negatywnych (zagrożenia) jak i pozytywnych (szanse). Jednakże niepodejmowanie żadnych
sformalizowanych działań mających na celu zarządzanie ryzykiem pozostawia organizację na
dużym poziomie niepewności, co do nie tylko osiągania bieżących rezultatów, ale i
funkcjonowania w dłuższej perspektywie czasowej. Z drugiej strony podejmowanie
systemowych działań pozwala na przygotowanie się na wypadek zaistnienia niepożądanych
413

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

S. Zapłata, M. Wiśniewski

zdarzeń oraz podnosi świadomość pracowników i zmniejsza „paniczność” działań w przypadku
pojawienia się sytuacji kryzysowych. W ukierunkowaniu na realizację celów organizacja
podejmuje aktywności w dwóch sferach – prewencyjnej oraz reakcyjnej. Działania
prewencyjne związane są z identyfikacją zagrożeń i podejmowaniem działań minimalizujących
prawdopodobieństwo ich zaistnienia. Te działania związane są ze wzmacnianiem tzw.
odporności organizacyjnej. Działania reakcyjne dotyczą natomiast minimalizacji negatywnych
skutków zdarzeń, które niestety zaistniały w rzeczywistości, co odnosi się do koncepcji
zarządzania ciągłością działania. Różnorodne obszary zarządzania można ująć systemowo,
zgodnie z wymaganiami normatywnymi. Takie działania w obszarach zarządzania ciągłością
działania oraz odpornością organizacyjną są jednakże podejmowane zdecydowanie rzadziej niż
systemowe podejście do zarządzania jakością. Wydaje się to naturalne w perspektywie
producentów, firm handlowych i świadczeniodawców (strona podażowa) z uwagi na rolę
jakości produktów (wyrobów i usług) jako podstawowego wyznacznika w procesie
dokonywania zakupów (strona popytowa). Powszechność zagadnienia systemowego
zarządzania jakością przy mniejszym, z formalnego punktu widzenia, zainteresowaniu
działaniami dotyczącymi ciągłości działania i odporności organizacyjnej wpłynęło na
zainteresowanie zależnościami pomiędzy tymi koncepcjami zarządzania. Dodatkowo
pandemia Covid-19 sprawiła, że nagle organizacje musiały podjąć działania związane z
zapewnieniem ciągłości działania w niespotykanych dotąd okolicznościach.

2. Aspekty zarządzania na linii „jakość-ciągłość-odporność”

2.1 Zarządzanie jakością
Termin jakość interpretowany jest różnorodnie w zależności od podmiotu i przedmiotu
analizy. Wymiary jakości nadające walory danemu wyrobowi lub usłudze dotyczą m.in.
parametrów technicznych, solidności, użyteczności, bezpieczeństwa, terminowości, zgodności
ze standardami (Matuszak, 2021). Zarządzanie jakością kojarzone jest najczęściej z
wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001, która „jest oparta na zasadach zarządzania
jakością” (PN-EN ISO 9001:2015-10, pkt 0.2, s. 6) wskazujących zagadnienia istotne w
funkcjonowaniu organizacji z perspektywy skutecznego zarządzania jakością. Te zagadnienia
tworzą przysłowiowy klimat zarządzania jakością, w ramach którego spełniane są wymagania
szczegółowe oraz definiowane cele jakości. Jednakże „wpływ niepewności na cele” (ISO
31000, 2018, pkt 3.1, s. 1) oznacza ryzyko, mogące zakłócić realizację celu. Norma ISO 9001
wskazuje na potrzebę zastosowania „Podejścia opartego na ryzyku”, które „umożliwia
organizacji określenie czynników, które mogą powodować odchylenia od zaplanowanych
wyników dotyczących procesów i systemu zarządzania jakością, wprowadzenie
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zapobiegawczych środków nadzoru, aby minimalizować negatywne skutki oraz maksymalnie
wykorzystać pojawiające się szanse” (PN-EN ISO 9001:2015-10, pkt 0.1, s. 5). Podejście
oparte na ryzyku dotyczy zarówno ryzyka negatywnego (związanego z zagrożeniami) jak i
pozytywnego (odnoszącego się do szans). Interesujące z praktycznego punktu widzenia jest
kwestia czy zastosowanie podejścia opartego na ryzyku w obszarze zarządzania jakością
wpływa pozytywnie na ogólne zarządzania ryzykiem w organizacji i działania podejmowane w
sytuacjach kryzysowych.
2.2 Zarządzanie kryzysowe
Każda organizacja w toku działań gospodarczych doświadcza różnorodnych sytuacji, które
mogą być nazywane sytuacjami kryzysowymi bądź kryzysami. Sytuacja kryzysowa jest
wynikiem niekorzystnych zdarzeń, które nie zagrażają funkcjonowaniu organizacji w dłuższej
perspektywie czasu, kryzys natomiast oznacza stan mogący zagrozić egzystencji organizacji
(Kral i Zabłocka-Kluczka, 2004, s. 20). Zagadnienia akademickiego definiowania przybierają
w praktyce postać dostosowaną do bieżącej sytuacji w organizacji, funkcjonującej w
konkretnym otoczeniu zewnętrznym (Khodarahmi, 2009). Indywidualizm poszczególnych
organizacji wpływa również na uwzględnianie faz zarządzania kryzysowego. Najprostszy
„model Smitha” charakteryzujący zarządzanie kryzysowe zawiera trzy etapy (Smith, 1990): 1.
Etap przedkryzysowy (gdzie następuje identyfikacja symptomów sytuacji kryzysowej oraz
podejmowane są działania minimalizujące możliwość powstania kryzysu); 2. Etap kryzysowy
(podejmowanie działań minimalizujących rzeczywisty kryzys); 3. Etap pokryzysowy (ten etap
dotyczy przedsięwzięć ukierunkowanych na „powrót do normalności”). Aktywności
podejmowane w organizacji w sytuacji kryzysowej można przedstawić etapowo, w odniesieniu
do angielskiego słowa „CRISIS” i potraktowanie go jako akronimu wskazującego na
poszczególne elementy (Chong, 2004):
1. Coping – radzenie sobie z kryzysem, zmniejszanie strat w perspektywie operacyjnej.
2. Rethinking – przemyślenie podjętych działań, analiza względem posiadanych planów na
wypadek sytuacji kryzysowych.
3. Initiating – inicjowanie zmian w bieżącym postępowaniu, modyfikacje istniejących planów
bądź ich tworzenie.
4. Sensing – obserwowanie wnętrza oraz otoczenia organizacji, identyfikacja zmienności
sytuacji kryzysowej w celu podjęcia adekwatnych bieżących działań.
5. Intervening – zmniejszanie strat w perspektywie długookresowej.
6. Sandbagging – sformułowanie dotyczące układania worków z piaskiem w celu ochrony
mienia przed powodzią. Metaforycznie można spojrzeć na działania organizacyjne mające
chronić zasoby zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasowej.
Działania podejmowane w organizacji w czasie sytuacji kryzysowej przeplatają się w ramach
wskazanych faz, w zależności od zmieniających się okoliczności. Ta zmienność sytuacji
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wymusza elastyczność organizacyjną, u podstaw której znajdują się w różnym stopniu
sformalizowane działania oraz odporność organizacyjna.
2.3 Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
W celu skutecznego funkcjonowania na rynku każda organizacja w ramach działań
zarządczych podejmuje aktywności ukierunkowane na minimalizację ryzyka negatywnego oraz
maksymalizację ryzyka pozytywnego. W procesie zarządzania ryzykiem istotnym elementem
jest ocena ryzyka, na którą składają się trzy podstawowe działania (ISO 31000, 2018, pkt 6.1):
1. Identyfikacja ryzyka (identyfikacja zagrożeń i szans oraz ich opisanie); 2. Analiza ryzyka
(określenie poziomu ryzyka poprzez uwzględnienie potencjalnych następstw oraz
prawdopodobieństwa); 3. Ewaluacja ryzyka (porównanie wyników analizy ryzyka z kryteriami
ryzyka w celu określenia kategorii i akceptowalności ryzyka. Zarządzanie ryzykiem stanowi
zbiór działań podejmowanych w każdej organizacji w sposób intuicyjny (w ramach bieżących,
niesprofilowanych działań) bądź systemowy (w sposób skonkretyzowany). Jednym ze
sposobów podejmowania tych działań w ujęciu systemowym może być wdrożenie systemu
zarządzania ciągłością działania. Ciągłość działania definiowana jest jako „zdolność
organizacji do ciągłego dostarczania wyrobów i usług w akceptowanych ramach czasowych
przy zdefiniowanej wcześniej zdolności do działania w czasie zakłócenia” (PN-EN ISO
22301:2020-04, pkt. 3.3, s. 9). Tak ujęte definicyjne zagadnienia ciągłości działania mogą
obejmować szereg różnorodnych zagadnień. Organizacja chcąca wdrożyć system zarządzania
ciągłością działania może skorzystać z ogólnie przyjętej struktury, zawartej w normie ISO
22301. Taki znormalizowany system zarządzania nie jest 100% gwarantem tytułowej ciągłości
działania, celem jest „przygotowanie, zapewnienie i utrzymanie nadzoru oraz możliwość
zarządzania ogólną zdolnością organizacji do dalszego działania w czasie zakłóceń” (PN-EN
ISO 22301:2020-04, pkt. 0.2, s. 5). Jednocześnie nie jest możliwe w sytuacji kryzysowej
prowadzenie działalności w pełnym zakresie, dlatego zakres systemu zarządzania ciągłością
zawężany jest do tzw. „kluczowych produktów”, istotnych dla danej organizacji przez pryzmat
indywidualnych kryteriów. Korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania
jest wspieranie ciągłości kluczowych funkcji biznesowych oraz wzmacnianie odporności i
zapewnienie długoterminowego przetrwania organizacji (Sawalha, 2020). System zarządzania
ciągłością postrzegany jest jako wspierający odporność organizacyjną, może zatem stanowić
strukturę dla analizy czynników ją wzmacniających.
2.4 Odporność organizacyjna
Zdolność organizacji do adaptacji w zmieniającym się środowisku stanowi definicję
odporności organizacyjnej (ISO 22316, 2017). Niepewność towarzysząca różnorodnym
działaniom organizacyjnym sprawia, że nie jest możliwe przygotowanie się na wszystkie
potencjalne zakłócenia działalności. Z perspektywy radzenia sobie z sytuacją kryzysową w
organizacji istotne jest zatem nie tylko podejmowanie działań systemowych w obszarze
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ciągłości działania lecz analiza czynników tworzących i wspierających odporność
organizacyjną. Nasuwającym się porównaniem dla odporności organizacyjnej jest odporność
z perspektywy człowieka. Każdy człowiek jest w różnym stopniu niepodatny na różne
negatywne wpływy (fizyczne, biologiczne, chemiczne, psychiczne). Podobnie postrzegana jest
odporność jako cecha organizacji, jako zdolność do przeciwstawiania się różnorodnym
zagrożeniom
funkcjonowania
oraz
przezwyciężania
rzeczywistych
kryzysów.
W tym kontekście można wskazać na trzy poziomy odporności organizacyjnej: indywidualny,
zespołowy oraz organizacji jako całości (Ma et al., 2018). Indywidualny oczywiście dotyczy
człowieka, każdego pracownika w organizacji. Zespołowy związany jest ze strukturą
organizacyjną, ludźmi zgrupowanymi w pionach organizacyjnych czy zespołach projektowych.
Ogólny poziom odporności organizacyjnej jest efektem naturalnej odporności jednostek na
wskazanych poziomach oraz wspieranej różnymi działaniami (Liang & Cao, 2021). Literatura
dotycząca odporności organizacyjnej jest różnorodna wskazując m.in. na definicje i historię
koncepcji (Hillmann, 2020), powiązania z fazami zarządzania kryzysowego (Mokline et al.,
2021), zagadnienia teoretyczno-praktyczne (Wiig & Fahlbruch, 2019), tworzenie ram i modeli
odporności organizacyjnej (Adini et al., 2017; Wiig i Fahlbruch, 2019). Hillmann i Guenther
stworzyli koncepcyjny, integracyjny model odporności organizacyjnej z czterema elementami:
zachowaniem odporności, zasobami odporności, zdolnościami odporności, które to 3 elementy
wpływają na czwarty – odpowiedź odporności (Hillmann & Guenther, 2020). Adini wraz
z zespołem zaproponowali holistyczne ramy, które umożliwiają ocenę praktyk zarządzania
odpornością i pogrupowali je w jedenaście kategorii: 1) współpraca; 2) planowanie; 3)
procedury; 4) szkolenie; 5) infrastruktura; 6) komunikacja; 7) ład korporacyjny; 8) uczenie się;
9) rozumienie sytuacji (świadomość); 10) zasoby; 11) ocena (Adini et al., 2017). Z kolei Liu
wraz z zespołem dokonali analizy zagadnień teoretycznych oraz praktycznych badań
i zidentyfikowali dwadzieścia czynników wpływających na odporność organizacyjną
(posortowane od najwyższego wpływu): 1) zasoby organizacyjne; 2) kompetencje
organizacyjne; 3) relacje organizacyjne; 4) komunikacja organizacyjna; 5) kapitał społeczny;
6) strategia organizacyjna; 7) nauka organizacyjna; 8) pasja pracy; 9) model biznesowy; 10)
przywództwo organizacyjne; 11) zaufanie organizacyjne; 12) postrzeganie zagrożeń; 13)
kompetencje poznawcze; 14) kompetencje emocjonalne; 15) efektywność organizacyjna; 16)
kultura organizacyjna; 17) zaangażowanie organizacyjne; 18) zmiany organizacyjne; 19)
odpowiedzialność społeczna; 20) struktura organizacyjna (Liu et al., 2021).
Każda organizacja ma swoją historię, funkcjonuje w ramach swoich zasobów i interakcji
z otoczeniem – posiada zetem swój indywidualny poziom odporności organizacyjnej
oraz różnorodne czynniki i w różnym stopniu pomagają ją utrzymać oraz wzmacniać.
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3. Zagadnienia badawcze

3.1 Problem i cel badawczy
Pandemia Covid-19 zakłóciła funkcjonowanie ludzi i podmiotów gospodarczych. W
obliczu zewnętrznego źródła sytuacji kryzysowej organizacje w różny sposób poradziły sobie
z sytuacją w perspektywie operacyjnej oraz długoterminowej. Celem przywołanej teorii
odporności organizacyjnej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie – dlaczego w obliczu zakłóceń
działalności, sytuacji kryzysowej niektóre organizacje przetrwają, a nawet prosperują, a inne
zawodzą? (Cruickshank, 2020). Wzmacnianie odporności organizacyjnej nie zawsze
realizowane jest w sposób systemowy poprzez zarządzanie ciągłością działania. Jednakże
każda organizacja oferuje produkty (wyroby, usługi), których jakość stanowi istotny czynnik
decyzji zakupowych. Zarządzanie jakością, w szczególności realizowane zgodnie z
wymaganiami normy ISO 9001, ukierunkowane jest na zapewnienie powtarzalnej jakości, co
może pozytywnie wpływać na ogólne działania organizacji podejmowane w sytuacji
kryzysowej. Problem badawczy zwerbalizowany został w pytaniu: Czy i jak działania w ramach
systemu zarządzania jakością wspierały zarządzanie ciągłością działania, przy uwzględnieniu
odporności organizacyjnej? Jako cel badań przyjęto analizę praktycznych działań w zakresie
zarządzania jakością i ich ocenę przez pryzmat koncepcji odporności organizacyjnej.
3.2 Zakresy badawcze
Zakres podmiotowy dla „studium przypadku” stanowiło przedsiębiorstwo Andrem AB, z
siedzibą w Gdyni. Firma prowadzi działalność na terenie Polski i Szwecji (zakres przestrzenny),
specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu i obsłudze serwisowej instalacji
elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz bezpieczeństwa wraz z produkcją rozdzielnic
elektrycznych. Średnioroczne zatrudnienie w analizowanym okresie wynosiło 55
pracowników, a średnie przychody netto na poziomie 30 mln PLN. Postawiony cel badawczy
związany jest z działaniami zarządzania kryzysowego podejmowanymi w odpowiedzi na
kryzys Covid-19 dlatego też zakres czasowy badań to okres 2019-2021. Badania i analizy
polegały na udziale w corocznych audytach wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO
9001 (w części zdalnie), analizie raportów z okresowych audytów jednostki certyfikującej oraz
dyskusjach z pracownikami firmy. Ostatnim etapem było przeprowadzenie w lutym 2022 roku
wywiadu z Dyrektorem Zarządzającym. Całokształt badania stanowi studium przypadku
dobrane z uwagi na analizowanie zagadnień przedmiotowych w czasie w jednej organizacji
(Lindgreen et al., 2020). Zakres przedmiotowy dotyczy obszaru zarządzania jakością przez
pryzmat zarządzania ciągłością działania i koncepcji odporności organizacyjnej.

418

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2

Rola i miejsce…

3.3 Struktura badawcza
W ukierunkowaniu na realizację postawionego celu badawczego zestawiono poszczególne
składowe zakresu przedmiotowego. Strukturę zarządzania jakością stanowi certyfikowany
system spełniający wymagania normy ISO 9001, funkcjonujący w analizowanym
przedsiębiorstwie od 2015 roku. Wymagania normy ISO 22301 stanowią ramy dla
systemowego zarządzania ciągłością działania, przy jednoczesnym uwzględnieniu 6 etapów dla
pogrupowania działań podejmowanych w sytuacji kryzysowej.
Strukturą dla zestawienia teoretycznych zagadnień z wynikami analiz i praktycznych
spostrzeżeń stanowią wymiary odporności organizacyjnej i ludzkiej. Każdy człowiek ma swoją
„naturalną odporność” (wrodzoną) oraz w trakcie życia wspieramy ją różnorodnymi
czynnikami (np. poprzez dietę, aktywność fizyczną) dzięki czemu pozyskujemy „odporność
nabytą”. Dodatkowo można wskazać dwie płaszczyzny odporności – „bierną” oraz „czynną”,
w zależności od poziomu aktywności i podejmowanych działań. Zestawienie tego
strukturalnego podejścia jako wynik analiz teoretycznych i jednocześnie struktura dla analiz
praktycznych ujęte zostało tabelarycznie (Tabela 1).
Tabela 1.
Wymiary odporności w perspektywie człowieka i organizacji
Kategoria odporności
Wrodzona

Bierna

Czynna

Nabyta

Bierna

Czynna

Człowiek

Organizacja

Oporność skórna
Pierwsza odpowiedź organizmu na
pojawienie się zagrożenia, oporność
skórna, to bariera ochronna mająca
na celu nie dopuścić zagrożenia do
wnętrza organizmu.

Poduszka bezpieczeństwa
W początkowej fazie kryzysu najczęściej
przychody ulegają zmniejszeniu, podczas
gdy koszty pozostają na dotychczasowym
poziomie – poduszkę bezpieczeństwa
stanowią zasoby i rezerwy finansowe.
Walka organizacji
Na bazie kompetencji pracowników –
minimalizacja strat (kosztów), ochrona
zasobów i pozycji rynkowej poprzez
elastyczne działania – dywersyfikację
działalności, portfela klientów.
Nauka własna
Organizacja uczy się na zdarzeniach
przeszłych, które wystąpiły w organizacji
(„na własnych błędach”) i w momencie
pojawienia się kolejnego zagrożenia reaguje
np. w sposób bardziej przemyślany i
metodyczny.
Nauka obca
Organizacja uczy się na doświadczeniach
innych poprzez np. szkolenia,
przygotowanie planów ciągłości i ich
testowanie we współpracy z jednostkami
zewnętrznymi.

Walka organizmu
Gdy zagrożenie przeniknie do
organizmu, zaczyna się jego
mobilizacja do wyeliminowania
obcych elementów.
Reakcyjna odporność
Nabyta po chorobie. Organizm na
bazie swoich doświadczeń
rozpoznaje zagrożenie i – mając
przeciwciała – skuteczniej
zapobiega chorobie bądź jej
przebieg jest mniej dotkliwy.
Prewencyjna odporność
Nabyta w sztuczny sposób poprzez
szczepienia. Organizm w razie
realnego zagrożenia rozpoznaje
zagrożenie i reaguje w
„zaprogramowany” sposób.

Źródło: Górna i in., 2021, s. 147.
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Wskazane wymiary odporności, obok składowych elementów zarządzania jakością
i ciągłością działania, stanowiły tło dla analiz działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo
Andrem AB.

4. Prewencja czy reakcja – praktyczne działania organizacyjne

4.1 Okresowe audyty i przeglądy zarządzania
W analizowanym przedsiębiorstwie certyfikowany system zarządzania jakością
funkcjonuje od 2015 roku. Sukcesywna (z lat 2019-2021) analiza raportów z audytów
wewnętrznych, zewnętrznych oraz przeglądów zarządzania pozwoliła na wskazanie
najważniejszych (pod względem wpływu na skuteczną realizację procesów) spostrzeżeń,
co zostało przedstawione graficznie (Tabela 2.). Audyty wewnętrzne realizowane są najczęściej
w analizowanej firmie na przełomie III i IV kwartału roku, audyt jednostki certyfikującej ma
miejsce w IV kwartale, a przegląd zarządzania przeprowadzany jest na początku stycznia
i obejmuje swoim zakresem cały poprzedzający rok kalendarzowy.
Tabela 2.
Najważniejsze spostrzeżenia z raportów systemu zarządzania jakością w Andrem AB
Raporty /
Rok

Audyt
wewnętrzny

Audyt
zewnętrzny
Przegląd
zarządzania

2019
Nadzór nad wyposażeniem
do pomiarów (identyfikacja
i współdzielenie sprzętu
pomiędzy inwestycje w
różnorodnych
lokalizacjach).
Nadzór nad dostawcami
(ocena dostawców na rynku
szwedzkim oraz analizy do
przeglądu zarządzania).
Badanie opinii klientów
(rzeczywista komunikacja a
dokumenty).

2020
Zarządzanie wiedzą
(dostępność dokumentacji
pomiędzy inwestycjami).
Komunikacja wewnętrzna
(monitorowanie zamówień
od dostawców w czasie
rzeczywistym).
Nadzór nad dokumentacją
(zapisy z kontroli w
procesach produkcji).
Zarządzanie kadrami
(nadzór nad zmieniającymi
się przepisami oraz
uprawnieniami).

2021
Cyfryzacja procesu
produkcyjnego (stworzenie
własnego narzędzia
informatycznego do
nadzorowania procesu
produkcji rozdzielnic
elektrycznych).
Podejście oparte na ryzyku
(kompleksowość macierzy
ryzyka a rzeczywiste
zagrożenia).
Kontekst zewnętrzny (ryzyka
pojawiające się w trakcie
realizacji inwestycji).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych firmy Andrem AB.

Warto podkreślić, że w analizowanych raportach nie zostały zawarte żadne spostrzeżenia w
kategorii niezgodności. To wskazuje, że system zarządzania jakością w analizowanym
przedsiębiorstwie spełnia wymagania normatywne zawarte w standardzie ISO 9001.
Analizując dane za rok 2019 warto zwrócić uwagę, że spostrzeżenia audytowe oraz wnioski
z przeglądu zarządzania dotyczyły trzech zagadnień. Po pierwsze, kwestii lepszej organizacji
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współdzielenia pomiędzy różnymi inwestycjami sprzętu kontrolno-pomiarowego, w celu
minimalizacji liczby ich posiadania, oczywiście przy jednoczesnym spełnieniu wymagań
technicznych na poszczególnych inwestycjach. W ramach działań doskonalących w tym
obszarze zakupiona została od producenta sprzętu kontrolno-pomiarowego aplikacja (wraz z
abonamentem), pozwalająca nadzorować i współdzielić sprzęt (rezerwacje oraz określenie
miejsca użytkowania w czasie rzeczywistym). Po drugie, rozwój projektów realizowanych na
terenie Szwecji oznaczał korzystanie z miejscowych dostawców, a ich kwalifikacja była mniej
sformalizowana niż na rynku polskim. Na te zagadnienia wskazał uwagę audytor jednostki
certyfikującej, aby ustandaryzować kryteria wyboru i okresowej oceny dostawców oraz
gromadzić dane na przegląd zarządzania. Działania zostały wykonane i ocena dostawców
wykonywana jest w ujednolicony sposób (na platformie intranetowej), niezależnie od rynku.
Trzecie zagadnienie dotyczy pozyskiwania informacji zwrotnej od klientów, na co została
zwrócona uwaga podczas przeglądu zarządzania. Prowadzenie długoterminowych projektów
na rzec różnorodnych klientów oznacza bieżący z nimi kontakt, bez dokumentowania, co
niepokoiło zarząd firmy z uwagi na rozmowy z audytorami jednostki certyfikującej
poszukujących formalnego potwierdzenia i udokumentowania działań w tym obszarze.
W ramach działań doskonalących wprowadzono osobne pole do uzupełniania w notatkach
z bieżących spotkań podczas realizacji inwestycji oraz końcowy formularz oceny projektu,
kaskadowany w zależności od poziomu i osób oceniających („budowa-biuro-inwestor”).
W roku 2020 spostrzeżenia podczas audytu wewnętrznego odnosiły się do koordynacji
działań realizowanych pomiędzy poszczególnymi inwestycjami. Dotyczyło to kwestii
zarządzania wiedzą i komunikacji wewnętrznej. W ramach działań doskonalących
w pierwszym obszarze udostępniono dokumentację poszczególnych projektów dla opiekunów
poszczególnych inwestycji, aby standaryzować podejście i głównie identyfikować zagrożenia
i szanse mogące być wykorzystane w operacyjnym zarządzaniu. Drugi obszar, również
związany z kwestią koordynacji działań, dotyczył monitorowania stanu realizacji zamówień od
dostawców oraz stanów magazynowych na poszczególnych inwestycjach, aby móc w
przypadku trudności z dostawami (a należy pamiętać, że to był początkowy rok pandemii
Covid-19) dokonywać przesunięć między inwestycyjnych. Z kolei audytorzy jednostki
certyfikującej zwrócili uwagę na zapisy z kontroli w procesach produkcji rozdzielnic
elektrycznych, a dokładnie z poszczególnych etapów kontroli. Podczas audytu zewnętrznego
zidentyfikowano, że nie wszystkie negatywne wyniki kontroli były zapisywane tylko od razu
były wprowadzane modyfikacje w produkowanych rozdzielnicach i wówczas protokół kontroli
końcowej zawierał zawsze prawidłowe zapisy, zgodnie z rzeczywistym stanem
wyprodukowanej wersji. Rozwiązaniem, nie tylko w tym aspekcie, ale i całym procesie
produkcyjnym, było rozpoczęcie tworzenia narzędzia informatycznego pozwalającego na
dokumentowanie wszystkich działań. W ramach przeglądu zarządzania zwrócono uwagę na
kwestię szczegółowych i zmiennych przepisów dotyczących delegowania pracowników (do
Szwecji) oraz obostrzeń sanitarnych i kwestii organizacyjnych (zaplecze zasobowe,
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finansowanie). Początkowym pomysłem na usprawnienie tych działań było nawiązanie
współpracy z zewnętrzną firmą zajmująca się międzynarodową obsługą kadrowo-płacową,
jednakże analizy wewnętrzne wykazały, że ekonomicznie i organizacyjnie lepiej rozbudować
własny dział w firmie.
W roku 2021 w ramach audytu wewnętrznego wskazane zostało „działanie godne uwagi”
dotyczące „cyfryzacji procesu produkcyjnego”, zainicjowanego w poprzednim roku po audycie
zewnętrznym. Stworzone narzędzie informatyczne ograniczyło dokumentację papierową oraz
usystematyzowało działania poprzez konieczność etapowego uzupełniania danych w aplikacji.
Dodatkowo zapewniona została identyfikowalność w całym procesie produkcyjnym oraz
dostępność danych do raportowania. Zagadnienia dyskutowane podczas audytu zewnętrznego
i przeglądu zarządzania dotyczyły podejścia opartego na ryzyku i relacji pomiędzy
wymaganiami normatywnymi a rzeczywistością działań operacyjnych. Należy pamiętać, że w
analizowanym okresie wybuchła pandemia Covid-19, co spowodowało konieczność
podejmowania bezprecedensowych działań organizacyjnych, dodatkowo podejmowanych w
niepewnym otoczeniu i zmiennych warunkach. Z tego powodu działania organizacyjne
podejmowane były w ukierunkowaniu na realizację celów długookresowych kontraktów, przy
uwzględnieniu ekonomicznej strony działalności. W tym kontekście dokumentowanie zagrożeń
oraz szans i formalizacja procesu zarządzania ryzykiem nie stanowiły priorytetowych działań.
Jest to w pełni zrozumiałe w kontekście światowej pandemii i zmiennej oraz nieprzewidywalnej
sytuacji rynkowej. Jednakże w perspektywie certyfikacji istnieje konieczność spełniania
wymagań normatywnych i dyskusje dotyczyły właśnie kwestii jakości dokumentacji względem
bieżących działań. Oczywiście realizowanie celów działalności jest priorytetowe dla
przedsiębiorstwa i tym samym niemożliwe jest „codzienne” aktualizowanie dokumentów. Co
więcej, to zagadnienie dotyczy tradycyjnych kwestii związanych z „udokumentowanymi
informacjami” w systemie zarządzania jakością.
Przedstawione wyniki z raportów z okresu trzech lat wskazują na zagadnienia natury
ogólnej, dotyczącej zarządzania operacyjnego i nadzorowania procesów. Jest tak z uwagi na
„kulturę jakości” w analizowanej organizacji, której wysoki poziom wynika z koncentracji na
zagadnieniach merytorycznych i budowaniu długookresowej wartości organizacji.
4.2 Wywiad strukturyzowany z Dyrektorem Zarządzającym
Za cel wywiadu z Dyrektorem Zarządzającym firmy Andrem AB przyjęto identyfikację
działań organizacyjnych podejmowanych w odpowiedzi na pandemię Covid-19 i ich wpływ na
funkcjonowanie firmy i osiągane rezultaty. Działania te analizowano przez pryzmat
zarządzania jakością (normy ISO 9001) przy uwzględnieniu wymagań normatywnych dla
zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz przyjęciu wymiarów odporności (Tabela 1.)
jako struktury dla przedstawienia wniosków.
Zagadnieniem pierwotnym w rozmowie była kwestia wpływu pandemii Covid-19 na
funkcjonowanie firmy. Zakres czasowy niniejszego opisu dotyczy lat 2019-2021, a pandemia
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w Polsce rozpoczęła się w marcu 2020 roku, zatem zestawione zostaną działania dotyczące
okresu przed i po tej dacie. Sam wpływ pandemii na działania firmy był uzależniony od obszaru
działalności, w szczególności charakteru pracy – biurowej bądź produkcyjnej.
Obowiązki mogące być wypełniane zdalnie realizowane były w ramach „pracy domowej”.
Aktywności produkcyjne i serwisowe wymagające bezpośredniego udziału pracowników
w wykonywanej pracy realizowane były fizycznie, przy zachowaniu środków ochrony
indywidualnej. Niepewność towarzysząca bieżącej działalności oraz konieczność dopasowania
się do zupełnie nowych, nieznanych dotychczas warunków powodowała obawy co do zdrowia
pracowników oraz realizacji celów biznesowych. Największym obszarem niepokoju była
kwestia kontraktów z klientami, gdzie inwestycje wymagały bezpośredniej pracy ludzi oraz
były długoterminowe (średnio 18-sto miesięczne). Ten drugi aspekt związany był z
koniecznością bieżących zakupów materiałów i wyposażenia potrzebnego do realizacji prac,
trudnościami z dostawami oraz niepewnością co do cen, podczas gdy kontrakty podpisane
wcześniej miały również swój kosztorys. Wyniki rozmowy i przyporządkowania
najważniejszych działań organizacyjnych do wskazanej koncepcji przedstawione zostały w
układzie odporności wrodzonej (Tabela 3) oraz nabytej (Tabela 4).
Tabela 3.
Ramowe działa organizacyjne Andrem AB w wymiarze odporności wrodzonej.
Kategoria odporności
Działania organizacyjne
Bierna – Poduszka bezpieczeństwa
Zasoby finansowe stanowią „barykadę” w sytuacji
kryzysowej. Własne środki finansowe oraz kredyt
obrotowy w Andrem AB stanowiły źródła pierwotnej
odporności. Warto zauważyć, że zagadnienia
zapewnienia płynności finansowej wynikały z
charakteru działalności (długoterminowych
projektów) i stanowiły element operacyjnego oraz
strategicznego zarządzania w firmie.
Czynna – Walka organizacji
W odpowiedzi na sytuację kryzysową Covid-19
firma Andrem AB podjęła elastyczne działania:
1. Coping. Podział pracy wg możliwości pracy
zdalnej. Wprowadzenie dystansu społecznego w
hali produkcji rozdzielnic elektrycznych oraz
środki ochrony indywidualnej również na
prowadzonych inwestycjach.
2. Rethinking. Modyfikacja działań pod względem
zmieniających się okoliczności zewnętrznych.
Przy coraz większej liczbie zakażeń i
zwiększonych obostrzeniach rozmowy z
klientami odnośnie ew. zmian w terminach
realizacji spowodowane zakażeniami wśród
pracowników i problemami z utrzymaniem
pierwotnych harmonogramów.
3. Initiating. Stworzenie procedur regulujących
działania produkcyjne i pracę zdalną w
szczególnych warunkach (zakażenia
pracowników, terminy projektowe, problemy z
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Zarządzanie jakością
ISO 9001
4.1 Zrozumienie
organizacji i jej
kontekstu.
4.4 System zarządzania
jakością i jego procesy
5.1 Przywództwo i
zaangażowanie

Zarządzanie ciągłością
działania ISO 22301
4.1 Zrozumienie
organizacji i jej
kontekstu
5.1 Przywództwo i
zaangażowanie

5.1 Przywództwo i
zaangażowanie
6.1 Działania odnoszące
się do ryzyk i szans
7.1.2 Ludzie
7.1.4 Środowisko
funkcjonowania
procesów
8.2.4 Zmiany wymagań
dotyczących wyrobów i
usług
8.4 Nadzór nad
procesami, wyrobami i
usługami dostarczanymi
z zewnątrz
8.5.1 Nadzorowanie
produkcji i dostarczania
usługi

5.1 Przywództwo i
zaangażowanie
6.1 Działania odnoszące
się do ryzyk i szans
6.2. Cele w zakresie
ciągłości działania i
planowanie ich
osiągnięcia
7.4. Komunikacja
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4.

5.

6.

dostawami materiałów). Bieżąca komunikacja z
klientami/generalnymi wykonawcami i
inwestorami w celu wspólnego rozwiązywania
problemów (z uwagi na charakter pandemii
Covid-19 mającej wpływ na wszystkie podmioty
współpracujące z Andrem AB).
Sensing. Z uwagi na zakłócenia w łańcuchach
dystrybucji próba przyspieszenia dostaw i
skompletowania materiałów dla realizacji
konkretnych inwestycji (pierwotnie dostawy
były harmonogramowane pod etapy realizacji
inwestycji).
Intervening. Jako kontynuacja powyższych
działań – analiza dotychczasowej fluktuacji
pozycji magazynowych i próba stworzenia
zapasów.
Sandbaging. Działania przyspieszające
digitalizacje procesów wewnętrznych. W tym
uwzględnienie działań wyprzedzających:
szybsze tworzenie zapasów, większy kredyt
obrotowy.

Źródło: opracowanie własne.

Przyporządkowanie działań organizacyjnych do punktów normatywnych nastąpiło poprzez
porównanie charakteru aktywności względem szczegółowych wymagań zawartych
w poszczególnych punktach poszczególnych norm. Wynik tej analizy wydaje się oczywisty
względem działań zarządczych w każdej organizacji. Punktem wyjścia dla wszystkich działań
jest „Zrozumienie organizacji i jej kontekstu” oraz określenie procesów i celów (na różnych
poziomach zarządzania) wraz z zagrożeniami i szansami. Następnie wyniki oceny ryzyka
(realizowanej w sposób intuicyjny bądź sformalizowany) stanowią dane wejściowe do
procesów planowania i realizacji działań gospodarczych.
Tabela 4.
Ramowe działa organizacyjne Andrem AB w wymiarze odporności nabytej.
Kategoria odporności
Działania organizacyjne
Bierna – Nauka własna
Organizacja przeżyła już w przeszłości kryzys
finansowy z uwagi na niewypłacalność klienta – to
wpłynęło na inne podejście do kwotowania
kontraktów oraz negocjowanie częstszych płatności
(większej liczby etapów w projektach).
Jednocześnie pandemia Covid-19 i praca zdalna
wpłynęła na przyspieszenie prac związanych z
digitalizacją działań, tworzenia i doskonalenia we
własnym zakresie narzędzi informatycznych
pozwalających nie tylko na nadzorowanie
produkcyjnej (rozdzielnice), ale również od strony
dostaw i komunikacji pomiędzy prowadzonymi
inwestycjami.
Czynna – Nauka obca
Kryzys Covid-19 uświadomił organizacji brak
procedur na wypadek sytuacji awaryjnych, które
byłyby wcześniej przygotowane oraz przetestowane.
To spowodowało, że Andrem AB przeprowadził we
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Zarządzanie jakością
ISO 9001
5.1.2 Orientacja na
klienta
5.3 Role,
odpowiedzialność i
uprawnienia w
organizacji
6.1 Działania odnoszące
się do ryzyk i szans
7.1.6 Wiedza organizacji
8.1 Planowanie i nadzór
nad działaniami
operacyjnymi
10.3 Ciągłe doskonalenie

Zarządzanie ciągłością
działania ISO 22301
6.1 Działania odnoszące
się do ryzyk i szans
8.1 Planowanie i nadzór
nad działaniami
operacyjnymi
8.2. Analiza wpływu
biznesowego i ocena
ryzyka na szybko /
reakcyjnie

6.1 Działania odnoszące
się do ryzyk i szans
7.5 Udokumentowane
informacje
10.3 Ciągłe doskonalenie

6.1 Działania odnoszące
się do ryzyk i szans
7.5 Udokumentowane
informacje
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współpracy z firmą doradczo-szkoleniową diagnozę
systemowego zarządzania ciągłością działania przez
pryzmat wymagań normy ISO 22301. Określono
jakie działania można podjąć w poszczególnych
obszarach już funkcjonującego systemu zarządzania
jakością ISO 9001, które wzmacniałyby odporność
organizacyjną, np. rozbudowanie procedur działania,
zidentyfikowane kluczowych obszarów (jak
minimalne stany magazynowe, zastępowalność
pracowników, priorytetowość inwestycji,
czasookresy umów serwisowych) i ich testowanie.

8.2. Analiza wpływu
biznesowego i ocena
ryzyka
8.3 Strategie i
rozwiązania w zakresie
ciągłości działania
8.4. Plany i procedury
dotyczące ciągłości
8.5. Program ćwiczeń
10.2 Ciągłe doskonalenie

Źródło: opracowanie własne.

Dyrektor Zarządzający podczas wywiadu podkreślił, że przypisywanie realnych działań do
struktur teoretycznych modeli nie jest jednoznaczne. Jest to w szczególności widoczne
w odniesieniu do działań podejmowanych w czasie pandemii Covid-19. Teoria stanowi
uproszczony obraz szerokiej rzeczywistości, zaobserwowanej w przeszłości. Dodatkowo
rzeczywistość w czasie Covid-19 stanowiła zupełnie nowe wyzwania dla działalności firm, z
uwagi na jej bezprecedensowy charakter. Dla przykładu, w obszarze wrodzonej, biernej
odporności organizacyjnej dyskutowano o wpływie charakteru działalności na zagadnienia
płynności finansowej. Dylemat dotyczył tego, czy nie jest to odporność nabyta, wynikająca
właśnie z doświadczeń funkcjonowania firmy. Można tutaj nawiązać do porównania
odporności organizacji i ludzi. Człowiek rodzi się przejmując odporność po rodzicach. Firma
rozpoczynając działalność w danej branży również ma swoją odporność. Nie dokonując
żadnych sprofilowanych działań w tym obszarze można wskazać, że jest to odporność
nieuświadomiona. Taka odporność tkwi w człowieku i organizacji.
Podsumowaniem wywiadu było wskazanie przez Dyrektora Zarządzającego, że czas
analizowanych lat (2019-2021) był burzliwy w prowadzonej działalności gospodarczej.
Powszechne określenie, że kryzys to nie tylko zagrożenia, ale i również szanse, znalazło
urzeczywistnienie w działania organizacyjnych w firmie Andrem AB. Zarząd firmy podjął
działania, które prawdopodobnie w normalnych warunkach nie zostałyby podjęte (diagnoza
systemowego zarządzania ciągłością działania) lub nie tak szybko (digitalizacja), a
jednocześnie dostrzegalne są korzyści tych działań w dłuższej perspektywie czasowej, z uwagi
na wzmocnienie odporności organizacji na przyszłe zakłócenia.

5. Podsumowanie

Ten sam kryzys mający źródło zewnętrzne względem organizacji może w różnorodny
sposób wpływać na jej funkcjonowanie. Pandemia Covid-19 wpłynęła negatywnie, pozytywnie
bądź w sposób mieszany na działalność gospodarczą, w zależności od branży. Negatywny
wpływ dotyczył działalności z bezpośrednim kontaktem pomiędzy organizacją a klientami.
Pozytywny mogły odczuć firmy informatyczne z uwagi na powszechną pracę zdalną
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i digitalizację procesów, co wpłynęło na zwiększenie popytu na ten rodzaj usług. Podobnie
firmy kurierskie z uwagi na zwiększone zakupy internetowe i konieczność dostarczania tych
zakupów. Z drugiej strony takie szanse rynkowe mogą tworzyć towarzyszące im zagrożenia.
Zwiększony popyt oznacza konieczność dostosowania podaży i związanej z tym organizacji
wewnętrznych działań jak zatrudnienie większej liczby pracowników w firmie informatycznej
bądź w sortownik paczek. Przy uwzględnieniu okoliczności zewnętrznych, trwającej pandemii
oraz potrzeby szybkich decyzji i działań mogło to tworzyć różnorodne problemy. Jednakże to
właśnie prowadzenie działań wewnątrzorganizacyjnych w odniesieniu do otoczenia
(pojawiających się szans i zagrożeń) stanowi istotę procesu zarządzania.
Z perspektywy czasu można wskazać, że pandemia Covid-19 wpłynęła na Andrem AB
w różny sposób, w zależności również od analizowanego obszaru firmy oraz perspektywy
czasowej. Prowadzenie zdywersyfikowanej działalności pozwoliło na łagodniejsze przejście
przez sytuację kryzysową niż gdyby działalność była skoncentrowana na jednym obszarze.
Realizacja inwestycji (i to kilku równolegle), produkcja rozdzielnic oraz działalność serwisowa
na różnego rodzaju obiektach finalnie wpłynęły pozytywnie na wyniki finansowe firmy.
Oczywiście problemy z dostępnością materiałów (fizycznie, czasowo) miały a się na
materialnych komponentach. Długoterminowość realizowanych inwestycji oraz cykliczność
umów serwisowych zmniejszyła „paniczność” działania w sytuacji kryzysowej. Jednocześnie
długoterminowość jako pozytywny charakter inwestycji (w kontekście już realizowanych
względem terminu zakończenia) miała również wpływ negatywny. Przygotowanie inwestycji
przez inwestora (od planowania, poprzez projektowanie, przygotowanie dokumentacji,
zebranie ofert po dokonanie wyboru generalnego wykonawcy) również jest długotrwałe.
Czas pomiędzy inicjowaniem działań przez inwestorów a fizycznym odbiorem placu budowy
przez Andrem AB to okres pomiędzy 2 a 5 lat. W początkowym czasie pandemii w roku 2020
inwestorzy wstrzymali prace przygotowawcze, obserwując zmieniającą się sytuację
i wyczekując z podjęciem ostatecznym decyzji dotyczących uruchomienia nowych projektów.
To wpłynęło na zapytanie ofertowe i przetargi w latach następnych, co z kolei oznaczało gorszą
perspektywę dla Andrem AB.
Konkludują całość przeprowadzonego studium przypadku warto zwrócić uwagę na
zagadnienie ujęte w tytule niniejszego artykułu. Analiza działań organizacyjnych Andrem AB
przez pryzmat wymiarów odporności i ich zestawienie z wymaganiami normatywnymi
wskazuje, że systemowe zarządzanie jakością może stanowić strukturę dla działań
wzmacniających odporność. Konieczne jest jednakże świadome i sprofilowane podejmowanie
działań w poszczególnych obszarach np. „podejście oparte na ryzyku” powinno uwzględniać
zagadnienia ciągłości działania. Również kwestia tworzenia udokumentowanych informacji
może odnosić się do sporządzania procedur na wypadek sytuacji awaryjnych. Działaniem
początkowym w tym obszarze powinno być również wyznaczenie tzw. kluczowych produktów,
które według przyjętych wewnętrznie kryteriów (np. umów z klientami, kwestii finansowych)
wyznaczałyby priorytety w sformalizowanych działaniach. Te działania można umiejscowić
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w fazie zarządzania przedkryzysowego, gdzie podejmowane są prewencyjne aktywności
mające na celu wzmocnienie odporności i świadome podejmowanie działań minimalizujących
ryzyka. W fazie kryzysowej Covid-19 w analizowanej firmie podjęte zostały różnorodne
działania wynikające z indywidualnych predyspozycji oraz doświadczeń z wieloletniego
funkcjonowania firmy. W podejściu usystematyzowanym można w tej fazie wykorzystać
przygotowane i przećwiczone scenariusze działania mające na celu minimalizację strat oraz jak
najszybszy powrót do stanu poprzedniego. Faza pokryzysowa związana jest z „wyciąganiem
wniosków” i podejmowaniem działań doskonalących. W przypadku firmy Andrem AB można
w tej fazie umiejscowić działania podejmowane po kryzysie Covid-19, na który firma
(jako niejedyna na świecie) nie była przygotowana, aczkolwiek w sposób aktywny
odpowiedziała na zmienne okoliczności. Przygotowaniem się na kolejne niespodziewane
sytuacje jest np. digitalizacja, aczkolwiek w przypadku potencjalnego kryzysu załamania się
infrastruktury teletechnicznej czy braku dostępu do sieci internetowej i te działania można by
uznać za nieskuteczne. Istotny jest zatem rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
oraz posiadanych i wykorzystywanych zasobów, które w zestawieniu z daną sytuacją
kryzysową mogą automatycznie pozytywnie bądź negatywnie wpływać na funkcjonowanie
organizacji w kryzysie. Oczywiście nie jest możliwe przewidzenie wszystkich zagrożeń
i przygotowanie się na nie. Jednakże dla zmaksymalizowania szans na długookresowe
funkcjonowanie na rynku warto wyznaczyć kluczowe produkty (wyroby i usługi) i podjąć
działania mające na celu ich oferowanie w różnych okolicznościach. W tym kontekście wiele
badań teoretycznych i praktycznych wskazuje na ważność budowania planów ciągłości
działania oraz rolę tzw. zespołów zarządzania kryzysowego w skutecznym przeciwdziałaniu
zagrożeniom oraz wzmacnianiu odporności organizacyjnej w celu długookresowego
funkcjonowania organizacji na rynku.
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